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CARTA DE SÃO PAULO
14º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL – 2010

DESAFIOS DO DIREITO DIANTE DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

1.  Os serviços ambientais são imprescindíveis para o bem estar humano, e 
a percepção de sua importância deve orientar os  modelos de desenvolvi-
mento a serem aplicados no Brasil, repercutindo na elaboração de uma 
Polícia Nacional de Serviços Ambientais que assegure o pagamento pelos 
serviços ambientais proporcionados pelos ecossistemas.  

2.  O princípio do provedor-recebedor determina que a sociedade deve re-
compensar aqueles que contribuírem para a preservação do meio am-
biente, alcançando uma função promocional ao Direito.

3.  A implementação de políticas públicas que possam efetivamente conter 
a destruição dos ecossistemas e a perda de biodiversidade exige o en-
frentamento de  fatores externos ao setor florestal, como as falhas do 
mercado, que não valorizam os serviços ambientais dos ecossistemas e, 
ao contrário, incentivam a conversão das áreas florestadas para uso al-
ternativo do solo.

4.  O combate ao desmatamento pressupõe, não apenas medidas de co-
mando e controle e ajustes no gerenciamento ambiental no setor flo-
restal, mas também medidas econômicas que possibilitem o realinha-
mento de incentivos econômicos em favor da conservação dos ativos 
florestais e a estruturação de uma economia de base florestal, com o 
fomento de meios de subsistência alternativos atraentes para a popu-
lação amazônica. 

5.  Instrumentos econômicos, como o pagamento por serviços ambientais, 
podem auxiliar no incentivo à recuperação de áreas degradadas e nas 
ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

6.  A implementação de uma política de REDD – Redução de Emissões por 
Desmatamento e Degradação Florestal revela-se uma alternativa consis-
tente, dada a magnitude das emissões do desmatamento e o baixo custo 
de redução dessas emissões, desempenhando um papel muito importante 
na estratégia global de redução de emissões de gases de efeito estufa.
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7.  A ausência de uma política nacional sobre os serviços ambientais não im-
pede que os  estados federados legislem sobre o tema, antecipando suas 
próprias políticas, especialmente em se tratando da recuperação de bacias 
e microbacias hidrográficas.

8.  A manutenção do carbono sob a forma de floresta é uma estratégia fun-
damental de manutenção do equilíbrio atmosférico. Portanto, os pro-
prietários rurais são também agentes sujeitos de direito à percepção de 
benefícios econômicos pela prestação desse serviço ambiental inclusive 
das florestas protegidas por lei em seu imóvel, não por serem donos do 
carbono, mas por serem os provedores de um serviço ambiental vital para 
a sociedade nacional e planetária, assim  como os índios, os extrativistas 
e todas as comunidades rurais tradicionais que conservam e vivem na e 
pela floresta.

9.  A Política Nacional de Mudanças Climáticas deve ser aperfeiçoada, a fim 
de que sejam elaboradas diretrizes mínimas a serem impostas pelos di-
versos setores econômicos, responsáveis pelas emissões de gases de efeito 
estufa.

10.  É essencial analisar os mecanismos de inclusão dos povos tradicionais 
nos debates acerca das mudanças climáticas, reconhecendo sua relevân-
cia para a estabilidade do clima e propiciando a inserção destes povos 
nos sistemas de compensação pelos serviços ambientais relevantes à 
conservação das florestas e da biodivesidade.

11.  O zoneamento ambiental, que inclua a preocupação com as mudanças 
climáticas, bem como as variáveis sociais e econômicas do território, é 
um instrumento de planejamento a ser fortalecido e utilizado em con-
junto com o licenciamento de atividades utilizadoras de recursos natu-
rais ou capazes de causar impactos.

12.  A Lei da Política Nacional de Mudanças Climáticas omitiu-se quanto 
ao estabelecimento de objetivos de redução da dependência do com-
bustível fóssil. Esta omissão gera um conflito potencial e perigoso, 
principalmente diante da recém descoberta das reservas de petróleo 
na camada do pré-sal da costa brasileira. Constitui-se, portanto, 
como um grande desafio perante os reguladores responsáveis pela 
implementação da PNMC e pelo aproveitamento destas reservas de 
petróleo.
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ACESSO À JUSTIÇA, RESPONSABILIDADE  
E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

1.  A nova  dimensão dos macroperigos na sociedade global dos riscos, como 
podem ser compreendidos os efeitos extremos das mudanças climáticas 
em escala global, suscita e requer do Estado, em cooperação com a cole-
tividade, primeiro a afirmação de um dever estatal de redução dos riscos 
e, segundo, um dever fundamental de colaboração social para redução 
desses riscos.

2.  A responsabilidade civil ambiental é um instrumento importante para 
combater as causas do aquecimento global, o que se viabiliza através do 
fortalecimento do seu viés preventivo, buscando-se a imposição de obri-
gações de fazer e de nãofazer, voltadas ao controle do desmatamento e à 
redução dos gases de efeito estufa.

3.  Sob a perspectiva reparatória, a responsabilidade civil pode ser utilizada 
com vistas a assegurar a reparação das áreas de preservação permanente 
e outros espaços protegidos, que podem funcionar como sumidouros de 
gases de efeito estufa.

4.  A maior efetividade do instituto da responsabilidade civil somente será 
alcançada quando superadas as dificuldades associadas à obtenção de 
certeza quanto à existência do dano e do nexo de causalidade, o que se  
viabiliza  através do recurso à presunção de danos, quando da violação 
das normas de emissão de poluentes e através do recurso à teoria das 
probabilidades para definição do nexo causal.

5.  A principal decorrência do fenômeno das mudanças climáticas consiste 
em exercer uma função de legitimar, estimular e chamar a atenção do 
Direito para a necessidade de antecipação e controle das atividades e ris-
cos vinculados ou conexos às mudanças climáticas. Ainda, tais mudanças 
ensejam um aumento da sensibilização e a redução da tolerabilidade do 
Direito frente aos riscos produzidos e localizados em áreas especialmente 
vulnerabilizadas pelo processo de aquecimento global.

6.  A consolidação de um sistema jurídico capaz de gerenciar riscos am-
bientais, por meio da declaração da ilicitude destes, quando intolerá-
veis frente à análise de sua probabilidade/magnitude (danos ambientais 
futuros), justifica a imposição proporcional de medidas obrigacionais 
preventivas.
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7.  A ação civil pública ambiental apresenta-se como técnica processual ade-
quada à tutela jurisdicional que imponha ao usuário incomum do bem 
ambiental o dever de contribuição pelo uso econômico do referido bem. 

8.  Há responsabilidade civil em toda a cadeia produtiva, de modo que aque-
le que vende produtos oriundos do desmatamento, financia ou contribui, 
ainda que indiretamente, é responsável pelo dano ambiental.

9.  Para as hipóteses de desmatamento, as técnicas nucleadoras de restau-
ração, quando aplicadas de forma conjunta, são capazes de promover 
estágios sucessionais, o que contribui para incrementar a energia e a bio-
diversidade na área degradada. Ao serem implementadas ao mesmo tem-
po, as distintas técnicas geram diferentes tipos de alimentação e abrigo, 
proporcionando a presença de vários grupos biológicos e suas respectivas 
reproduções. 

10.  A atuação do Poder Judiciário deverá ser pautada pela percepção am-
pliada de que os danos ambientais contribuem para a mudança global 
do clima no planeta, rompendo-se a abordagem isolada que normal-
mente norteia a tomada das decisões. 

11.  O marco normativo da justiça ambiental serve de fundamento à respon-
sabilidade do Estado de indenizar e atender aos direitos fundamentais 
das pessoas atingidas pelos desastres ambientais decorrentes dos efeitos 
das mudanças climáticas, já que, na maioria das vezes, os indivíduos e 
grupos sociais mais expostos a tais fenômenos climáticos (enchentes, de-
sabamentos, secas, etc.) serão justamente aqueles integrantes da parcela 
mais pobre e marginalizada da população.

CIDADES E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

1.  A relação entre os desastres e as mudanças climáticas já foi apreendida 
pela legislação brasileira, e se expressa, dentre outras formas, por meio da 
introdução do conceito de “efeitos adversos da mudança do clima”, feita 
pela Política Nacional sobre Mudança do Clima. Segundo o novo con-
ceito legal, estes efeitos adversos são entendidos como mudanças no meio 
físico ou na biota, resultantes da mudança do clima, que tenham efeitos 
deletérios significativos sobre a composição, resiliência ou produtividade 
de ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de sistemas 
socioeconômicos ou sobre a saúde da população.
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2.  Com o objetivo de enfrentar os episódios de precipitação intensa, de-
ve-se dimensionar o sistema de escoamento de águas pluviais, de modo 
que possa dar adequada vazão às águas, evitando-se enchentes na zona 
urbana; e definir áreas destinadas a espaços livres de uso público como 
requisito mínimo dos loteamentos, assim como coeficientes máximos de 
aproveitamento, com isso visando-se assegurar maior permeabilidade 
para a cidade.

3.  O Poder Público é responsável, por ação ou por omissão, pelos danos 
morais e materiais decorrentes dos deslizamentos de terras e destruição 
de habitações localizadas em áreas de preservação permanente e de risco 
geológico.

4.  A lei do parcelamento do solo e muitas outras normas de cunho urba-
nístico e ambiental ou de planejamento urbano, em especial os planos 
diretores das cidades, possuem um papel fundamental na adaptação das 
cidades às mudanças climáticas, contribuindo para  a redução dos desas-
tres. Nesse sentido, é imprescindível que a variável climática seja consi-
derada na elaboração desses instrumentos, de forma a que eles possam, 
efetivamente, cumprir com essa finalidade.

5.  A adoção de uma postura pró-ativa pela sociedade é essencial para o 
sucesso de uma estratégia de combate aos desastres, e, para tanto, faz-se 
necessária a disponibilização de informações acessíveis ao público leigo, 
bem como a introdução do tema no âmbito educacional.

6.  Uma estratégia de adaptação às mudanças climáticas  eficiente  exige 
não só a inserção da variável climática em todas as políticas públicas, em 
um amplo exercício de transversalidade, como também exige um esforço 
de coordenação e cooperação entre as diferentes esferas da federação na 
utilização dos instrumentos existentes.
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CINCO SÉCULOS DE EXPLORAÇÃO:
A NECESSIDADE DE CONHECER A EVOLUÇÃO 

HISTÓRICA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PARA 
A EFETIVA PROTEÇÃO DAS ÁGUAS NO BRASIL

ADALBERTO ARILHA
Pós Graduando em Direito Ambiental e Graduando em Direito  

pelo Centro Universitário Padre Anchieta – UNIANCHIETA

JÉSSICA CONSOLINE MICHELETTO
Graduanda em Direito pelo Centro Universitário  

Padre Anchieta – UNIANCHIETA

PATRÍCIA DE PAULA VICENTE KODAIRA
Graduanda em Direito pelo Centro Universitário  

Padre Anchieta – UNIANCHIETA

1. ANTECEDENTES REMOTOS DA PROTEÇÃO AMBIENTAL

No dia 15 de junho de 1532, uma frota portuguesa constituída de 10 
caravelas partiu de Lisboa com destino a Roma. A frota era conduzida por 
Antonio Correa, filho de Aires Correa que fora o navegador de Cabral no 
descobrimento do Brasil. Sua missão era levar o bispo D. Martinho para que 
este assumisse o posto de embaixador português junto à cúria romana. Ali 
seria, então, tratada a instalação da temida Inquisição em Portugal.

No início de agosto a frota ancorou para reabastecer em Málaga, na 
Espanha. Porém quando se preparavam para seguir viagem os portugueses 
viram chegar ao porto a Peregrina.

A Peregrina era uma nau de bandeira francesa que pertencia ao barão 
de Saint Blanchard. O barão era o todo poderoso almirante encarregado de 
toda esquadra francesa do Mediterrâneo.

Os portugueses desconfiaram que a Peregrina retornasse de uma viagem 
clandestina ao Brasil e armaram uma estratégia para capturá-la. Ofereceram 
1.800 Kg de biscoito salgado e comboio até Marselha, destino final dos fran-
ceses, que prontamente aceitaram a generosa oferta.

Quando estavam em alto-mar, Correia convocou ao seu navio todos os 
pilotos e comandantes das embarcações da frota, inclusive os franceses, a 
pretexto de discutirem a melhor rota a ser seguida. Ao chegarem a bordo da 
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nau-capitânea os oficiais da Peregrina receberam ordem de prisão e foram 
imediatamente encarcerados. Em seguida os portugueses inspecionaram a 
nau francesa e se espantaram com o que viram. 

Nos porões completamente lotados da Peregrina encontraram 15.000 
toras de pau-brasil, 1.800 kg de algodão, 3.000 peles de onça, 600 papagaios, 
além de óleos medicinais, pimenta, sementes de algodão e amostras minerais. 

O espetacular episódio da captura da nau francesa foi um divisor de 
águas nas relações entre Portugal e França no que concerniam à América 
portuguesa. O rei D. João III concluiu que todos os tratados e acordos já 
firmados com os franceses não os manteriam longe das riquezas naturais que 
jaziam indefesas ao sul do equador. Era urgente e indispensável à ocupação 
das imensas terras que mais tarde se tornariam o Brasil.

Iria iniciar-se o período das capitanias hereditárias.1 
Os fatos relativos à apreensão da nau francesa Peregrina ocorreram há 

exatos 479 anos. No entanto o episódio é emblemático uma vez que traz em 
seu bojo os grandes temas do Direito Ambiental dos dias de hoje.

Exploração ilegal de florestas, crimes contra a fauna, tráfico de animais 
silvestres, biopirataria, mineração em áreas de preservação, são todos temas 
recorrentes quando se discute os rumos do Direito Ambiental no Brasil e no 
mundo. Por tanto é forçoso concluir que a América portuguesa, que poste-
riormente se tornaria o Brasil, sempre foi percebida e cobiçada como poten-
cia ambiental, no sentido da biodiversidade exuberante e suas possibilidades 
de exploração.

E assim o é nos dias de hoje.

2. BREVE EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL 

Não se pode dizer que a legislação ambiental surge desde os primórdios 
da colonização de nossa terra, mas que havia dispositivos legais que podiam 
oferecer proteção aos bens ambientais, mesmo que sem a intenção presente 
nos diplomas atuais.

2.1 Brasil Colônia

Durante o período do Brasil Colônia, servíamos das Ordenações Filipi-
nas e Manuelinas, que apesar da preocupação com os alimentos, aproveitava-
-se também para proteger aspectos do meio ambiente.

É possível observar que nas Ordenações Afonsinas algumas referências 
em relação a preocupação na preservação do meio ambiente, a exemplo de um 
dispositivo que tipificava como crime de injuria ao rei o corte de árvores frutí-
feras. Mas, a água ainda não era um assunto tratado como questão ambiental.

1 BUENO, Eduardo Capitães do Brasil: a saga dos primeiros colonizadores. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999. P.7-9 
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Para José Augusto de Pádua,

“Data do final do século XVIII o nascimento de uma reflexão sistemática 
sobre a necessidade de conservação das florestas brasileiras, quando alguns 
intelectuais – com base nas novas teorias difundidas na Europa sobre a im-
portância dos bosques para saúde biológica e climática dos territórios e, con-
sequentemente, da produção econômica – começaram a condenar a economia 
predatória promovida pelos colonizadores. O Objeto central da crítica era a 
agricultura de corte e queima que vivia da fertilidade provisória gerada pelas 
cinzas das arvores calcinadas, e seu caráter nômade, já que o método das quei-
madas forçava o avanço descontrolado sobre florestas. [...]
O aparecimento de uma crítica consistente ao desmatamento exigia, portanto, 
novos enfoques teóricos que valorizassem a presença das florestas na paisa-
gem e, ao mesmo tempo, reconhecessem a possibilidade de seu esgotamento. 
No mundo luso-brasileiro, essa perspectiva possui uma origem precisa: em 
1772, a Universidade de Coimbra passou por uma importante reforma para 
aproximá-la das correntes de filosofia natural e economia política que esta-
vam em pleno desenvolvimento na Europa.[...]
Para setores da elite portuguesa, esse esforço acadêmico tinha um claro sentido 
econômico, já que um maior conhecimento de natureza nas ricas regiões co-
loniais geraria avanços produtivos, inclusive com a descoberta de técnicas que 
permitissem mais eficiência e menos destruição no uso dos recursos naturais.
A difusão da chamada “teoria do dessecamento”, desenvolvida nos séculos 
XVII e XVIII, associava a devastação da vegetação nativa à redução da umi-
dade, das chuvas e dos mananciais de água gerando prejuízos a economia ru-
ral. As pesquisas sobre agronomia, por outro lado, pregavam a conservação 
dos bosques para evitar a erosão e o empobrecimento dos solos.[...]
A conservação dos bosques, por sinal, estava em voga na política europeia: 
com o aumento dos conflitos militares após a Revolução Francesa, as poten-
cias europeias preocupavam-se em garantir o suprimento de madeira para 
seus navios de guerra, através de políticas e legislações para conter a devasta-
ção nos espaços metropolitanos e coloniais. “2

Neste contexto histórico surgem as primeiras normas de caráter ambiental.
Ainda segundo José Augusto Pádua,

“Alguns personagens da elite metropolitana, como Rodrigo de Sousa Couti-
nho, ministro da Marinha e do Ultramar entre 1796 e 1801, compartilhavam 
da tese de que era preciso evitar a devastação das florestas brasileiras. [...]
Entre 1797 e 1799, por iniciativa de Sousa Coutinho, a Coroa portuguesa 
enviou cartas régias para os governadores de algumas capitanias brasileiras, 
estabelecendo normas para uso das florestas litorâneas. Uma ação que não era 
totalmente inédita, já que desde o século XVII regimentos e determinações 
haviam sido enviados para tentar regular a extração florestal e, principalmen-

2 PÁDUA, José Augusto. Defensores da Mata Atlântica no Brasil Colônia. Revista Nossa História, São Paulo, Ano 
01, nº 06, p.14-20, abr. 2004
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te, garantir o suprimento de madeiras nobres para os usos do Estado (daí a 
expressão madeiras de lei).” [...]
“A partir de então, todas as matas e arvoredos localizados ao longo da costa ma-
rítima, ou nas margens dos rios navegáveis que desembocassem no mar, eram pro-
priedade exclusiva da Coroa e não poderiam ser doadas como sesmarias.” [...]
“Além disso, os proprietários ficavam obrigados a conservar as madeiras reais, 
devendo “os incendiários e destruidores das matas” sofre severas penas. ”3

O debate sobre a preservação das florestas ainda esteve presente durante as 
duas primeiras décadas do século XIX. Mas o ambiente político econômico 
já respirava ares eminentemente liberais e o mundo jurídico se adaptava às 
profundas reformas trazidas pelo constitucionalismo europeu.

3. BREVE ANÁLISE DAS CONSTITUIÇõES BRASILEIRAS

Apesar do Direito Ambiental somente se consagrar na Constituição 
Federal de 1988, é de suma importância a compreensão dos motivos polí-
ticos e socioeconômicos que explicam a ausência do Direito Ambiental nas 
demais Constituição. Desta forma apresentaremos um sucinto panorama da 
questão ambiental nas Constituições anteriores, notadamente sobre o bem 
ambiental água. 

3.1 Constituição de 1824

A Constituição de 1824 foi a mais longeva entre todas as constituições 
brasileiras e que “[...] logrou absorver e superar as tensões entre absolutismo 
e liberalismo, marcantes no seu nascimento, para se constituir, afinal, no tex-
to fundador da nacionalidade e no ponto de partida para nossa maioridade 
constitucional”. 4

Embora não trouxesse tratamento específico sobre as águas ou meio am-
biente de maneira geral, todos os rios pertenciam à Coroa, em conformidade 
com as Ordenações do Reino5. No entanto é fundamental a compreensão 
daquele momento político-jurídico brasileiro para que se possa entender a 
ausência de preocupações ambientais em nosso primeiro texto constitucional.

Inocêncio Mártires Coelho nos ensina que “[...][N]a Constituição do 
Império do Brasil,”oferecida e jurada” por Sua Majestade o Imperador Pe-
dro I, aos 25 de março de 1824, e em cujo art. 3º está dito, não por acaso, que 
“O seu Governo é Monárquico, Constitucional e Representativo”, vale dizer, 
comprometido com o respeito aos direitos e liberdades fundamentais, como 
as verdadeiras constituições da época.” 

3 Ibidem
4 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009 p.185
5 SOUZA Luciana Cordeiro de. Águas e sua proteção, Curitiba: Juruá, 2009 p.77
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O grifo de Mártires Coelho nos lembra o clima político-jurídico da Eu-
ropa, onde vigia o “[...] constitucionalismo histórico, assim considerado o 
movimento de ideias construído em torno do celebre art.16 da Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, que rezava: “Toda sociedade 
na qual a garantia dos direitos não for assegurada, nem a separação dos po-
deres determinada, não tem Constituição.”[...]

O marcante traço do liberalismo europeu em nossa primeira Carta não 
permitiu espaço para temas que por sua própria natureza jurídica seriam an-
tagônicos naquele momento da história.

3.2 A Constituição de 1891

Esgotado o regime monárquico, em 15 de Novembro de 1889 o Decreto 
nº 1 proclama, provisoriamente, a república federativa como forma de gover-
no da nação brasileira. Porém, apenas em 24 de fevereiro de1891 entra em 
vigor a nova Constituição brasileira. 

Realizada em Assembleia Constituinte, sob a inequívoca liderança de 
Rui Barbosa, a nova constituição sofria a critica de ser demasiadamente cal-
cada no constitucionalismo norte-americano sem que fossem feitas as neces-
sárias adaptações para adequá-la a realidade tão diferente.

Ao lado do liberalismo norte-americano, a nova carta manteve a con-
centração de poder político nas mãos do chefe do executivo a ponto de trans-
formar o Presidente da República numa espécie de “rei sem trono”. 6

A jovem República brasileira, sob a enorme influencia dos cafeicultores 
de São Paulo, ainda não abriria espaço, pequeno que fosse, para discussões 
ambientais.

Desta forma, do mesmo modo que na Constituição de 1824, a Consti-
tuição de 1891 não traz avanços de natureza ambiental, mas atribui compe-
tência privativa ao Congresso para legislar sobre a navegação dos rios.7

O texto constitucional de 1891 teve vida relativamente longa. Foi aboli-
do apenas em 11 de Novembro de 1930 pelo Governo Provisório nascido da 
revolução liderada por Getulio Vargas. O Estado liberal chegava ao seu final 
e se fazia substituir por um Estado com novos objetivos políticos e sociais, 
porém trazia consigo os ares de tempos totalitários.

3.3 A Constituição de 1934

Conforme observa Cezar Saldanha, embora efêmera, a constituição 
1934 foi, historicamente, a mais criativa das constituições republicanas.8

6 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009 p.187 
7 SOUZA Luciana Cordeiro de. Águas e sua proteção, Curitiba: Juruá, 2009 p.77
8 SOUZA JUNIOR, Cezar Saldanha Constituições do Brasil, Porto Alegre, Sagra Luzzatto, 2002, p.49
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A criação da Justiça Eleitoral, o voto secreto, o sufrágio feminino, o 
mandado de segurança e principalmente a constitucionalização dos direitos 
sociais sinalizavam mudanças profundas na vida dos brasileiros.

Na questão das águas e ambiente, em seu art. 5º, inc. XIX, o texto traz 
a competência privativa da União para legislar sobre águas e energia elétrica, 
florestas, caça e pesca e sua exploração, bem como sobre o regime de portos 
e navegação de cabotagem. O art. 20, incisos I e II, refere-se ao domínio da 
União sobre o bem água, destacamos ainda disposição sobre uma atividade 
ordenada Governamental com relação à utilização dos recursos hídricos na 
região norte, em decorrência da seca.9 

3.4 A Constituição de 1937

Na Constituição Republicana de 10.11.1937, não houve alterações nos 
termos da Constituição anterior no que se refere ao domínio das águas.10

3.5 A Constituição de 1946

Na Constituição Republicana de 18.9.1946, “considerada a mais moder-
na e liberal Constituição que o país jamais teve, alterou-se o direito anterior 
no que se refere ao domínio hídrico, excluindo os municípios da categoria de 
detentores do domínio das águas. O art. 34, I, atribuiu à União os lagos e quais-
quer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhassem mais de 
um Estado ou servissem de limite com outro país ou se estendessem a território 
estrangeiro, bem como as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com 
outros países. A competência da União, agora, não era apenas quanto à seca 
do “Norte”, mas, na forma do art. 5º , XIII, também a de “Organizar defesa 
permanente contra os efeitos da seca, das endemias rurais e das inundações.”11

3.6 A Constituição de 1967

Na Constituição Republicana de 21.1.1967, não houve alterações quan-
to às disposições referentes ao domínio hídrico da União, ressaltando que, 
quanto ao combate à calamidade, temos em seu art.8º, XIII, organizar a defe-
sa permanente contra as calamidades públicas, especialmente a seca e ás inun-
dações e, no inciso XIV do mesmo dispositivo, estabelecer e executar planos 
regionais de desenvolvimento. 

Na Emenda n.º 1, de 17.10.1969, à Constituição Republicana de 1967, 
não se alterou a Carta emendada, no que diz respeito aos recursos hídricos.12 

9 SOUZA Luciana Cordeiro de. Águas e sua proteção, Curitiba: Juruá, 2009 p.77
10 Idem, p.78
11 Idem, p.78
12 Idem, p.78
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3.7 A Constituição de 1988

A Constituição Federal de 1988 inaugura o Capítulo de Meio Ambien-
te, e em seu art. 225, disciplina este conhecimento, trazendo um direito e um 
dever, os seus destinatários, introduz uma nova categoria de bem, elege prin-
cípios e atores na proteção e defesa do meio ambiente em todos os seus as-
pectos.

O objeto do direito ambiental é tutelar o meio ambiente para que o ho-
mem possa viver com dignidade, a dignidade insculpida no art. 1.º, inciso III, 
da Constituição Federal, que é um dos fundamentos da República Federativa 
do Brasil. E viver com dignidade é ter ao menos o direito aos direitos sociais 
relacionados no artigo 6.º da Constituição Federal, o qual chamamos de piso 
vital mínimo13, pois são os valores essenciais que preenchem o homem, a dig-
nidade da pessoa humana.

Ainda, a Constituição estabelece competência legislativa concorrente 
sobre assuntos do meio ambiente à União, aos Estados e ao Distrito Federal, 
estando limitado à União o estabelecimento de normas gerais, aos Estados e 
ao Distrito Federal a suplementação dessas normas gerais, e aos Municípios 
a suplementação da legislação federal e da estadual no que couber. Já quanto 
à competência material, esta é comum a todos os entes da Federação14. 

4. DOS DIPLOMAS INFRACONSTITUCIONAIS

Ao longo do século XX alguns diplomas legais buscaram disciplinar 
a proteção do meio ambiente, e forma direta ou indireta, legislaram sobre 
águas, e de forma sucinta apresentaremos as principais legislações.

4.1 O Código de Águas

Quando em novembro de 1930 é abolida a Constituição de 1891 pelo 
Governo provisório de Vargas, este imediatamente indica as preocupações 
que norteariam os novos donos do poder.

Interventores foram nomeados para administrar os Estados, afastando 
assim as velhas oligarquias locais, e, no mês seguinte à posse, era criado o 
Ministério do Trabalho, Indústria e Comercio. 

Os primeiros anos do novo regime foram de grande instabilidade políti-
ca, fruto da fragmentada correlação de forças no país. Nem as classes médias 
urbanas ainda sem projeto próprio de poder, nem os cafeicultores debilitados 
pela crise de 29 e nem os novos industriais ainda no inicio de sua expansão 
tinham força suficiente para impor-se ao conjunto da sociedade.15

13 Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Curso de Direito Ambiental Brasileiro, p. 13.
14 Luciana Cordeiro de Souza, Breves apontamentos sobre o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e o bem 
ambiental água: 20 anos após sua promulgação. In: Maria Collares Felipe da Conceição. (Org.). 20 anos da Consti-
tuição Federal: trajetória do Direito Ambiental. Rio de Janeiro: EMERJ, 2008, p. 198-9.
15 Mirian Dolhnikoff, História do Brasil, Brasília: Funag, 2001 p.193.
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O Código de Águas de 1934, ainda em vigor, reflete de maneira nítida 
este momento político-jurídico em que foi criado.

Observe-se que foi decretado pelo Governo Provisório em 10 de julho, 
apenas 6 dias antes da promulgação da nova constituição que aconteceu em 
16 de julho de 1934. Um claro indicativo de que o Governo Provisório consi-
derava o Código peça chave em sua política e não parecia disposto a negociá-
-lo sob o novo texto constitucional.

Conforme entendimento de Luciana Cordeiro de Souza16:

Acreditamos que alguns dispositivos do Decreto 26643/34, conhecido como 
Código das Águas, em razão do art. 225 da Constituição Federal, apesar de 
não terem sido expressamente revogados carecem de inconstitucionalidade.
O Código das Águas de 1934, de certa forma já era inadequado para a re-
alidade brasileira, pois ao seguir um modelo europeu contém normas não 
destinadas aos interesses dos brasileiros. Este diploma legal revogou parte 
o disposto no Código Civil de 1916, classificando as águas em públicas (se-
riam as chamadas de uso comum e dominicais), comuns e particulares. Esta 
lei tratava da poluição dos recursos hídricos. 
No seu art. 8º trata das águas particulares17, nos artigos 102 a 108 disciplina 
as águas pluviais e nos artigos 96 a 101 dispõe sobre as águas subterrâneas, 
mas sempre com uma visão de bem privado.

4.2 O Código Florestal 

Em que pese o atual Código Florestal brasileiro ter sido instituído em 
1965, trouxe dispositivos de grande importância para a preservação do meio 
ambiente, buscando interligar o ser humano à natureza, aspecto cada vez 
mais vital18. 

O artigo 1º do Código Florestal traz que as florestas existentes no terri-
tório nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às 
terras de se revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do 
País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a legisla-
ção em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

E a Constituição Federal, ao dispor sobre a proteção ambiental (art. 
225) e a tutela estabelecida no Código Florestal, mormente ao tratar sobre as 
áreas de preservação permanente (APP) e Reserva Legal busca enfocar não 
só a necessária proteção ao meio ambiente que deve existir, mas também a in-
teração entre ele e o ser humano na busca do meio ambiente ecologicamente 

16 Luciana Cordeiro de Souza. Breves apontamentos sobre o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e o bem 
ambiental água: 20 anos após sua promulgação. In: Maria Collares Felipe da Conceição. (Org.). 20 anos da Consti-
tuição Federal: trajetória do Direito Ambiental. Rio de Janeiro: EMERJ, 2008, p. 206-7.
17 Art. 8º São particulares as nascentes e todas as águas situadas em terrenos que também o sejam, quando as mes-
mas não estiverem classificadas entre as águas comuns de todos, as águas públicas ou as águas comuns.
18 Luciane Martins de Araújo Mascarenhas, Código Florestal e a proteção das florestas. In FIGUEIREDO, Gui-
lherme José Purvin et al (org) Código Florestal: 45 anos: Estudos e Reflexões. Curitiba: Letra da Lei, 2010, p.83.
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equilibrado, e de forma indireta visa legislar pela proteção das águas quando 
institui nos artigos 2º e 3º as APP legais e administrativas, respectivamente.

O artigo primeiro, parágrafo segundo, inciso II, do Código Florestal de 
1965 estabelece como Área de Preservação Permanente aquela que é coberta 
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recur-
sos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das popula-
ções humanas.  

Vale ressaltar que o Código Florestal anterior, de 1934 (Decreto nº 
23.793), já previa a necessidade de preservação das florestas protetoras (art. 
4º)2, cujo objetivo era similar às atuais áreas de preservação permanente19.

4.3 A Lei da Política Nacional de Meio Ambiente 

A Política Nacional de Meio Ambiente instituída pela Lei 6983/81, visa 
à preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 
vida, de modo a compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com os 
interesses da segurança nacional e com a proteção da dignidade da vida hu-
mana, esta um fundamento de nossa República previsto no artigo 1º, III, da 
Constituição Federal de 1988, o qual deverá sempre ser analisado de modo 
sistemático com o respectivo artigo 5º, caput, que garante a todos os brasi-
leiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
que, por sua vez, deverá ser sadia, nos termos dos artigos 6º e 225, caput, da 
Constituição Federal.

Destaque para o artigo 3º que oferece conceitos para melhor interpre-
tação da lei, tais como meio ambiente degradação da qualidade ambiental, 
poluição, poluidor e recursos ambientais. 

O artigo 5º da Lei prevê que as diretrizes da PNMA serão formuladas 
em normas e planos, destinados a orientar a ação dos Governos da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no que se relaciona com 
a preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, 
observados os princípios estabelecidos no artigo 2º. supra citado, diretrizes 
que submetem as atividades empresariais públicas ou privadas

Os instrumentos da PNMA estão enumerados de forma esmiuçada no 
artigo 9º da Lei 6.938/81, cuja finalidade é de viabilizar a consecução dos ob-
jetivos instituídos no artigo 4º, sendo certo que desde 1988, tais instrumentos 
encontram sua base constitucional também no artigo 225 da Constituição Fe-
deral, especialmente no parágrafo 1º e seus incisos, e que com certeza deverão 
ser observados na proteção e conservação dos recursos hídricos em nosso país.

19 Idem, p. 84.
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4.4 A Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos

Em de janeiro de 1997 foi sancionada pela União a Lei 9433/97, conheci-
da como Lei das Águas, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídri-
cos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, mudando 
assim, a forma de como vinha sendo realizada a gestão e o uso da água.

Passando para a esfera Federal, em 8 de janeiro de 1997, a União esta-
beleceu sua política e o seu sistema de gestão de recursos hídricos, por inter-
médio da Lei 9433/97. Com a aprovação desta Lei, a mesma vem consolidar 
um grande avanço na valoração e valorização da água, onde por meio de seu 
artigo primeiro, incisos I e II determina que “água é um bem de domínio pú-
blico e dotado de valor econômico”.

Seus princípios são muito parecidos com os adotados na Lei Estadual 
Paulista, e a CETESB20 os enumera como sendo: plano de recursos hídricos, 
outorga de direitos de usos das águas, cobrança pelo uso da água, enquadra-
mento dos corpos d’água e sistemas de informações sobre recursos hídricos.

Essa legislação é um grande modelo para gestão do uso dos rios, pois 
as decisões em relação aos recursos hídricos em todo o Brasil deverão ser 
tomadas pelos Comitês de Bacias Hidrográficas, onde são constituídos por 
representantes da sociedade civil, do Estado e dos Municípios.

Com o advento desta Lei, o país passou a alcançar condições básicas 
para entrar em uma nova fase de gerenciamento de seus recursos hídricos, 
um gerenciamento direcionado e focado, onde todos os usuários deste bem 
possam decidir melhor o uso da água, seus investimentos necessários e sua 
organização em torno de suas bacias hidrográficas.

Inspirada no modelo francês, embora tenha criado uma legislação sobre 
os recursos hídricos, sua estrutura ficou comprometida por conta da criação 
da Lei 9.984/2000, que criou a Agencia Nacional de Águas (ANA), que é uma 
entidade destinada a implantar uma Política Nacional de Recursos Hídricos. 
Porém, a mesma possui participação na execução da Política Nacional e nos 
respectivos Comitês, no sentido de fornecer subsídio para a implementação 
da política e também suas respectivas Agências de Bacia.21

4.5 O Código Civil de 2002

O atual Código Civil de 2002 inaugura no art.1228, § 1º, dentro do capí-
tulo da Propriedade uma notória preocupação com o meio ambiente.

Porém, de acordo com Luciana Cordeiro de Souza, 

(...) o Código Civil vigente já “nasceu velho”, pois ao tratar dos temas como 
Dos bens públicos, Dos direitos de vizinhança, Das águas e Do direito de 

20 Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Histórico da legislação hídrica no Brasil. <http:// www.
cetesb.sp.gov.br/aguas/rios/gesta/historico.asp> Acesso em 30 jan. 2011
21 Idem
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construir, apenas limitou-se a repetir os preceitos do Código Civil de 1916, 
sem que houvesse a recepção do Texto Constitucional de 1988, que inaugura 
no art. 225 os bens comuns do povo como bens difusos e, nestes encontra-se 
inserido o bem ambiental água. Nem tampouco observou toda a evolução 
legislativa sobre o tema água, pois se tornou claro a finitude e a importância 
deste bem vital nos dias atuais, impossibilitando, de forma absoluta, a sua 
apropriação pelo particular.22 

Neste sentido Celso Fiorillo23 alerta que é de se “causar estranheza o 
‘retorno’ do tratamento da água na ‘evolução legislativa’, superadas as visões 
do Código Civil de 1916 e do Código de Águas (Decreto n. 26.643/34), para 
o ‘Direito Civil das Coisas’, desconsiderando inclusive a importância desse 
precioso bem ambiental inclusive como produto em face das relações jurídi-
cas de consumo existentes em países de estrutura jurídica capitalista como o 
Brasil (art. 3º, § 1º, da Lei n. 8.078/90).”

Para o autor, “dentre os temas desenvolvidos pela nova lei está o das 
ÁGUAS curiosamente regrado na Parte Geral, Livro II (Dos bens), Título 
Único (Das diferentes classes de bens), Capítulo III (Dos bens públicos) - 
artigos 99, I, e 100 -, assim como na Parte Especial, Livro III (Direito das 
coisas), Título III (Da propriedade), Capítulo V (Dos direitos de vizinhança), 
Seção V (Das águas) e Seção VII (do direito de construir) – artigos 1.288 a 
1.296 e 1.309/1.310 -, repetindo visão do século passado (que tinha como 
substrato ideológico o século XIX), como se as normas do século XXI, 
principalmente para o Brasil e em face de sua estrutura de águas, pudessem 
continuar adstritas a valores bem como a concepções pensadas e criadas em 
momento histórico e dentro de uma cultura absolutamente diferente do mo-
mento e cultura dos dias atuais.

Corroborando, Celso Fiorillo afirma que: 

“O art. 1.290 do novo Código Civil trata da exótica e inconstitucional fi-
gura do ‘proprietário de nascente’, copiando o art. 565 do Código Civil de 
1916, que adotava entendimento, combinado posteriormente com o Código 
de Águas (Decreto n. 26.643/34), que a fonte ou nascente (nascentes, para 
os efeitos legais da época, como as águas que surgem naturalmente ou por 
indústria humana, e correm dentro de um só prédio particular, e ainda que o 
transponham, quando elas não tenham sido abandonadas pelo proprietário 
do mesmo) fazia parte do terreno em que brotava e, por isso, seria também 
de propriedade do dono do terreno em que estava localizada, assim como 
a água na extensão em que o atravessava. O art. 1.290 do novo Código 
Civil, ao adotar o entendimento de que a fonte é propriedade do dono do 

22 Luciana Cordeiro de Souza. Breves apontamentos sobre o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e o bem 
ambiental água: 20 anos após sua promulgação. In: Maria Collares Felipe da Conceição. (Org.). 20 anos da Consti-
tuição Federal: trajetória do Direito Ambiental. Rio de Janeiro: EMERJ, 2008, p. 206-7.
23 Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Águas no Novo Código Civil (Lei 10406/02), p. 407, apud Luciana Cordeiro de 
Souza. Breves apontamentos sobre o artigo 225 da Constituição Federal de 1988 e o bem ambiental água: 20 anos 
após sua promulgação. In: Maria Collares Felipe da Conceição. (Org.). 20 anos da Constituição Federal: trajetória 
do Direito Ambiental. Rio de Janeiro: EMERJ, 2008, p. 206-7.
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prédio, autorizando o mesmo a gozar e dispor da água da maneira mais 
absoluta, viola a Constituição Federal, conforme já tivemos oportunidade 
de aduzir.”24

5. CONCLUSõES ARTICULADAS

5.1 A exploração predatória das riquezas ambientais brasileiras, embora ga-
nhe manchetes apenas no último quartel do século XX, existe desde seu des-
cobrimento e sempre foi reconhecida dentro Estado. Combatê-la sempre foi 
questão de escolha ou oportunidade, nunca de desconhecimento.

5.2 A forma com que o Estado lida com as questões ambientais está intima-
mente ligada ao modelo político-econômico predominante em cada momen-
to histórico e, portanto, dentro de seu alcance discricionário.

5.3 Apenas na Constituição de 1988, elaborada em plena redemocratização 
brasileira, o meio ambiente, sadio, surge como direito da coletividade. Porém 
imputa-lhe, da mesma forma, o dever de preservá-lo para si e para futuras ge-
rações. Resta evidente que tal tarefa apenas se realizará também em ambiente 
democrático.

5.4 O Código Civil de 2002, quando se manifesta sobre questões relativas às 
águas, o faz muitas vezes de forma inconstitucional, violando o Artigo 225 da 
Constituição Federal de 1988.

5.5 Ao classificar o bem ambiental Água como de domínio público e dotado 
de valor econômico, a Lei 9433/97 reflete o ambiente democrático sob o qual 
foi elaborada. Apesar de extremamente recente, este diploma legal oferece 
efetiva proteção aos nossos recursos hídricos desde que a sociedade se orga-
nize e participe ativamente dos seus modelos de gestão.  

24 Idem.
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1. INTRODUÇÃO

O direito tem que estar apto para atender as necessidades da população, 
pois em meio a amplitude do tema e sua importância para a sociedade, que 
apesar de não preservar, tem o meio ambiente como um Direito Fundamental 
previsto na Constituição, garantido para as atuais e futuras gerações, esta 
vem se preocupando gradativamente com a proteção do meio ambiente fa-
zendo com que esta temática ganhe espaço entre aos assuntos mais relevantes, 
o que veio a acontecer principalmente depois que a Constituição Federal de 
1988 foi promulgada.

A sociedade é capaz de auxiliar o Poder Público na luta diária contra a 
degradação ambiental ocasionada por atitudes que vão contra os preceitos 
legais, a Legislação Ambiental atual é composta por meios processuais efica-
zes, se aplicados de forma correta, é capaz de evitar maiores prejuízos e punir 
os agentes causadores da degradação ambiental, de modo que a população 
deve estar sempre consciente da importância do meio ambiente e do poder 
que detém em mãos. 
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Os bens naturais não são mais utilizados como fontes inexauríveis, pois 
passou a ser notório o desequilíbrio ecológico causado por este uso ilimitado, 
visando sempre o desenvolvimento e deixando para traz a qualidade de vida 
dos seres humanos.

Analisam-se os desafios encontrados no que diz respeito à comprovação 
e valoração do dano causado e a arriscada hipótese de se avaliar os danos fu-
turos, objetiva-se buscar o modo mais eficaz de reparação, de maneira célere.

Mesmo em meio a todos os obstáculos, o desafio crucial é fazer com que 
o meio ambiente danificado fique o mais próximo possível do estado anterior 
para que os efeitos futuros sejam amenizados.

2. CONSIDERAÇõES ACERCA DO MEIO AMBIENTE

A composição da expressão Meio Ambiente advém do emprego de dois 
termos: meio e ambiente. É notória a existência da redundância quanto ao 
significado das duas palavras, segundo José Afonso da Silva1 “a palavra am-
biente significa esfera, o círculo, o âmbito que nos cerca, em que vivemos. 
Em certo sentido, portanto, nela já se contém o sentido da palavra “meio”. 
O uso frequente de tal expressão aparentemente redundante se da porque o 
legislativo muitas vezes sente a necessidade de reforçar o sentido dos textos 
legislativos, para não haver obscuridade. 

Ambiente seria a junção de elementos naturais, artificiais, culturais e de 
trabalho que resultam no meio onde ocorre o ciclo da vida. O uso da expres-
são conjunta “meio ambiente” exalta seu significado. 

No início do estudo da ecologia, prevaleceu o entendimento de que tudo 
aquilo que não tivesse relação com recursos naturais estaria excluído da re-
lação do meio ambiente, portanto, não se levava em conta a interação do 
homem com a natureza, essa inclusão só veio ocorrer em meados do século 
XX, onde a partir de estudos mais abrangentes, foi incluindo o homem como 
um dos elementos dignos de preocupação na esfera ecológica, e consequente-
mente, como parte fundamental no conjunto que compõe o meio ambiente.2

Com tantas definições, o homem passa a avaliar esses bens de acordo 
com seus aspectos funcionais, o que, concordemos, foge do sentido natural, 
não só o que se conhece, o que se vê, onde se vive, é preservável, e sim a Na-
tureza em seu sentido puro, bruto, que foge aos olhos dos seres humanos, que 
compõe o mundo e tem valor constituído por si só.

“O homem pertence á natureza tanto quanto numa imagem que me parece 
apropriada- o embrião pertence ao ventre materno: originou-se dela e ca-
naliza todos os seus recursos para as próprias funções e desenvolvimento, 

1  SILVA, Jose Afonso. Direito Ambiental Constitucional. 7 ed.São Paulo: Malheiros Editores,2009. p. 19.
2  VIEIRA, Paulo Freire. Meio Ambiente, Desenvolvimento e Planejamento. In: VIOLA Eduardo et al. Meio Am-
biente Desenvolvimento e Cidadania: desafios para as Ciências Sociais. 3 ed., São Paulo: Cortez; Florianópolis: 
Universidade Federal de Santa Catarina. 2001, p. 45 – 60.

Book grad e pos grad.indb   16 11/05/11   15:26



17Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students

não lhe dando nada em troca. É seu dependente, mas não participa (pelo 
contrário, interfere) de sua estrutura e função normais. Será um simples 
embrião se conseguir sugar a natureza, permanentemente e de forma com-
patível, isto é, em caso contrário, será um câncer, o qual se extinguirá com 
a extinção do hospedeiro” 3.

Desde o início dos tempos, o ser humano utiliza a natureza como fonte 
para suprir as diversas necessidades que eram de suma importância para sua 
sobrevivência. Por esse fator, vivia constantemente em busca de alimento, que 
encontrava nas inúmeras espécies de animais e vegetais, de aquecimento, en-
contrando a pele dos animais, e posteriormente veio a descobrir os minerais, 
que utilizava para a criação de armas e objetos domésticos. Após a descoberta 
do fogo, passou a usar a madeira para que formasse a fogueira, que iluminava 
a noite e aquecia.

Passada essa época, começa um período histórico da humanidade que 
segue até os dias atuais, o ser humano passa a se preocupar com o poder po-
lítico e econômico e dedica-se às suas conquistas territoriais para adquirir o 
objetivo desejado, sendo que para isso chegou a eliminar vários integrantes 
de sua própria espécie. Desta maneira, passemos a analisar o comportamento 
humano, se este não se preocupava com o respeito perante seus semelhantes, 
era provável que não se importasse com os demais seres vivos que compõem 
o meio ambiente4.

Com comportamento tão antropocêntrico, os bens ambientais passa-
ram a ser vistos sob ponto de vista específico de sua funcionabilidade, fugindo 
do significado real de Natureza.

“Se tem a importância de refletir seu sentido humano, seu valor coletivo 
e a visão unitária do meio ambiente em todos os aspectos, pode trazer o 
risco de perdermos o sentido da Natureza como ‘natura’, o risco de cairmos 
no ambientalismo abstrato, formal, que só entende preservável a realidade 
conhecida, deslembrando da matéria puramente de natureza ecológica, a 
Natureza, digamos, bruta, ainda sem referência valorativa, salvo por mero 
pensamento abstrato. Não nos olvidemos que a Natureza com suas leis es-
táveis, há de ser sempre um ponto importante de referência, lembra Martín 
Rock, que acrescenta que a Natureza constitui um valor por si” 5. 

Diante da necessidade de limitar a desordem gerada em decorrência da 
conduta humana na estruturação de uma sociedade, surgem normas, que no 
caso específico do Meio Ambiente, passam a existir com a finalidade de re-
gulamentar o comportamento do homem no que diz respeito á utilização dos 
recursos disponibilizados pela Natureza, pois como se pôde constatar pelos 

3  BRANCO, Samuel Murgel. Conflitos conceituais nos estudos sobre meio ambiente, Instituto de Estudos Avança-
dos da USP. vol.9 nº. 23 ,São Paulo Jan./Abr. 1995. pg.231.
4  SOUZA, Neyle Rosy Freire de. A necessidade do surgimento do Direito Ambiental. Disponível em<http://www.
nead.unama.br/site/bibdigital/pdf/artigos_revistas/53.pdf> Acesso em: 20 de dez. 2010.
5  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 24.

Book grad e pos grad.indb   17 11/05/11   15:26



18 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

entendimentos do que vem a ser meio ambiente e sua relação com o homem, 
nota-se que invariavelmente há uma destruição, não importando a forma de 
manifestação, cria prejuízos de toda ordem, tanto para a saúde, segurança, 
como também para a economia, além de gerar um número de vítimas elevado6.  

Assim como ocorrido em diversos outros países, inclusive nos países de-
senvolvidos, foi a partir da promulgação da Carta Magna no ano de 1988 que 
a legislação Brasileira iniciou sua contemplação a cerca da questão ambien-
tal. Mesmo após tal acontecimento os dispositivos legais que se referiam ao 
tema eram dificilmente aplicados, pois se encontravam dispersos.

Baseando-se nesta constatação, antes de nos aprofundarmos na temáti-
ca proposta no presente trabalho, é de grande importância que se faça uma 
pequena perspectiva acerca da evolução histórica da legislação ambiental no 
ordenamento jurídico brasileiro.

A Legislação anterior relacionada à tutela do meio ambiente, não é tão 
antiga em relação à Constituição de 1988, Paulo Affonso Leme Machado7 
afirma que: “O Direito Ambiental constituiu-se mais rapidamente no Brasil 
que na maioria dos países. O fato de não termos um código ambiental não 
impediu a sistematização das novas regras jurídicas.”

Os dispositivos legais essenciais surgiram tendo como finalidade tanto 
a proteção do meio ambiente como também impor limites a sua exploração. 
A partir de um esquema cronológico veremos um resumo das principais cria-
ções na legislação ambiental no Brasil8. Em 1916 passa a existir o Código 
Civil Brasileiro, onde traz várias disposições de natureza ecológica, porém, 
por refletirem uma visão meramente patrimonial, tinham cunho individua-
lista, mais tarde, em 1964, a Lei 4.504 passa a tratar do Estatuto da Terra. 
Surge através de inúmeros protestos dos movimentos sociais, que exigiam 
mudanças radicais na propriedade e no uso da Terra no Brasil. Por meio do 
Decreto-Lei 1.413, em 1975, dá-se inicio ao controle de poluição, empresas 
poluidoras ficam obrigadas a prevenir e corrigir os prejuízos da contamina-
ção do meio ambiente, cinco anos mais tarde surge a Lei n.º 6.8 que se refere 
ao Estudo de Impacto Ambiental, logo após, em meio a tantas mudanças, 
foi instaurada a Lei n.º 6.93, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio 
Ambiente, passa a apresentar o meio ambiente como objeto de proteção, 
estabeleceu a constituição do Sistema Nacional do Meio Ambiente (art. 6º, 
alterado pela lei n.º 8.028/98). A Constituição da República Federativa do 
Brasil, promulgada em 05 de outubro: disponibiliza um capítulo específico 
ao meio ambiente (capítulo VI, do título VIII, da Ordem Social) que é, em 
suma, o artigo 225, o qual estabelece:

6  SOUZA, Neyle Rosy Freire de. A necessidade do surgimento do Direito Ambiental. Disponível em<http://www.
nead.unama.br/site/bibdigital/pdf/artigos_revistas/53.pdf> Acesso em: 20 de dez. 2010. 
7  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p 282.
8 LINHA do tempo: um breve resumo da evolução da legislação ambiental no Brasil. Disponível em:<http://www.
douradosagora.com.br/noticias/meio-ambiente/um-breve-resumo-da-evolucao-da-legislacao-ambiental-no-brasil - 
Linha do tempo: um breve resumo da evolução da legislação ambiental no Brasil>. Acesso em: 30 de out. de 2010.
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“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações”.

A Lei de Crimes Ambientais nº 9.605, veio surgir em 1998, esta dispõe 
sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, entre diversas inovações, passa a responsabilizar as 
pessoas jurídicas por infrações cometidas por seu devido representante legal, 
sendo extinta a punição no caso de apresentação de laudo que comprove a 
recuperação ambiental9. 

Em 2000 tivemos a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conserva-
ção nº 9.985/00, prevê algumas maneiras para defender os ecossistemas natu-
rais e para preservar os recursos naturais neles contidos. E pondo fim a nossa 
ordem dos principais acontecimentos, em 2001 foi sancionado o Estatuto da 
Cidade, nº 10.257 este traz consigo o ente municipal, dotando-o de vários me-
canismos, com o objetivo de que com seu desenvolvimento não ocorra dano 
ao meio ambiente10.

3. A IMPORTÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO MEIO AMBIENTE PARA A REPARAÇÃO DOS 
DANOS AMBIENTAIS

Nas últimas décadas a questão ambiental vem evoluindo consideravel-
mente, por conta da maior relevância dada à temática pela Comunidade In-
ternacional, iniciaram-se importantes manifestações que vieram em forma de 
princípios, com a finalidade criar linhas de ação no âmbito da proteção ao 
meio ambiente, passa-se a entender a necessidade crucial da de uma educação 
voltada para as causas ambientais, a prevenção como a melhor maneira de 
amenizar os danos que geram prejuízos muitas vezes irreversíveis e a obriga-
ção de reparação voltada para o poluidor que vier a causar danos, todos esses 
novos objetivos foram baseados na ideia da participação popular.

Como os estudos já estavam avançados e a preocupação econômica e 
política com a situação ambiental comandava cada país, em 1992, na cidade 
do Rio de Janeiro, houve a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Am-
biente, ficando conhecida como ECO-92, destacou os problemas existentes 
e os avanços alcançados com as atitudes que vinham sendo implantada por 
diversos outros países. Contou com uma presença considerável de represen-
tantes de diversos países e elaborou a Agenda 21 e a chamada Carta do Rio 
sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, também conhecida como Carta da 
Terra, seu foco é a constatação de que os países pobres poluem menos que 

9  UNESCO. Legislação Ambiental Brasileira. Brasília, 2008. p. 237.
10 UNESCO. Legislação Ambiental Brasileira. Brasília, 2008. p.209. 
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os ricos, dessa maneira, as nações mais ricas devem auxiliar as demais com 
meios tecnológicos limpos e avanços científicos, gerando um rápido desenvol-
vimento11.

Dentre os 27 princípios anunciados no teor oficial da Carta, dois deles 
tem grande relevância para o nosso trabalho: O Princípio da Precaução e o 
Papel do Poder Público e o Princípio do Poluidor Pagador.

Foi com o intuito de afastar o perigo e gerar segurança das futuras gera-
ções que o Princípio da Precaução foi implementado. A reparação dos danos 
causados ao meio ambiente é uma tarefa de difícil realização, a prevenção 
evita que a necessidade de reparação exista, sendo assim, a melhor solução 
para a proteção do meio ambiente. Entre os princípios criados na Declara-
ção do Rio de Janeiro de 1992, o nº 15 é o Princípio da Precaução, no qual 
observa-se:

“De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser am-
plamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quan-
do houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta 
certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas 
eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental” 12.

O princípio da precaução tem como ponto essencial o estudo prévio 
de impacto ambiental, este estudo, quando realizado do com êxito, poderá 
prever possíveis danos ao meio ambiente, a prevenção é a melhor forma de 
proteção, indo de encontro ao art. 225 da Constituição Federal, parágrafo 1º, 
inciso IV.

A realização do estudo é voltada para evitar que atividades que degra-
dem o meio ambiente ocorram, deve ser efetivado por meio da exigência do 
Poder Público, atender os requisitos fixados na legislação e dependendo de 
cada caso, cumprir com as fixadas pela autoridade competente, deve ocorres 
antes da autorização de obras ou atividades, no caso de instalação de obra e 
funcionamento de atividade poderão ser exigidos outros estudos, e por fim, os 
estudos deverão ser revestidos de publicidade.

O resultado de todo esse estudo deve ser apresentado favorecendo ou 
desfavorecendo a implantação do projeto13. 

O princípio do poluidor pagador tem características significativas no 
âmbito ambiental, foi inserido na temática do Direito Ambiental com a Lei 
nº 6.938/81, art. 14, parágrafo 1º.

Um dos escopos da lei da Política Nacional do Meio Ambiente é a atri-
buição da obrigação de indenização, independentemente de culpa, recupe-
ração dos danos ocasionados por o poluidor ou predador, e para o usuário 

11 CERQUEIRA, Wagner de et al. ECO-92. Disponível em:<http://www.brasilescola.com/geografia/eco-92.htm>. 
Acesso em: 15 de jan. de 2011.
12 RANID, João; RIBEIRO, Antônio. Declaração do Rio de Janeiro. Disponível em:< http://www.elisaqg.com.br/
arquivos/RNR/declaracao%20do%20rio.pdf>. Acesso em: 04 de jan. de 2011.
13  MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 55-67
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que venha a usar recursos naturais com finalidade econômica, comina uma 
contribuição, o artigo 4º, VII, desta lei é claro ao dizer que “à imposição, ao 
poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos 
causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambien-
tais com fins econômicos14.”

Os parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225 
tratam acerca das punições voltadas para os agentes degradadores. 

Não se pode interpretar tal princípio como meio de contrapeso dos da-
nos ocasionados, além da reparação dos custos, traz em sua aplicabilidade o 
sentido de prevenção e repressão da degradação do meio ambiente. Como o 
poluidor é vedado de prosseguir com a ação poluente, foi criado o Plano de 
Recuperação da Área Degradada.

O princípio nº 16 da Declaração da Terra menciona o “poluidor paga-
dor” em seu texto, e fundamenta:

“As autoridades nacionais devem se esforçar para garantir a internacionali-
zação dos custos da proteção ambiental e o uso de instrumentos econômicos, 
levando em conta que o poluidor deve, em princípio, arcar com os custos da 
poluição provocada; e com observância dos interesses públicos, sem pertur-
bar o comércio e o investimento internacionais” 15.

Por fim, cabe ressaltar que, como o interesse econômico move a socie-
dade, o pagamento do valor imposto como obrigação para o poluidor acaba 
fazendo com que a população fique atenta em relação aos cuidados que deve 
tomar com o meio ambiente.

4. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NA ESFERA AMBIENTAL

Por ser um ramo do direito muito minucioso, devemos analisar calma-
mente a utilização do princípio da responsabilidade civil como parâmetro do 
dano ambiental. Diferente da responsabilidade com culpa, onde é a vítima 
que tem que provar o nexo entre o dano e a atividade danosa e a culpabilidade 
do agente, a responsabilidade objetiva adotada no Direito ambiental exige 
que haja a existência do dano e que este tenha relação (nexo) com a possível 
fonte poluidora16.

Cumpre advertir que o resultado danoso muitas vezes não ocorrem atra-
vés de uma conduta lesiva, e sim de várias ocasionadas por diversas pessoas 
em diferentes locais e datas, os efeitos de tais atitudes não seriam obtidos por 
atitudes individuais e avulsas.

14  MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 59
15 RANID, João; RIBEIRO, Antônio. Declaração do Rio de Janeiro. Disponível em:< http://www.elisaqg.com.br/
arquivos/RNR/declaracao%20do%20rio.pdf>. Acesso em: 04 de jan. de 2011.
16  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p.315.
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A Lei nº 6.938/8117 se refere aos danos ambientais com foco na responsa-
bilidade civil objetiva, o art. 4º inciso VII, traça como um dos escopos da Po-
lítica Nacional do Meio Ambiente o dever de recuperação ou/e indenização, 
e o seu artigo 14, parágrafo 1º prevê a responsabilidade independentemente 
de culpa.

A responsabilidade civil objetiva trouxe vários resultados, vale salientar 
alguns requisitos como, por exemplo, o enfraquecimento do sentido de nexo 
causal, a inversão do ônus da prova e irrelevância da licitude da atividade, 
entre outros18. 

Dentro do critério de aplicabilidade da responsabilidade existe o efeito 
preventivo referentes aos danos ecológicos. Caso o empreendedor venha a pra-
ticar alguma ação que seja nociva ao meio ambiente e assuma o risco que estas 
atividades venham a causar, assume também uma obrigação para que estes 
danos não ocorram, a chamada teoria do risco designa este entendimento19.

Para que haja a caracterização de responsabilidade civil, o dano cau-
sado deve fugir da normalidade vivenciada pela pessoa prejudicada, mas 
o prejuízo não precisa advir de uma atividade anormal. Dentro desse con-
texto, não se entende como prejuízo a poluição das grandes cidades, já que 
esta, para o ordenamento, não causa destruição e existe a possibilidade de 
eliminação dos resíduos poluentes existentes. A natureza que ocasionou a 
degradação deverá ser grave e recorrente,20 ocorrendo através de uma ação 
ou acidentalmente. O grande problema está em saber quando e como essa 
atividade passa do limite normal.

Mesmo que o dano advenha de alguma ação lícita, deve-se apurar o 
nexo entre a ocorrência e o causador dela, para a confirmação que a degrada-
ção proveio de tal atitude, o fato de ser lícita e normal não exonera o poluidor.

Nesse sentido o direito ambiental leva em consideração a inversão do 
ônus da prova, onde o causador do dano é que deve provar que não o fez para 
excluir sua responsabilidade.

Outro aspecto que merece destaque é a dificuldade de se descobrir o que 
ocasionou o dano ao meio ambiente, principalmente se houverem inúmeros 
autores, será quase improvável encontrar o nexo de causalidade que possa 
apontar o causador, para que este arque com as consequências. 

A doutrina não costuma concordar com a admissão das excludentes 
clássicas da responsabilidade e vai de encontro a regra da atenuação do relevo 
do nexo causal, onde o agente, ao praticar alguma atividade que venha de-
gradar o meio ambiente é apontado como responsável, além deste posiciona-
mento, há a solidariedade entre os responsabilizados pelo dano, dessa forma, 

17  BRASIL. Lei n. 6.938/81, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismo de formulação e aplicação, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder legislativo, Brasília: 
Senado, DF, 30 de agosto de 1981. Art.14.
18  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009.p.215-216.
19 ALMEIDA, Maria Tereza Perez. O Estado e a Responsabilidade por omissão na proteção do ambiente. Olinda: 
Livro Rápido, 2008. p.53-56.
20 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 277. 
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a reparação pode ser estendida a todos os responsáveis como também poderá 
ser determinada a somente um agente21.  

“Em tema de interesses difusos, o que conta é o dano produzido e a neces-
sidade de uma integral reparação: se a cobertura vegetal das montanhas de 
Cubatão ficou danificada, as indústrias poluentes desse local devem arcar 
com a responsabilidade pela reposição do status quão ante, a par da instala-
ção de equipamentos que neutralizem os resíduos tóxicos.” 22 

Seguindo este sentido, é clara a verificação de um sistema de prevenção 
cheio de lacunas, a ineficácia se avigora por conta da falta de celeridade da 
Administração Pública quando rege as questões de controle, planejamento e 
gerenciamento ambiental. O que poderá modificar esse vácuo no sistema é 
a formação dos cidadãos com pensamentos voltados para o meio ambiente.

5. DANO AMBIENTAL: VERIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO

Tomando como base o art. 927 do Código Civil de 2002, que precei-
tua que: “Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a 
repará-lo”, não há como tratarmos de responsabilidade para o dano ao meio 
ambiente sem adentramos nos danos ambientais.

A sociedade, com a finalidade de defender o objeto do dano, sendo este 
o ambiente juridicamente protegido, fez surgir todo um sistema jurídico para 
abordar as características especiais do dano, o grande problema em sua con-
ceituação se da por conta das várias maneiras como o dano ocorre. 

É possível dizer que vítima direta do dano ao meio ambiente é o meio, já 
que a natureza, a água e outros componentes do meio são atingidos, o homem 
é prejudicado por usa esses elementos como fonte de sobrevivência, e sem eles 
seria praticamente impossível a vida humana, o dano ocorre para o homem 
por que o meio ecológico é da coletividade

Caso o dano seja causado diretamente ao meio ambiente, a coletividade 
é que terá direito ao ressarcimento, para isso, a Lei 9.008 de 1995, estabeleci-
da através da Lei de ação civil pública em seu artigo 13, regula o Fundo Fede-
ral de Defesa dos Direitos Difusos, o qual é responsável pela arrecadação do 
agente que irá ser revertida para a recomposição dos bens lesados. 

Na visão de Milaré, o dano ambiental seria definido como a lesão aos 
recursos ambientais, tendo como consequência a sua degradação, com altera-
ção adversa ou “in pejus”, do equilíbrio ecológico.23

Pode-se notar nitidamente dois tipos de dano, tanto o que danifica a pes-
soa quanto o que danifica o meio ambiente, que é visto como bem público24.

21 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 2009.p.316-317.
22  MANCUSO, Rodolfo de Camargo apud SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 7 ed. São 
Paulo: Malheiros, 2009. pp. 167-168.
23  MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 206.
24  ALMEIDA, Maria Tereza Peres de. O Estado e a responsabilidade por omissão na proteção do ambiente. Olinda: 
Livro Rápido, 2008. p.34-36.
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Vale salientar que aquele tipo de dano que não prejudica “in genere” é 
entendido pelo ordenamento jurídico como dano menor. O dano é ilícito, a ati-
vidade que o causou poderá não ser esse dano poderá ser interpretado como 
dano, dano de possível reparação ou até como crime, porém pode ter vindo de 
uma atividade que não vai contra os preceitos jurídicos. As medidas tomadas 
para punir os causadores dos danos são aplicadas quando existe o dano ilícito25.

Para dar início ao sistema de reparação, é preciso constatar e comprovar 
a existência do dano. Da mesma forma que a identificação do dano é compli-
cada, a comprovação que este dano tenha ocorrido também termina sendo 
difícil. Quando as associações de proteção ao meio ambiente se deparam com 
uma ação pública por danos, existe a obrigação de comprovar a ocorrência 
por meio de provas nítidas e precisas, muitas vezes encontram limitações que 
impedem a realização desta tarefa, já que é comum entre os tribunais o enten-
dimento da insuficiência de provas, o que leva a não condenação do poluidor 
ou a realizações de medidas de proteção desejadas26. 

Se há dificuldades para a comprovação do dano ocorrido, o dano futuro 
é uma questão ainda mais discutida. A sociedade atual é uma sociedade de 
risco, onde muitas vezes a única maneira de prevenção eficaz é projetando o 
que ainda vai acontecer, baseando-se nas práticas atuais. Alguns aconteci-
mentos só se manifestam no futuro, mesmo que sejam verificados em tempo 
presente o dano só se comprovará posteriormente. Por esse fator é que a res-
ponsabilidade civil não pode tomar como base somente o dano já ocasionado 
por completo, por se referir a um risco assumido, é improvável que exista total 
certeza acerca do seu acontecimento, terá a probabilidade, onde irá se buscar 
a defesa dos direitos das futuras gerações. 

O princípio da precaução, seria apto para desenvolver maneiras cabíveis 
que cumprissem com o objetivo proposto pela Constituição em detrimento 
das futuras gerações, já que este tem como escopo regulamentar os riscos que 
nem a ciência conhece e também proteger o meio ambiente. 

O problema é que muitas atividades que são realizadas atualmente só 
terão resultados danosos em longo tempo, e isso pode significar a mudança 
de uma geração, por outro lado, existem alguns danos que são notados atu-
almente, por mais que só seja o início deles, já se pode ter noção o prejuízo 
futuro. Muitos dos acontecimentos de hoje, foram resultados de ações inicia-
das há anos atrás. 

O fato de existir um dano ao meio ambiente não permite o consentimen-
to de liminar suspensiva em relação a serviços públicos ou obras que tenham 
sido avaliados e aceitos pelos órgãos técnicos competentes “27.

25  CARNELUTTI, Francesco apud ALMEIDA, Maria Tereza Perez de. O Estado e a responsabilidade por omissão 
na proteção do ambiente. Olinda: Livro Rápido, 2008. pp.17.
26 ALMEIDA, Maria Tereza Peres de apud BENJAMIN, Antônio Werman. O Estado e a responsabilidade por 
omissão na proteção do ambiente. Olinda: Livro Rápido, 2008. p.124.
27  ANTUNES, Paulo Bessa apud PALGLIA, Caroline. Responsabilidade Administrativa Frente as condutas da Ad-
ministração Pública Ambiental. Disponível em: <http://siaibib01.univali.br/pdf/Keylla%20Carokynne%20Paglia.
pdf> Acesso em: 13 de jan. de 2011.
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Dentro do sentido do que é dano ao meio ambiente, existem inúmeras 
maneiras de avaliação do dano. Vai depender do bem natural a ser avalia-
do, que será diferente quando o produto for para comercialização, nesse 
caso se avalia a quantidade, de quando o bem for essencial para melhor 
condição de vida da sociedade. 28O valor de um dano ambiental não tem 
como base alguma fórmula exata, é extremamente complicado atribuir va-
lores a bens naturais. 

O cálculo que decide o valor a ser imposto ao poluidor em uma indeni-
zação é baseado somente no dano aparente, ou seja, a parte que pode vir a ser 
a mais destrutiva, justamente por não ser averiguada, não é reparada.  

Quando se fala em desenvolvimento e na satisfação das necessidades 
humanas, surgem duas alternativas opostas: a primeira, considerar que o pro-
cesso produtivo deve funcionar a toda força e sem maiores restrições, situação 
não sustentável; ou que deve haver crescimento e preservação do meio am-
biente simultaneamente. Essa segunda alternativa faz com que se atribua um 
preço a certos bens naturais que, na verdade, não o têm. 

Como se vê, a chamada avaliação monetária ambiental é um procedi-
mento no qual devem ser tomados todos os cuidados. Isso, principalmen-
te para que a situação não se transforme em um grande mercado oficial de 
negociações envolvendo o meio ambiente, para não agravar ainda mais os 
problemas futuros.

6. REPARAÇÃO COMO PRINCIPAL OBJETIVO

Todo o estudo analisado no presente trabalho nos faz chegar a uma con-
clusão: a preservação do meio ambiente é fundamental para a existência da 
vida, especialmente para as futuras gerações e a reparação dos danos já acar-
retados e dos danos futuros é a maneira mais eficaz para tentar manter um 
equilíbrio ecológico.

Contudo, é se suma importância que mesmo com os obstáculos, a re-
paração venha a incidir sob o agente responsável todas as vezes que for ne-
cessário. A reparação do dano é envolvida por uma gama indeterminável de 
pessoas, que é uma de suas características mais formidáveis, pois pode vir a 
abranger uma comunidade inteira em busca de seus direitos difusos. Esse as-
pecto é assustador se pensarmos em como será realizado o ressarcimento de 
milhares de pessoas.29

O alvo crucial é sempre a reparação, por mais que as maneiras existentes 
não sejam suficientes para que o bem seja totalmente alcançado. 

28  ANTUNES, Paulo de Bessa. Curso de Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Renovar, 1990. p.148. 
29  OLIVEIRA JÚNIOR, Waldemar Mariz de. Série de estudos jurídicos – A tutela dos interesses difusos. Editora 
Max Limonad, 1984, p. 159-160.
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 “O lançamento de poluente no rio, causando a morte dos peixes é um gra-
ve dano ecológico que não se satisfaz com a mera indenização monetária. 
A devastação de uma floresta ou uma Área de Proteção Ambiental, por 
exemplo, requer a recomposição ou reconstituição, tanto quanto possível, 
da situação anterior” 30.

O retrocesso do ambiente degradado ao estado anterior é a principal 
maneira de reparação, mesmo sabendo que de certa maneira é impossível dar 
nova vida a um bem natural destruído, como uma mata desmatada, por mais 
que seja feita a reparação, as árvores não serão as mesmas, não terão as mes-
mas idades, tamanhos e etc, por esse fator é que se deve idealizar a prevenção 
sempre que possível.

O reflexo causado por um dano ambiental não é notado apenas quando 
afeta um individuo ou seus bens. Assim, todo tipo de ato que cause dano 
aparente, ou não, ao meio ambiente deve ser objeto de reparação. Isto está 
disposto nos termos da Lei n.º 6.938, de 1981, que em seu artigo 14, parágrafo 
1º, imputa ao poluidor a obrigação de, independentemente de culpa, indeni-
zar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, que sejam 
afetados por sua atividade.

É perceptível a distinção entre a indenização e a reparação feita no di-
ploma legal supracitado, a primeira é voltada para a punição do agente, ao 
impor que este pague certa quantia em decorrência do ato ilícito, enquanto a 
segunda visa a restituição da situação fática anterior ao ato31.

No que diz respeito às obrigações decorrentes das ações poluidoras, a 
Constituição Federal em seu artigo 225, parágrafo 3º32 apresenta duas formas 
de cominação destinadas ao agente poluidor, as sanções penais e administra-
tivas e a obrigação da reparação do dano. O grande empecilho se encontra na 
obrigação de reparação do dano, já que na prática, as decisões judiciais sobre 
o tema não são uniformes e não descobrem uma solução eficaz.33

É notório o fato de que os danos precisam ser reparados, seja pela via 
direta ou através do Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos. Não obs-
tante a existência do referido fundo há casos em que destinar o valor estipula-
do para a recomposição do dano ambiental não é cabível, diante da existência 
de danos irreversíveis. 

“A grande dificuldade de tipificar o ilícito ambiental é que os seus funda-
mentos estão, também, em uma esfera nova e que atormenta a mentalidade 
conservadora. Existe uma grande dificuldade para que se defina o agente 
poluidor e degradador, ainda que os termos da lei brasileira sejam extrema-
mente claros” 34.

30  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental e Constitucional. Malheiros Editores, 2009, p. 319.
31  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009. p.319. 
32  BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988. Art.225.
33  ANTUNES, Paulo de Bessa. Curso de Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Renovar, 1990.  p. 149.
34  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998.p.150.

Book grad e pos grad.indb   26 11/05/11   15:26



27Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students

O referido autor critica o Poder Judiciário pelo fato, segundo seu en-
tender, de que este tem abdicado de sua função cautelar em favor de uma 
atividade eminentemente repressiva que, no âmbito do Direito Ambiental, é 
de eficácia discutível.

Ainda no âmbito do judiciário, outro óbice considerado é a necessidade 
de perícias para a resolução de grande número de ações, as quais sofrem com 
as deficiências de ordem material e de pessoal. Dessa forma, não é raro o fato 
serem inviabilizadas condenações à reparação em virtude da inexistência de 
prova científica do dano ambiental.

Também entre os óbices, se incluem as dificuldades em comprovar a exis-
tência do dano e o nexo de causalidade, tratados especificamente em capítulos 
anteriores. Inicialmente a prova do nexo causal ainda é encargo da vítima do 
prejuízo ou de seu representante, Ministério Público ou Organização Não 
Governamental.

Dentro do quadro geral onde se apresentam tantos obstáculos à repara-
ção efetiva dos danos ambientais, se torna imprescindível que sejam apresen-
tadas, igualmente, alternativas e outros procedimentos que auxiliem a reduzir 
as consequências desses óbices. 

Mesmo sabendo do problema existente, sabendo que o bem atingido não 
tem como retornar ao estado natural, tanto ecologicamente quanto cultural-
mente, não se pode deixar de impor ao agente a reparação, já que caso isso 
ocorresse estaríamos indo contra o sistema jurídico, já que este impõe a tarefa 
de reparar o dano como uma sanção em meio às normas ambientais. 

7. DANOS MATERIAIS E IMATERIAIS: FORMAS DE REPARAÇÃO

No que diz respeito ao dano material, a reparação é por meio de res-
tauração natural, ou seja, indenização econômica. É o principal meio uti-
lizado, já que vai de acordo com o artigo 14, parágrafo I da Constituição 
Federal de 1988.

Neste meio de reparação, como em todos os demais, não é permitido 
o acordo entre o agente poluidor e as vítimas, considerando que o meio am-
biente é um direito difuso, e o prejuízo atinge diversas pessoas, prevalece o 
meio mais eficaz para atender ao interesse público. Até porque há inúmeras 
barreiras que tornam a avaliação do valor do bem degradado impraticável, so-
bretudo quando se refere à definição da quantia valorativa de sua importância 
para o meio ecológico, pois este valor é incalculável diante da sua preciosidade.

A reparação poderá ser usada de maneira mitigada, já que em meio ao 
dano e a reparação há o emprego do princípio da proporcionalidade, com 
base na potencialidade que o meio ambiente tem de se regenerar. Assim, clas-
sificam as melhores opções de reparação e identificam as limitações existentes 
no sistema de restauração natural. Dessa forma, observa-se o custo, a preci-
são e a proporção, existindo uma razoabilidade entre estes fatores, possivel-
mente é escolhida a opção de menor custo, que nem sempre é a mais eficaz. O 

Book grad e pos grad.indb   27 11/05/11   15:26



28 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Brasil não impõe limites relacionados à reparação, a legislação ainda é muito 
ausente no que diz respeito a esse tema.

Há duas maneiras de restauração natural, a restauração in natura e a 
compensação ecológica, a primeira é a maneira mais eficiente, pois tem como 
alvo integrar novamente o meio ambiente, trazendo de volta sua funcionalida-
de. Incide em uma obrigação de fazer, e é expressa na Convenção de Lugano.

“Esta ideia é expressa de forma mais perfeita na Convenção de  Luga-
no onde, por influencia do direito norte-americano, se delimita o conteúdo 
da obrigação de indenizar, não por recurso à ideia de restauração do sta-
tus quo ante, mas sim por referência à restauração ou reabilitação dos re-
cursos naturais afetados “35.

Ou seja, a restauração natural sai do conceito limitado da reintegração 
do meio ambiente exatamente como se encontrava antes do dano ocasionado, 
até porque não seria possível a elaboração se um estado idêntico ao anterior, 
além disso, o meio ambiente sofre alterações a todo tempo, a natureza muda 
e acaba encontrando uma nova maneira de adaptação, de equilíbrio, esse re-
torno poderia se tornar mais uma ameaça para o meio ambiente.

A segunda maneira é por Compensação Ecológica, a finalidade é substi-
tuir o bem por algum que seja equivalente. Não visa o retorno do bem danifi-
cado a sua condição anterior, e sim a uma situação similar. Seria uma forma 
de compensação para a Natureza, já que o meio ambiente estaria aparente-
mente sem alterações em relação ao todo, pois os bens destruídos, sempre que 
possível, seriam substituídos.

Por sua vez, a responsabilidade civil objetiva seria diretamente aplicada, 
pois o causador do ato ilícito seria obrigado a recompor o bem por meio da 
reparação deste, ou de bens que sejam ao menos equivalentes. A Compen-
sação encontra-se fundamentada na Lei 9.985 de 18 de julho de 2000 e no 
Decreto nº 4.340, que sofreu alteração com o Decreto 5.566 36.

“Art. 36.  Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de 
significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental 
competente, com fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo 
relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação 
e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de 
acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei”.

A ideia central da compensação é que se o dano ocorre em parte do meio 
ecológico, este sofrerá prejuízo no seu todo, então ao compensar uma par-

35 PIRES, Joana. Institum in Integrum. Verde Trabalhos. Rio Grande do Sul, 05 mai. 2010. Disponível em: <http://
verdetrabalhos2010.blogspot.com/2010/05/restitutio-in-integrum.html> Acesso em: 20 de jan. de 2011. 
36 DIREITO Ambiental: O que é Compensação Ambiental? . Disponível em:<http://www.notadez.com.br/content/
noticias.asp?id=36624> Acesso em: 22 de jan. de 2011.
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te ocasionará melhoria geral. Leva em conta a equivalência, tanto humana 
quanto referente à ecologia.

Nos casos de bens com funções que não podem ser substituídas, não se 
pode evitar que ao aplicar a compensação ecológica haja uma redução apa-
rente do patrimônio ecológico.

A indenização, no campo de atuação do direito ambiental, deve ser uti-
lizada como a hipótese mais remota, já que a regra na reparação dos danos 
ambientais é a busca da restauração ao estado que se encontrava antes do 
cometimento do ato. Isso acontece devido ao grande problema, que é men-
surar economicamente o valor dos bens ambientais atingidos37. Devendo ser 
ressaltado que no Brasil o valor do quantum indenizatório é direcionado ao 
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos em obediência ao disposto no art. 13 
da Lei Ação Civil Pública, Lei n° 7347/8538. 

O operador do direito quando deparado com um caso de indenização 
nos moldes do citado acima, deve levar em consideração alguns aspectos na 
hora de arbitrar o valor indenizatório. 

Um desses aspectos consiste em ponderar a proporcionalidade do que já 
foi imposto como obrigação para a restauração do bem afetado. 

Outro aspecto que deve ser levado em conta é a falta que o bem, inviável 
a restauração, irá fazer para a sociedade como um todo, tanto para a atua-
lidade quanto para as gerações futuras. Este último aspecto é o mais difícil 
de ser avaliado, pois a mensuração do uso do bem para as gerações futuras é 
algo complicado, principalmente quando também se pensa nas funções não 
econômicas do bem ambiental lesado. Com relação à dificuldade na restau-
ração desse tipo de dano Benjamin afirma que trata-se de uma verdadeira 
missão impossível. 

Para auxiliar na apuração do valor econômico, existem três tipos de va-
lor ambiental: o valor de uso, aquele conferido ao meio ambiente pelos indi-
víduos que fazem uso concreto e presente dos recursos ambientais, utilizando 
desse recurso de uma forma direta ou indireta, o valor de opção, leva em 
consideração a utilização que os recursos teriam no uso futuro, guardando 
também relação com a potencial perda das benfeitorias que estes recursos ge-
rariam a sociedade atual e a futura39·. Por último, temos o valor de existência 
que é um valor imaterial contido na natureza, em sua própria essência não 
sendo ligado às ações humanas, sejam elas atuais ou futuras.

Os danos imateriais, que são aqueles que englobam fatores subjeti-
vos, como valores, ideais, cultura, ética, etc. Seu conceito é inovador, dan-

37  LEITE,José Rubens Morato. A Responsabilidade Civil Ambiental e a Sanção Administrativa. Disponível 
em:www.unifap.br/ppgdapp/biblioteca/Morato.doc>. Acesso em: 03 de fev. de 2011.
38  BRASIL. Lei n. 7347/85., de 24 de junho de 1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 
causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisa-
gístico e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 23 jun. 1985.
39  SILVA, Danny Monteiro da. Dano Ambiental e sua Reparação. Curitiba:Juruá, 2006. p.222-224.
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do enfoque ao dano moral da sociedade, a Lei Federal nº 7.347/85 acolhe 
este conceito.  

Este tipo de dano protege o direito fundamental ao meio ambiente, se 
forma equilibrada e saudável, não procura impor um valor ao patrimônio 
ambiental, e sim a essência do meio ambiente. Por mais que já se saiba a 
impossibilidade de atribuir um valor, mesmo que não seja focado no patrimô-
nio, a um bem incalculável, o dano imaterial visa à reparação baseando-se no 
peso do prejuízo. 

A reparação aos danos ambientais causados à coletividade, prejudican-
do a garantia do direito fundamental e consequentemente fazendo com que 
o meio ambiente tenha o seu ciclo natural atingido, se da por meio da indeni-
zação, conforme a utilidade que foi perdida por conta do ato. A forma mais 
cabível neste tipo de situação é o regresso ao estado anterior ao ato ilícito, 
além disso, há uma quantia indenizatória para compensar o período que se 
passou até o retorno ao estado previsto40. Como alguns bens são únicos e não 
existe nenhuma maneira de recompor, existe apenas a indenização, que na 
maioria dos casos será arbitrada.         

Ao partirmos para a reparação no sentido da essencialidade do meio 
ambiente, da importância de sua existência, a avaliação é muito complicada. 
Pois vai muito além do sentido econômico, não é usado inteiramente pela so-
ciedade. A opção de reparação que faz sentido nestes casos é tentar fazer um 
contrapeso a partir da melhoria do bem ecológico, só assim toda a população 
será reparada, o prejuízo causado e o meio ambiente também será, de certa 
forma, reparado. Vale salientar que, dependendo do caso analisado, os meios 
de condenações à reparação podem ser cumulados se forem de natureza jurí-
dica distintas, ou seja, material e imaterial.

É necessário que a busca por soluções para os problemas que cada dia 
mais degrada o meio ambiente seja constante, o assunto ainda merece apri-
moramento para que a finalidade seja cumprida, qual seja, a reparação do 
meio ambiente e a uma melhor condição de vida para toda humanidade. 

8. CONCLUSõES ARTICULADAS

8.1 Deve-se almejar sempre a prevenção do meio ambiente, por último, quan-
do esta não tiver conseguido impedir a degradação ambiental, ai sim o ob-
jetivo será a reparação, pois caso passássemos a considerar primeiramente a 
reparação, o dano seria algo natural, pois seria pago através dos valores das 
indenizações cobradas ao agente poluidor. 

8.2 Mesmo com as diversas formas de reparação, o meio ambiente não volta 
ao seu estado anterior por completo, pois este tem uma dinâmica única, não 
se pode, nem se consegue, por valor exato a algo tão intrínseco.

40  MIRRA. Luiz Alvaro Valery. Ação pública e reparação do dano ao meio ambiente. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2009.p. 330-334
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8.3 Com a existência do Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos é 
preciso que para bens que tenham valor incalculável exista uma quantia equi-
valente, mesmo que esta não venha a reparar o bem, tem ao menos caráter 
punitivo imediato.

8.4 É necessário que o Ministério Público, como curador do meio ambien-
te, atue de forma mais direta, defendendo os direitos difusos e fortalecendo 
a legislação ambiental vigente, auxiliando os Estudos de Impacto Ambien-
tal para evitar ao máximo os danos futuros e punir devidamente os danos 
já ocorridos.
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“Nas escala pequenas, as coisas não se comportam em absoluto como aquelas 
cuja as quais temos uma experiência direta. Não se comportam como ondas, 
não se comportam como partículas, como números de bolas de bilhar, como 
um peso sobre a corda, e sim como nada que se já foi visto”.

Richard Feynman

1. INTRODUÇÃO

Num mundo cercado pelos avanços científicos, em que a pesquisa e de-
senvolvimento da Inovação tecnológica é um elemento de perpetuação no 
mercado, a evolução das tecnologias encaminha a história para uma nova 
revolução – denominada de nanotecnologias. Intencionar-se-á nesse ensaio 
analisar alguns detalhes das pesquisas concernentes à manipulação de áto-
mos e moléculas em escala nanométrica, trazendo ao crivo da leitura pública 
alguns aspectos importantes sobre essa nova tecnologia que já é facilmente 
visualizada na sociedade brasileira.

Estudos mundialmente reconhecidos já comprovam que determinadas 
materiais manipuladas em especificados níveis atômicos geram alguns riscos 
para as pessoas e ao meio ambiente. Assim, há uma estreita imbricação do 
tema com todo o universo jurídico, pretendo-se, destarte, inquirir filosofi-
camente nos fundamentos do cuidado, objetivando a proeminência de uma 
análise de possibilidade de utilização deste nos Marcos Regulatórios que 
orientem o emprego de nanotecnologias no Brasil. 
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2. NANOTECNOLOGIAS: UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO DA TECNOLOGIA 
INOVADORA DO SÉCULO XXI

Materiais inteligentes, que repelem líquidos e que flexibilizam-se, pro-
porcionando velocidade e destreza, que absorvem a energia advinda de um 
impacto e que são capazes de reagir ao meio no qual se inserem; cosméticos 
de ultra-rápida absorção, que atingem as camadas mais profundas da pele, 
promovendo efeito anti-idade com maior intensidade; nanorrobôs com ha-
bilidades em transportar medicamentos e curar doenças por meio de sua in-
serção na corrente sanguínea; além do mais, máquinas de costura capazes de 
costurar longas cadeias de DNA; nanobolhas programadas para reconhece-
rem células doentes e explodem-as sem causar danos ao paciente; computa-
dores centenas de vezes mais rápidos e muito menores e leves com imensa 
capacidade de memória; etc. O século XXI revela-se ser o mais promissor 
dos séculos para a ciência: o que antes não passava de mera ficção, tornou-
-se o futuro da humanidade. Vive-se, atualmente, uma nova revolução, sem 
precedentes históricos, a qual promete mudar radicalmente com o modo de 
vida humano. Uma revolução que não é visível nem tangível, que despertará 
o mundo para uma nova era: a nanotecnológica.

Na década de 1950, especular que o homem fosse capaz de manipular 
átomos e moléculas em uma escala ainda inferior a microscópica era visto 
como ficção científica. Porém, não para Richard Phillips Feynman, que em 
sua palestra “Existe muito mais espaço lá embaixo” proferida no Caltech 
para a Sociedade Americana de Física chamou o campo da Física para um 
mundo ainda totalmente inexplorado e capaz, em suas próprias palavras, de 
armazenar os 24 volumes da Enciclopédia Britânica na cabeça de um alfinete.

Já na década de 1980, o panorama lançado por Feynman passou a ser 
estudado com maior profundidade pelo primeiro PhD em nanotecnologia do 
mundo pelo Massachusetts Institute of Technology – Kim Eric Drexler –, não 
sendo mais considerado mera miragem futurológica, e sim, um presente ainda 
muito promissor: “[...] as leis da natureza deixam muito espaço para o pro-
gresso, e as pressões da concorrência mundial estão agora mesmo a empur-
rar-nos para a frente. Para melhor ou para pior, o maior avanço tecnológico 
na história ainda está por vir”1. 

As nanotecnologias constituem-se em um campo transdisciplinar, que 
consiste na arte de manufaturar, manipular e rearranjar átomos e moléculas 
em uma escala inferior à microescala, de forma a empregar novas proprieda-
des e funções às matérias já conhecidas; suscitando perspectivas extremamen-
te grandes concernentes a avanços medicinais, eletrônicos e biotecnológicos, 

1  DREXLER. Engines of Creation – The coming era of nanotechnology. Anchor Books Editions: Nova Iorque,1986, 
p. 21.
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além de trazer a possibilidade da criação de novos seres vivos2. O panorama 
que acerca a vida humana mostra-se o mais profícuo possível, demonstrando 
que a capacidade humana vai muito além do imaginável. As manipulações em 
escala nanométrica – entre um e cem nanômetros – atingem um universo de 
possibilidades, em que não há barreiras limitadoras para o pensar humano. 
Ao diminuírem-se os tamanhos, maior torna-se o campo das descobertas.

Em face disso, a cada ano os governos vêem investindo maiores mon-
tantes nas pesquisas e no desenvolvimento de novos produtos que contenham 
propriedades nanotecnológicas ou que, pelo menos, possuam o emprego de 
nanotecnologia em algum de seus processos. 

Esses valores podem ser visualizados a partir de sua materialização por 
meio dos pedidos de patente. Conforme dados disponibilizados no site do 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), desde 1993, foram fei-
tos 107 pedidos de patente sobre produtos relacionados às nanotecnologias3.

Uma visão geral do mercado de nanotecnologia no mundo demonstra 
que o total de produtos que incorporam nanotecnologias atingiu 135 bilhões 
de dólares em 2007, devendo alcançar o patamar de 693 bilhões até 2012 e 
cerca de três trilhões até 2015.

Em um futuro não muito distante, a nanotecnologia poderá ser o ins-
trumento ideal para a criação de uma medicação que será o modelo perfeito 
do próprio processo da doença. Segundo Lampton4 “uma nanomáquina de 
combater às doenças, com objetivos múltiplos, poderia assumir a forma de 
uma miniatura de um submarino que navegaria pela corrente sanguínea”. 
Nesse submarino estaria um poderoso computador. Esses “computadores” 
poderiam ser destinados a cuidados com a saúde, como por exemplo: desblo-
queamento de artérias, dissolução de tumores cancerígenos, etc.

Atuais pesquisas desenvolvem a construção de: nano-reatores que re-
forçam o metabolismo, fazendo com que as células lutem contra o câncer; 
nanopropulsores, que acionados por luzes, operam no interior de células vi-
vas, conseguindo localizar células cancerosas, carregando e liberando medi-
camentos em pontos específicos do organismo (sendo possível, inclusive, a 
utilização por controle remoto); Biochips que detectam células cancerosas 
entre um bilhão de células sadias, identificam grupos sanguíneos por meio de 
seqüenciamento genético, diminuindo o risco de reações adversas em trans-
fusões de sangue – atingindo uma precisão de 99,8% de acerto, e capazes de 
fazer diagnósticos automáticos de doenças, e permitem estudo detalhado de 
neurônios; máquinas de costura microscópica capazes de costurar longas ca-
deias de DNA sem quebrá-las que poderão ser utilizadas em sequenciamento 

2  Nanotecnologia: o futuro é agora (filme). Disponível em:  <http://nanotecnologia.incubadora.fapesp.br/portal/
referencias/assista-o-documentario-em-video201cnanotecnol otecnologia-o-futuro-e-agora/. Acesso em: 26 de mar-
ço de 2011).
3  Pesquisa realizada em 21/03/2011 para os pedidos que contivessem a expressão “nano” em seu resumo. Disponível 
em: http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/jsp/servimg/servimg.jsp?BasePesquisa=Patentes
4  LAMPTON, Christopher. Divertindo-se com Nanotecnologia. Tradução de Amir Kurban. Rio de Janeiro: Berke-
ley, 1994, p.74
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genético, bem como na eletrônica molecular; mecanismos que permitem a 
criação de açúcares de forma automatizada, construindo organelas artificiais 
que finalizam o processo de síntese de proteínas, recobrindo-as com açúca-
res em arranjos altamente especializados, que se assemelham ao complexo 
golgiense; entre outros5. No campo da nanoeletrônica tem-se a superação da 
microeletrônica de ultra-alta compactação e miniaturização, destacando-se 
especialmente o campo das tecnologias de informação e computação, dimi-
nuindo o tamanho das escalas significativamente – permitindo a manipulação 
de quantidades de informações extremamente grandes associados a rápida 
velocidade de processamento. Além disso, destaca-se a produção de materiais 
esportivos, como raquetes de tênis, tacos de golfe, cordas, bolas de futebol, 
bem como o exacerbado crescimento de produtos cosméticos, sendo que estes 
já passam a integrar o mercado mundial e brasileiro utilizando como tecnolo-
gia a manipulação de átomos e moléculas em escala nanométrica.6

Em relação a aplicação das nanotecnologias no Brasil, o país tem avan-
çado consistentemente no desenvolvimento de ações de muita importância 
em Ciência, Tecnologia e Inovação com resultados concretos de produção 
científica, tendo o Governo brasileiro, no período de 2000 a 2007, investido 
por meio de suas universidades e centro de pesquisas mais de 160 milhões de 
reais em nanotecnologias, que somado a investimentos privados, ultrapassou 
a base de 320 milhões no período7, o que demonstra a alta aplicabilidade des-
ta nova tecnologia no país. Porém, ao lado do crescimento esperado de novos 
produtos e tecnologias baseados em escala manométrica, crescem também, 
as preocupações sobre os riscos que elas podem provocar com a saúde das 
pessoas, consumidores finais e colaboradores empresariais, e com o meio am-
biente. Os impactos nocivos e riscos potenciais à saúde humana e animal, ao 
meio ambiente e até em relação ao comportamento humano são ainda pouco 
conhecidos.

Precisamente por essas questões, iniciativas de normalização no contex-
to das nanotecnologias ganham importância a cada dia, na perspectiva de 
assegurar a sociedade o desenvolvimento sustentável desta nova tecnologia 
do século XXI. A título de mapeamento destacam-se no plano internacional 
as seguintes iniciativas no segmento: a) a normalização internacional pelo 
Comitê Técnico ISO/TC 229, b) os trabalhos do Grupo sobre nanomateriais 
da OECD; c) o Responsible Nanocode (NIA no Reino Unido);  e d) Nano 
Risk Framework8. No mesmo sentido,  encontra-se regulamentado o conceito 
de nanomateriais na Austrália, no Canadá, na Dinamarca, no Reino Unido e 
nos Estados Unidos da América – marcos legais atualmente analisados pelo 

5  Disponível em: www.inovaçãotecnologica.com.br. Acesso em: 19 de maio de 2009.
6  Para aprofundamento da materia ver: STRINGHI FLORES, André; ENGELMANN, Wilson; WERYMULLER, 
André. Nanotecnologias, Marcos Regulatórios e Direito Ambiental. Curitiba: Editora Honorisa Causa, 2010, p. 231.
7 Dados retirados do Panorama Nanotecnologias organizado pela ABDI, 2010, p.39, mimiografado.
8  LOVESTAN, Goran. Jrc reference reports. European Comission. Considerations on a definition of nanomaterial 
for regulatory purpose,  2010,  p.16-19.
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Grupo de Trabalho Marcos Regulatórios do Fórum de Competitividade em 
Nanotecnologias, organizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior.

Estudos toxicológicos, mundialmente reconhecidos, vem comprovando 
que determinadas matérias quando manipuladas em escala manométrica po-
dem causar determinados riscos à saúde das pessoas, sendo que no mesmo 
espectro a incipiência de estudos em curto, médio e longo prazo sobre a apli-
cação das nanotecnologias com o ar, com a água e com o solo, demonstra 
a possibilidade de riscos ambientais. Dentro dessa incipiência dos estudos, 
testes com animais demonstraram possíveis danos cerebrais; suscetibilidade à 
coagulação do sangue, possíveis danos pulmonares; e  consequências, em al-
gumas formas de exposição, nas formações de embriões9. Além disso, apenas 
a título de caracterização, não possuindo o escopo de adentrar tecnicamente 
na matéria neste ensaio, estudo de campo, abrangendo toda a nação Ameri-
cana, sobre as potenciais exposições a nanopartículas, desenvolvido por pes-
quisadores voluntários da U.S. Army Engineer Research and Development 
Center’s Environmental Laboratory (Laboratório Ambiental do Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento do Exército Americado), identificou um aumen-
to significativo de nanomateriais no ar a partir de manipulações laborato-
riais. Os experimentos foram feitos com nanomateriais à base de carbono, 
observando-se a manipulação e a sonicação (procedimento que utiliza ondas 
sonoras) de tais materiais em matrizes ambientais relevantes; constatou-se, 
porém, contrariando conhecimentos tradicionais a cerca da manipulação de 
nanomateriais em suspensões líquidas, que esses tipos de manipulação au-
mentam o risco de inalação pelos trabalhadores10.

Destarte, verifica-se a necessidade de um olhar mais profundo sobre esta 
nova tecnologia, mostrando-se como fundamental a participação de esfor-
ços transdisciplinares para o desenvolvimento sustentável da manipulação de 
átomos e moléculas em escala manométrica, pois ¨as mesmas características 
que tornam as nanopartículas interessantes do ponto de vista de aplicação tec-
nológica, podem ser indesejáveis quando essas são liberadas ao meio ambiente. 

9  Estudos já citados em outros trabalhos do Grupo JUSNANO e na monografía ¨ Diálogos entre Nanotecnologias, 
Direitos Humanos e Direito Ambiental¨ agraciada com a segunda colocação no Prêmio Nacional de Direito Am-
biental ¨José Bonificácio de Andrade e Silva¨. Exposição de peixes a uma quantidade muito baixa de (nano)fluoreto 
em 48 horas desencadeou na penetração da substância no organismo do animal desenvolvendo danos ao cérebro 
desses animais. Coelhos tiveram aumento na suscetibilidade à coagulação do sangue após a ingestão de fulerenos 
(terceira forma mais estável do carbono, após o diamante e o grafite). Estudos sobre a  inalação de nanopartículas de  
dióxido de titânio com ratos, no período de um a três semanas, constataram que os ratos apresentaram um quadro 
inflamatório moderado, porém significante, especialmente nos pulmões Submissão de peixes ao contato de nano-
tubos de carbono acarretou em consequências na formação dos embriões, diminuindo a procriação dos animais, 
comprovando a toxicidade das pequeníssimas partículas. GRUPO ETC. Nanotecnologia: os riscos da tecnologia do 
futuro: saiba sobre produtos invisíveis que já estão no nosso dia-a-dia e o seu impacto na alimentação e na agricul-
tura. Tradução de José F. Pedrozo e Flávio Borghetti. Porto Alegre: L&PM, 2005.p.22
10  (Potential for Occupational Exposure to Engineered Carbon-Based Nanomaterials in Environmental Laboratory 
Studies. David R. Johnson, Mark M. Methner, Alan J. Kennedy, Jeffery A. Steevens. U.S. Army Engineer Resear-
ch and Development Center, Environmental Laboratory, Vicksburg, Mississippi, USA, and National Institute for 
Occupational Safety and Health, Nanotechnology Research Center, Cincinnati, Ohio, USA. Disponível em: http://
ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.0901076
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O pequeno tamanho das nanopartículas pode facilitar também a entrada e o 
acúmulo de nanopartículas em células vivas”11.

De modo geral, sabe-se muito pouco sobre a biodisponibilidade, biode-
gradabilidade e toxicidade de novos nanomateriais. A contaminação do meio 
ambiente por nanomateriais com grande área superficial, boa resistência me-
cânica e atividade catalítica,

¨pode resultar na concentração de compostos tóxicos na superfície das nano-
partículas, com posterior transporte no meio ambiente ou acúmulo ao longo 
da cadeia alimentar; na adsorção de biomoléculas, com conseqüente interfe-
rência em processos biológicos in vivo; numa maior resistência à degradação 
(portanto, maior persistência no meio ambiente) e em catálise de reações quí-
micas indesejáveis no meio ambiente¨12.

Ante ao que brevemente exposto, pretende-se, abaixo, analisar os aspec-
tos legais das nanotecnologias no âmbito brasileiro sob o foco do cuidado.

3. A CONTRIBUIÇÃO DO CUIDADO AOS MARCOS REGULATÓRIOS EM 
NANOTECNOLOGIAS NO BRASIL

A palavra cuidado tem sua origem no latim cogitare. Utilizado na tradu-
ção do famoso Ser e Tempo, de Martin Heidegger, conforme Leonardo Boff13 

¨em seu sentido mais antigo, significa cura. Cura se escrevia em latim coera 
e se usava em um contexto de relações humanas de amor e de amizade. Cura 
queria expressar a attitude de desvelo, de preocupação e de inquietação pelo 
objeto ou pela pessoa amada Outros derivam de -cogitatus e de sua corruptela 
coyedar, coidar, cuidar. O sentido de cogitatus é o mesmo de cura: cogitar e 
pensar no outro, colocar a atenção nele, mostrar interesse por ele e revelar 
uma atitude de desvelo, até de preocupação pelo outro¨. 

Portanto, trata-se de um significado de zelo, desvelo, atenção. Isto é, 
uma atitude de preocupação, inquietação e responsabilidade.

O cuidado também pode ser percebido através da phrónesis em Aristóte-
les , quando o filósofo de estagira afirma que:

¨Pensa-se que é característico de uma pessoa que tenha phrónesis ser capaz 
de deliberar bem acerca do que é bom e conveniente para si mesma, não em 
relação a um aspecto particular – por exemplo, quando se quer saber quais as 
espécies de coisas que concorrem para a saúde e para o vigor físico –, e sim 
acerca das espécies de coisas que nos levam a viver bem de um modo geral14¨.

11  Nanotecnologia e o meio ambiente: perspectivas e riscos. Quím. Nova vol.27 no.6 São Paulo Nov./Dec. 2004. 
Acessado em 26 de março de 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0100-40422004000600031
12  Acessado em 26 de março de 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-40422004000600031 
&script=sci_arttext&tlng=pt. 
13  BOFF, Leonardo. O cuidado essencial: o princípio de um novoethos. Revista Inclusão Digital, volume 1, 2005, p.2.
14  ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Traduzido do grego, introdução e notas de Mário da Gama Kury. 4. ed. 
Brasília: UnB, 2001, 1140a.
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Verifica-se, através dos fundamentos filosóficos retroexpostos que a 
phrónesis surge como uma espécie de saber prático, que aponta para a pru-
dência da pessoa no seu agir, cujo objetivo é a realização do seu bem, mas 
também dos outros, projetando as decisões para o coletivo. O saber da 
phrónesis, que conduz cada pessoa na deliberação entre meios e fins para 
que o bem comum seja alcançado, “não pode ser aprendido e nem esqueci-
do”. Não se trata de um saber metódico, pelo contrário, citando Gadamer, 
“encontramo-nos sempre na situação de quem tem de atuar e, por conse-
guinte, temos de já sempre possuir e aplicar o saber ético (...) esse saber 
requer sempre o buscar conselho consigo mesmo”15. O saber prudencial 
é consolidado por meio da experiência. Assim, é necessário olhar para o 
passado, verificar os diversos aspectos que envolveram outras descobertas 
científicas, trazendo-os para o momento atual. Reutilizar respostas positi-
vas e não incidir em erros e sofrimentos já vivenciados. Este um dos prin-
cipais papéis da valorização da phrónesis. O exercício dessa qualificação 
– do phrónimos – exige “o governo pessoal do eu que é livre tanto de inter-
ferências controladoras por parte de outros como de limitações pessoais 
que obstam a escolha expressiva da intenção, tais como a compreensão 
inadequada”16. É na prática da liberdade que se poderão construir os fun-
damentos para a tomada de uma decisão que não tenha apenas um caráter 
individual, mas que irradie os seus efeitos para o coletivo. Essa a postura 
que o atual momento científico exige de cada ser humano.

Portanto, é possível pela intermediação da phrónesis buscar e desenvol-
ver a  idéia de cuidado como  essência de cada ser humano, colocando em 
prática o efetivo respeito e responsabilidade ao desenvolvimento das nanotec-
nologias. Mais do que em nenhum outro momento da história, verifica-se a 
necessidade da prática da virtude da phrónesis perpassar as questões e as res-
postas que estarão sendo levantadas de hoje para o futuro, sem (des)cuidar de 
valorizar a aprendizagem oriunda do horizonte histórico da tradição humana 
já vivenciada no passado que nesse ensaio busca-se trazer a baila através de 
alguns aspectos filosóficos da origem da palavra cuidado.

A introdução da experiência oriunda de todo conhecimento perpas-
sados por longos momentos históricos da sociedade nos Marcos Regula-
tórios poderá ser um fio condutor para o desenvolvimento das nanotec-
nologias de forma sustentável, haja vista a falta de regulação da matéria 
epigrafada no Brasil. 

Conforme dados da ABDI, encomendados pelo Governo Federal, ape-
sar da falta de legislação específica, destacam-se as seguintes iniciativas: a) a 
criação da Comissão de Estudo Especial em Nanotecnologias, ABNT/CEE-
89; b) A formação da Rede Renanossoma apoiada pelo CNPQ; c) a atuação 

15 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 4. ed. Tra-
dução de Flávio Paulo Meurer. Petrópolis: Vozes, 1997, vol. I., §§ 322 e 326; p. 472 e 477.
16  BEAUCHAMP, Tom L.; CHILDRESS, James F. Princípios de Ética Biomédica. Tradução de Luciana Pudenzi. 
São Paulo: Loyola, 2002, p. 138
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do grupo de pesquisa ¨Nanotecnologias, Sociedade e Desenvolvimento da 
UFPR¨. Além dessas três especificações há de se mencionar a participação do 
Grupo JUSNANO na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e as tentativas 
de criação de lei ordinária sobre o tema no Congresso Nacional.

Ao encontro das idéias supratecidas, segue a preocupação do governo 
federal, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – 
MDIC, para construção de Marcos Regulatórios no Brasil para manipulação 
de átomos e moléculas em escala nanométrica17 através do Grupo de Traba-
lhos Marcos Regulatórios, cuja preocupação também enraíza-se no riscos da 
aplicação industrial das nanotecnologias18.

Assim, em razão do contexto de risco das nanotecnologias, breve-
mente esboçado no capítulo I, tem-se a intensificação de uma tomada de 
consciência jurídica acerca do necessário comprometimento com o meio 
ambiente e com a saúde das pessoas . Em face do contexto de incerteza 
esboçada pelos estudos toxicológicos sobre nanotecnologias, faz-se de fun-
damental importância a formação de critérios jurídicos para a configura-
ção e a declaração de ilicitude/antijuricidade dos riscos nanotecnológicos 
ambientais intoleráveis.

A incerteza parece ser um sentimento bastante significativo no mun-
do projetado pelas conquistas em escala nano. Nela se apresentam muitas 
possibilidades de avanços para melhorar a vida das pessoas. Entretanto, é 
necessário o cuidado, por ser o desvelamento de uma força natural, com 
enorme potencialidade para se trabalhar com ela, porquanto se tem dúvi-
das sobre a capacidade de controle. Há um grande potencial produtivo nes-
se novo cenário tecnológico, por ser uma investigação científica que desce 
a níveis nunca antes alcançados, porém este deve ser balizado para que as 
nanotecnologias possam corresponder ao principal interesse da sociedade: 
ser contemplada com idéias criativas e inovadoras para uma melhor qua-
lidade de vida.

Surge, assim, o cuidado, nesse contexto de incertezas, como uma pos-
sibilidade de fio condutor aos Marcos Regulatórios em Nanotecnologias no 
Brasil. Seus fundamentos filosóficos estruturam uma base firme à consolida-
ção da tecnologia de forma sustentável, mas com olhar axiológico às pessoas 
e ao meio ambiente. Trata-se de uma diretriz, de um início, de um princípio 
que pode ajudar no desenvolvimento sadio dessa nova tecnologia, sem en-
gessar empresarialmente e economicamente as potencialidades incríveis da 
escala atômica e molecular. 

Portanto, o cuidado poderá ser um instrumento importante no diálogo 
com as nanotecnologias, sendo um fio condutor aos Marcos Regulatórios no 
Brasil.

17  Nesse sentido ver o desenvolvimento dos estudos do MDIC no sítio: http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/
interna/interna.php?area=3&menu=2469
18  STRINGHI FLORES, André; ENGELMANN, Wilson; WEYRMULLER, André. Nanotecnologias, Marcos 
Regulatórios e Direito Ambiental. Curitiba: Editora Honoris Causa, 2010, p. 212.
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4. CONCLUSõES ARTICULADAS

4.1 A revolução das nanotecnologias promete avanços em diversas áreas da 
indústria mundial, aperfeiçoando produtos já existes ou criando novos por-
tfólios empresariais, com novas e substanciais características, baixando o 
custo de produção, aumentando a qualidade e exponenciando a velocidade 
de fabricação. Porém, ao lado do crescimento esperado de novos produtos 
e tecnologias baseados em escala manométrica, crescem também, as preo-
cupações sobre os riscos que elas podem provocar com a saúde das pessoas, 
consumidores finais e colaboradores empresariais, e com o meio ambiente.

4.2 A incerteza parece ser um sentimento bastante significativo no mundo 
projetado pelas conquistas em escala nano. Nela se apresentam muitas pos-
sibilidades de avanços para melhorar a vida das pessoas. Entretanto, é neces-
sário o cuidado, por ser o desvelamento de uma força natural, com enorme 
potencialidade para se trabalhar com ela, porquanto se tem dúvidas sobre a 
capacidade do controle. Há um grande potencial de risco, por ser uma inves-
tigação científica que desce a níveis nunca antes alcançados.

4.3 Conforme atestam estudos toxicológicos trata-se de uma nova tecnologia 
que em determinadas matérias a manipulação atômica e molecular desenvol-
veu riscos, necessitando-se um olhar jurídico sobre a matéria epigrafada.

4.4 Através do resgate histórico da origem da palavra cuidado e suas fun-
damentações no plano filosófico, verificou-se nesse contexto de incertezas, 
este como uma possibilidade de fio condutor aos Marcos Regulatórios em 
Nanotecnologias no Brasil. Seus fundamentos filosóficos estruturam uma 
base firme à consolidação da tecnologia de forma sustentável, mas com olhar 
axiológico às pessoas e ao meio ambiente. Trata-se de uma diretriz, de um 
início, de um princípio que pode ajudar no desenvolvimento sadio dessa nova 
tecnologia, sem engessar empresarialmente e economicamente as potenciali-
dades incríveis da escala atômica e molecular. 

4.5 Ao fim, verificou-se o cuidado como um poderoso instrumento no diálo-
go com as nanotecnologias, sendo um fio condutor aos Marcos Regulatórios 
no Brasil.
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OS DIREITOS INDÍGENAS NO CONTEXTO  
DA CONSTRUÇÃO DA USINA DE BELO MONTE 

NO RIO XINGÚ

BRUNA FERNANDES MARCONDES
Aluna do 3º ano da graduação da Faculdade  

de Direito da UFMT, bolsista PIBIC

1. INTRODUÇÃO

O rio Xingu tem aproximadamente 1.979 quilômetros de comprimento. 
Seu curso inicia o próximo à cidade de Cuiabá, no planalto mato-grossense, e 
deságua na foz do rio Amazonas. 

A nascente do Xingu já está muito comprometida devido a expansão do 
cultivo de soja e de milho na região. Todavia, existe ainda uma grande área, 
relativamente preservada, onde fica o parque indígena do Xingu. 

Este parque caracteriza-se por sua extensa área e pela numerosa quanti-
dade de povos indígenas nele habitado e devidamente homologado há quase 
50 anos. Na região do parque do Xingu encontram-se os povos Kayapó, Xa-
vante, Juruna, Kaiabi, Suiá, Trumai, Ikpeng, Panará, Nafukua, Tapayuna, 
Yawalapiti, Waurá e Mehinaku. É de conhecimento geral que a demarcação 
das terras indígenas e a classificação dos povos que vivem nessa área têm sido 
cogitadas há muitos anos, mas há grande dificuldade de fazê-lo devido às 
distâncias e ao isolamento de algumas tribos. 

Depois do parque, o rio entra num trecho encachoeirado, com quase 
1.000 quilômetros ao longo do estado do Pará, e, lá no final deste trecho, 
um pouco antes dele desembocar no rio Amazonas, é que se localiza a Volta 
Grande, onde a obra, UHE Belo Monte, está projetada para ser construída. 

Este artigo visa ampliar a discussão sobre esse empreendimento e seus 
impactos sobre as comunidades indigenas do Xingú.

2. O PROJETO BELO MONTE

Os projetos de construção de hidrelétricas a partir do potencial hídri-
co amazônico são antigos, muitos deles pré-projetados durante o período da 
Ditadura Militar no Brasil com o plano de ocupação amazônica. A intenção 
do governo na época era fortalecer a segurança nacional, e por consequência, 
inspiraram ao longo dos anos vários projetos de rodovias e  de hidrelétricas1.

1  SEVÁ, Oswaldo. TENOTÃ-MÕ. Alertas sobre as consequências dos projetos hidrelétricos no rio Xingu.  São 
Paulo: Internacional Network, 2005, e outros.
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Segundo o teor da maioria dos projetos, a rentabilidade da execução está 
condicionada à proximidade do empreendimento com o pólo consumidor e à 
construção de quedas artificiais nos rios por meio de barragens o que gera a 
formação de múltiplos pequenos lagos, cuja justificativa é de que rios de pla-
nície não possuem grande declividade natural. Segundo Sevá, em entrevista 
concedida a rede Unisinos, são poucos os cientistas brasileiros que conhecem 
bem da hidrológica dos rios amazônicos2, sendo incapazes de afirmar, com 
exatidão, qual seria a geração de energia fixa prevista para tempos de seca.

Segundo Lúcio Flávio Pinto3 e carta do Movimento Xingu Vivo Para 
Sempre4, enviada ao Ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, o projeto de 
Belo Monte não considera a questão ambiental, de modo que a geração de 
energia mesmo satisfatória – se realizada com quedas artificial e próxima ao 
pólo consumidor – agrega custos ambientais altíssimos. 

Não somente os rios, mas também a Amazônia é um local muito pou-
co conhecido pela imensidão do seu potencial florestal e medicinal. O co-
nhecimento dos povos amazônicos é pouco difundido e ouvido5, razão pela 
qual impõe-se a discussão dessa problemática tendo em vista a necessidade 
de proteção dos direitos indígenas ameaçados, já que, passados tantos anos 
de idealização do projeto de aproveitamento hidrelétrico de Belo Monte e os 
povos mais potencialmente atingidos pelo empreendimento sequer não foram 
devidamente consultados e informados.

A discussão da instalação da Usina, que data desde 1975, permeou oito 
governos, envolvendo desde o período da Ditadura Militar até os dias atu-
ais. Os planos para implantação do complexo hidrelétrico na Amazônia tem 
aproximadamente 30 anos. Na região do Xingu o projeto já se chamou UHE 
Kahunã (1989) e nesta ocasião estudos foram realizados no local pelas em-
preiteiras interessadas – Livro Verde – que já demonstravam a inviabilidade 
do empreendimento, sobretudo pelo alto custo previsto e as dificuldades téc-
nicas advindas, bem como a necessidade de estudos mais profundos.

Recentemente, o projeto passou por revisões e reformulações. Novos es-
tudos foram feitos e as ainda as atuais discussões sobre modelos sustentáveis 
de energia forçaram uma nova formatação do projeto hidrelétrico. Este pas-
sou de seis barragens ao longo do rio para apenas uma, localizada na Volta 
Grande do Rio Xingu.

2  Instituto Humanitas Unisinos (IHU) entrevista para o IHU On-line Oswaldo Sevá.
3  Idem entrevista Lúcio Flávio Pinto.
4  Carta do Movimento Xingu Vivo para Sempre em resposta às declarações do Ministro de Minas e Energia, 
veiculada no ISA - Instituto Socioambiental, 21-07-2009.
MUNHOZ, Fabíola entrevista para Amazonia.org,br, a líder do movimento Xingu Vivo e coordenadora do Movimento 
de Mulheres de Altamira, em 17-09-2009.
5  NOVAES, Washington. “Quem descobriu o Brasil? O PAC ou o índio?” Uma outra visão para a Amazônia artigo 
publicado no jornal O Estado de S. Paulo, 31-07-2009.
Curta - metragem produzida pelo Greenpeace.org contra a construção da Usina de Belo Monte na aldeia Juruna/ 
Reunião de lideranças indígenas (2009)
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=ZmOozYXozb8&feature=relmfu
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Especula-se entre técnicos, que a Eletrobrás esteja omitindo o fato da 
criação de novas barragens6 ao longo do Xingú, o que preocupa muito as 
comunidades no entorno, porque daí não se pode ter dimensão do impacto 
real, sem considerar esta possibilidade.

Mas, de fato, sabe-se pouco sobre o projeto. Por exemplo, quais as turbi-
nas que serão utilizadas; se existirão outras barragens7; os custos da construção 
e das linhas de transmissão, qual será o valor da energia repassada ao bolso do 
consumidor, qual a participação do Estado, quais serão as cidades atendidas – 
que receberão as respectivas compensações financeiras ambientais8; demanda e 
possível fluxo migratório de trabalhadores. Estas são perguntas que constituem 
aspectos do risco e impacto sócio-cultural, ambiental e econômico e que não 
foram devidamente debatidas com a comunidade da região.

Enfim, o projeto que o governo diz custar 6,5 bilhões e que as emprei-
teiras e o IBAMA afirmam custar 30 bilhões, tem muitas dúvidas técnicas e 
financeiras9, com observaremos no decorrer do artigo. E este é o principal 
argumento que une ambientalistas, comunidades indígenas, ribeirinhos, cien-
tistas, engenheiros e empreiteiros contrários ao empreendimento.

As perguntas mais relevantes do projeto para este artigo, cujo escopo 
não é sobre engenharia e planejamento de usinas, são acerca das medidas, 
destinação, beneficiários e procedimento – resumindo-se nas dúvidas: “quan-
to?”, “para quem?” e “como?”.

O projeto, se considerado de forma otimista, será concluído em 2015, se-
gundo divulgação do ministro Edison Lobão10, e será capaz de gerar, segundo 
mesma fonte, mais de 11.000 megawatts de energia. Segundo especialistas11 
a capacidade máxima de Belo Monte será de 4400 megawatts o ano todo, 
porque há temporadas de seca do rio, e chegará a sua potência máxima (11 
mil) somente durante quatro meses do ano. Não se sabe também quanto o 
consumidor pagará por esta energia, poucas declarações foram dadas e nada 
foi constatado ainda em documentos. 

Também não se sabe ao certo quanto será a participação do governo no 
empreendimento12. O Ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, afirmou 

6  Instituto Humanitas Unisinos (IHU) entrevista para o IHU On-line Oswaldo Sevá, que afirma: “Todo o rio 
brasileiro que tem uma barragem acaba tendo várias outras, não conheço história de um rio que tenha uma só. Nem 
o rio Jacuí, o rio Uruguai, o Iguaçu, o Paranapanema, o São Francisco e o Tocantins.”
7  Carta do Movimento Xingu Vivo para Sempre em resposta às declarações do Ministro de Minas e Energia, 
veiculada no ISA - Instituto Socioambiental, 21-07-2009.
8  Ibdem.
9  IHU entrevista para o IHU On-line Célio Bermann, assessor técnico do Bispo do Xingu na reunião com o 
presidente Lula em 22.07.09 Belo Monte. A audiência do bispo e comitiva com Lula. Em 04.08.2009. 
10  Belo Monte pode sair do papel em abril. BRASÍLIA - O Estado de S.Paulo. 08 de janeiro de 2011.
11 Segundo Rodolfo Salm em artigo publicado no Instituto Carbono Brasil em 17.05.2010 trata-se de um Programa 
na Faculdade de Ciências Biológicas da UFPA, em Altamira. Painel de Especialistas - 40 cientistas de renomadas 
instituições de pesquisa (USP, UNICAMP, ITA, UNB, UFRJ, UFPA, UFPE, UFSC, INPA e Museu Goeldi, dentre 
outras).
SEVÁ, Oswaldo. Carta endereçada ao presidente Lula em razão da audiência do dia 22.07. Publicada pela Terra 
Magazine e reproduzida por Amazonia.org.br, 20-07-2009.
IHU entrevista para o IHU On-line Célio Bermann em 04.08.2009.
12  PEREIRA, Renée. Governo vai bancar até 49% de Belo Monte. O Estado de São Paulo, 23-09-2009.
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no final de 2009 após evento da Abdib13 em São Paulo, que a participação se-
ria de 49%, mas que o modelo ainda não estava definido. De fato o negócio só 
é rentável para as empreiteiras, se o governo participar significativamente do 
empreendimento14. Estima-se que 19 milhões saiam do bolso do contribuinte 
(fundos de pensão) 15 e, no entanto, é muito difícil ainda de determinar quan-
to a energia custará para o consumidor16.

Do mesmo modo, não se sabe quem serão os consumidores dessa 
demanda energética e o que ela trará para a região. Estes são pontos mui-
to importantes, explorados pelo governo, ambientalistas, engenheiros, 
jornalistas e comunidade afetada. O discurso do governo baseia-se pri-
mordialmente, na demanda urgente de energia do Brasil, esta afirmativa 
fundamentou decisões judiciais17 e acalorou os discursos políticos. Esse 
argumento tem sido empregado com frequencia, como fundamento para 
obter a suspensão das liminares concedidas contra o empreendimenmto. 
Cita-se exemplificativamente: 

A paralisação das obras, por outro lado, causará grave lesão à ordem eco-
nômica, gerando prejuízos para os municípios e os Estados nelas envolvidos, 
bem assim para o Governo Federal, que precisará lançar mão, daqui a alguns 
anos, da utilização da energia termelétrica para suprir a carência de energia 
elétrica, a qual, além de ser mais poluente, tem um custo de produção muito 
superior ao da energia hidroelétrica (...) (grifo nosso) 
(...) notória a deficiência na produção de energia elétrica por que passa o País 
e qualquer atraso na conclusão do empreendimento fará com que o governo 
federal tenha de lançar mão de outras fontes de energia, tais como a termelé-
trica, notoriamente mais caras e poluentes18.

Usa-se ao mesmo tempo uma eminente demanda – emergencial – que 
coloca o empreendimento como única alternativa, no entanto é sabido que 
a obra levará no mínimo 10 anos para ser construída – embora a posição do 
governo seja bem mais otimista. 

Por outro sabe-se que existem alternativas energéticas que estão sendo 
descartadas (mais rápidas e eficazes nesse aspecto), como por exemplo, explo-
ração de energia solar – menos de 1,5% atualmente – e troca de 67 turbinas 
antigas, ainda operantes em hidrelétricas nacionais19.

13  Associação brasileira de Infraestrutura e Indústrias de base.
14  Declaração do superintendente da Odebrecht – uma das empresas contratadas para fazer o EIA, e interessadas no 
processo licitatório – Augusto Roque à Renée Pereira pelo jornal O Estado de S. Paulo, 23-09-2009.
15  PONTES, Felício Jr. Belo Monte de Violências: Dez anos de batalhas judiciais: 10 artigos do procurador da 
República no Pará publicada pelo Diário do Pará. Disponível em: http://belomontedeviolencias.blogspot.com/; 
16  BARBOSA, Flávia e PAUL, Gustavo. Jornal O Globo. 14.09.2009.
17  Voto da relatora Ministra Ellen Gracie, presidente do STF na ocasião, julgamento do SL 125/PA em 16.03.2007. 
Cuja decisão suspendeu uma liminar apenas por considerar a questão do debate relevante e a demanda energética 
um imperativo. 
18  SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 21954-88.2010.4.01.0000/PA – fl. 16 e 17/17 
item 28 e 23, respectivamente.
19  PONTES, Felício Jr. Belo Monte de Violências: Dez anos de batalhas judiciais: 10 artigos do procurador da 
República no Pará publicada pelo Diário do Pará. Disponível em: http://belomontedeviolencias.blogspot.com/;

Book grad e pos grad.indb   46 11/05/11   15:26



47Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students

O discurso da demanda forja, como veremos mais detalhadamente, um 
projeto cheio de irregularidades técnicas e legais que se relaciona bem com o 
contexto do mesmo: a promessa de exploração industrial da Amazônia. São 
posturas que ainda não foram discutidas, apresentadas e planejadas, mas que 
subsistem, fomentando um modelo de desenvolvimento nada sustentável e 
bastante agressivo20.

No entanto percebe-se que há controvérsia quanto a essa demanda. 
Numa entrevista para o IHU on-line Lúcio Flávio Pinto afirma que um em-
preendimento desse porte fora feito para atender grandes pólos eletro-inten-
sivo, logo, seria direcionada para o sul, e para oeste – onde há duas fábricas 
de alumínio (Albrás/PA e Alumar/MA) 21. Portanto não seria um benefício 
direto para a região. 

Se esse questionamento procede, cabe indagar qual o ganho para a re-
gião, com a exportação de energia? 

A questão das compensações financeiras incomodou muitos represen-
tantes políticos do Pará22. De acordo com a lei 9.796/99 e as declarações do 
governo só receberão  compensações as cidades de Altamira, Brasil Novo e 
Vitória do Xingu e o Governo do Estado (PA); muitos municípios que serão 
afetados pela instalação da Usina não receberam e ainda não se sabe ao certo 
como os programas compensatórios e mitigatórios23 funcionarão. 

E ainda, segundo Lúcio Flávio Pinto24, Belo Monte será incapaz de tra-
zer prosperidade para região, porque a exportação de energia bruta (sem va-
lor agregado) para os Estados da federação é isento de ICMS25, ou seja, a 
energia ficará mais barata para os Estados consumidores.

Outra questão preocupante que encarece o projeto é como a transmis-
são dessa energia será realizada para os pólos consumidores, principalmente 
aqueles de intensa eletro-atividade. Devido a distância existente entre o Xingu 
e os pólos consumidores haverá a necessidade da instalação de mais de três 
mil quilômetros de redes de alta tensão para transmitir a energia e isto fará 
com que se gaste mais em redes de transmissão do que em geração de energia.

Do ponto de vista teórico paradimático, estamos num novo formato de 
produção de energia em todo planeta. O modelo antigo e questionável de pro-
gresso – vigente na ditadura militar – não se encaixa mais nas necessidades 
que nós, sociedade e governo, por meio de posturas legais e tratados inter-
nacionais, adotamos como prioridade. As vantagens obtidas com a usina de 
Belo Monte, que segundos especialistas só é possível com instalação de várias 

20  Carta do Movimento Xingu Vivo para Sempre em resposta às declarações do Ministro de Minas e Energia, 
veiculada no ISA - Instituto Socioambiental, 21-07-2009.
BRITO, Agnaldo. Belo Monte: Uma usina de mudanças. Folha de S. Paulo, 20-09-2009.
21  Instituto Humanitas Unisinos (IHU) entrevista para o IHU On-line Lúcio Flávio Pinto.
22  Parecer Técnico IBAMA n.º 114/2009. Expõem os requisitos para viabilidade ambiental do projeto.
23  Parecer Técnico IBAMA n.º 114/2009. Expõem os requisitos para viabilidade ambiental do projeto.
24  IHU entrevista para IHU On-line Lúcio Flávio Pinto.
25  Impostos sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviço. Este não incide sob operações interestaduais 
relativas à energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando 
destinados à industrialização ou à comercialização. Art. 3º, III. – LC. 87/1996.
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barragens, não são capazes de transformá-la num negócio sustentável, sob a 
ótica do Estado Ambiental de Direito26, do Estado protetor e da universaliza-
ção do pensamento pró-culturas, pró-planeta.

Estudos da ONU27 reafirmam que o consumo de energia no planeta au-
mentará 71%, confirmando a necessidade da criação de alternativas limpas de 
geração de energia e de diminuição de consumo. De maneira que parece estar 
na contra mão da história a construção de uma mega hidrelétrica para cada 
surto de demanda que surgir. 

Os índios Juruna, no encontro de lideranças indígenas filmado pelo Gre-
enpeace28, alertam pela transmissão do legado ambiental para as próximas 
gerações, questão tão em voga nos debates da pós-modernidade, componen-
tes do paradigma sistêmico: “nós não estamos brigando por nós aqui, esta-
mos por eles... pelas crianças”.

A seguir consideremos os pontos positivos e negativos do empreendi-
mento, considerando sua instabilidade de informações.

3. BENEFÍCIOS

Como dito anteriormente, o principal argumento do governo para a 
construção da terceira maior usina do mundo é a urgência de demanda de 
energia no país, que obviamente relaciona-se com o desenvolvimento e pro-
gresso na nação: a possibilidade de crescimento de setores da economia, ge-
ração de emprego, melhoria na infraestrutura dos municípios. 

Esses desdobramentos transformam a Usina de Belo Monte na maior 
obra do gênero que o governo brasileiro ousou construir e na maior obra do 
PAC29.

Salvo as proporções, nota-se ainda em seu bojo o intento desbravador: 
O antigo plano de ocupação da Amazônia.

Belo Monte faz parte de um agressivo plano de governo que pretende 
instalar 54 hidrelétricas que abririam 171.670 postos de trabalho diretamen-
te nas usinas, segundo o ministro30. A intenção é aproveitar todo potencial 
hidrelétrico nacional onde serão construídas pelo menos mais cinco usinas 
somente na região, denominado complexo Tapajós, capazes de possibilitar a 
industrialização da região amazônica.

26  Estado ambiental – IED EVELINE.
27  NOVAES, Washington. “Quem descobriu o Brasil? O PAC ou o índio?” Uma outra visão para a Amazônia artigo 
publicado no jornal O Estado de S. Paulo, 31-07-2009.
IHU entrevista para IHU On-Line Washington Novaes. Regas são fundamentais para ampliação da matriz energética.
28  Curta - metragem produzida pelo Greenpeace.org contra a construção da Usina de Belo Monte na aldeia Juruna/ 
Reunião de lideranças indígenas (2009).
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=ZmOozYXozb8&feature=relmfu
29  BRITO, Agnaldo. Belo Monte: Usina de mudanças. Jornal Folha de S. Paulo, 20-09-2009.
30  Hidrelétrica pode afetar área protegida. Notícia do jornal Folha de São Paulo, 07.01.2009.
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Somente no UHE Belo Monte o ministro garante empregar 100 mil pes-
soas31 – 18,7 mil diretos, 23 mil em atividades correlatas e 55 mil trabalhado-
res animados com as oportunidades –, as empreiteiras e as ONG’s arriscam 
pelo menos 200 mil nos primeiros anos.

A área alagada é de mais de 500 mil m² de floresta e a área de seca atin-
girá aproximadamente 1000 m² de área.

O governo garante planos mitigatórios e compensatórios32, como por 
exemplo, Programa de Realocação das Famílias que Vivem em Áreas Re-
queridas para o Empreendimento; Programa de Esclarecimento à População 
Indígena (Sobre o Projeto de Aproveitamento Hidrelétrico e sobre Conheci-
mento Adquirido); Programa de Educação Socioambiental para os Trabalha-
dores das Obras Incluindo Informação sobre a Questão Étnica; Programa de 
Rearticulação do Transporte por Via Fluvial; Plano de Fortalecimento Ins-
titucional da População Indígena de Altamira e da Região da Volta Grande; 
Programa de Valorização do Patrimônio Cultural (Material e Imaterial); que 
ajudariam os municípios a acomodar esse grande contingente populacional e 
a trabalhar com a nova realidade. Mitigando problemas prováveis com cho-
que cultural, desemprego, perdas culturais etc. 

Estes programas fazem parte dos requisitos do IBAMA para emissão de 
licenças ambientais, embora não tenha sido respeitado no caso de Belo Mon-
te, como veremos a seguir. O processo foi antecipado e as medidas passaram 
de requisitos a promessas. 

Levando em consideração a situação de empobrecimento das regiões 
ribeirinhas e a dificuldade em administrar as cheias do Rio Xingu33, princi-
palmente nas cidades baixas como Altamira, tal problema não mais ocorrerá, 
pois a barragem controlará a vazão do rio. A carência de serviços e a situação 
de miserabilidade são claras na região 

“(...) com tantos problemas estruturais, mais de 70% das cidades não tem 
saneamento e água encanada, a preocupação das prefeituras (...) é garantir 
que o edital de licitação (de Belo Monte) inclua obrigações de investimentos 
na região”.34

As principais cidades afetadas pelo empreendimento serão reestrutura-
das para receber o grande número de pessoas, cujas estimativas giram em 
torno de 100 a 200 mil trabalhadores. O empreendimento é considerado fun-
damental, para que o país gere cerca de 50 mil megawatts a mais em 201735.

31  BRITO, Agnaldo. Belo Monte: Usina de mudanças. Jornal Folha de S. Paulo, 20-09-2009.
32  Parecer Técnico IBAMA n.º 114/2009.
33  1000 famílias desalojadas em fevereiro de 2004 – Altamira/PA 
Disponível em: http://www.amata.jex.com.br/altamira/rio+xingu+desaloja+mais+de+1000+familias.
MUNHOZ, Fabíola entrevista para Amazonia.org,br, a líder do movimento Xingu Vivo e coordenadora do Movimento 
de Mulheres de Altamira, em 17-09-2009.
34  GOULART, Josette. Belo Monte. Altamira está à espera do progresso. Jornal Valor 18.09.2009.
35  BARBOSA, Flávia e PAUL, Gustavo. Jornal O Globo. 14.09.2009. 
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4. CUSTOS

A megalomania da atenção política – expressão emprestada de Oswaldo 
Sevá – justifica melhor a usina do que os aspectos econômicos, sociais am-
bientais, ecológicos e até logísticos, tendo em visto a organização arquitetô-
nica da obra. 

De fato como veremos no decorrer deste texto, os custos estão sendo 
pouco divulgados e ofuscados pela magnitude da obra. Muitas incertezas e 
ausências quanto ao planejamento da mega obra, a sua instalação, seu im-
pacto social e ambiental e seus benefícios ao consumidor, caso seja efetivada, 
preocupam e mascaram práticas cruéis – descredibilidade da comunidade in-
dígena –, desrespeito com a constituição, com os direitos por ela garantidos 
e a má gestão.

Veicula-se muito pouco sobre os custos do empreendimento. Comece-
mos então pelas informações disponibilizadas pelo governo até o início de 
2011.

Geração de emprego: Os programas mitigatórios e compensatórios são 
fundamentais nesse momento, como indicado no parecer do IBAMA que 
“em funções dessas alterações ambientais, indicou planos, programas e pro-
jetos, cuja colocação em prática (...) é fundamental para a viabilidade do em-
preendimento” 36. É sabido que até agora nenhum destes programas foi rea-
lizado. Mesmo assim, a licença prévia foi concedida, com 40 condicionantes 
ambientais e 26 condicionantes indígenas; o IBAMA tinha divulgado que há 
estudos incompletos de ictiologia, quelônios, cavidades naturais entre outros 
e a afirmativa dos técnicos deste órgão de que não concluíram análise das 
contribuições das audiências e sobre a questão indígena37, que são os aspectos 
mais relevantes da problemática que envolve a construção da Usina.

Muitos dos programas relacionam-se com outros departamentos do go-
verno e nada foi articulado. Por exemplo, a participação do Incra é funda-
mental na transferência dessas pessoas afetadas para assentamentos e nada 
tem sido arquitetado até agora.

Não podem os benefícios dos programas e da atenção que estão sendo 
direcionados às comunidades afetadas, estarem condicionados à instalação 
da Usina. A geração de emprego poderá ser decorrente de outras atividades 
necessárias à região tais como o “asfaltamento da Transamazônica, a BR-163 
e construção de casas populares, já que o (...) déficit habitacional em Altami-
ra é grande” 38.

36  Memorando 169/2010/CGENE/DILIC/IBAMA à Coordenação Nacional de Contencioso Judicial como resposta 
ao memorando 588/2010 – Item dois.
37  PONTES, Felício Jr. Belo Monte de Violências: Dez anos de batalhas judiciais: 10 artigos do procurador da 
República no Pará publicada pelo Diário do Pará. Disponível em: http://belomontedeviolencias.blogspot.com/.
38  MUNHOZ, Fabíola entrevista para Amazonia.org,br, a líder do movimento Xingu Vivo e coordenadora do 
Movimento de Mulheres de Altamira, em 17-09-2009.
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Passivo ambiental e humano. Embora seja comum em projetos de hidre-
létricas subdimensionar a área de impacto ambiental o projeto de Belo Monte 
não foge a regra. Segundo as medidas usadas pelo governo a ADA (Área 
Diretamente Afetada) comporta uma área muito menor do que aquela onde 
o impacto ambiental será também sentido. Historicamente temos visto isto 
nas crises ambientais advindas de empreendimentos humanos e de catástrofes 
ambientais e mesmo nos projetos hidrelétricos brasileiros39.  

Analisaremos esta questão no próximo capítulo, detalhadamente, no 
entanto, cabe antecipar que os problemas estão sendo analisados por espe-
cialistas e algumas considerações assustam: problemas com infraestrutura, 
a diminuição de água e de espaço do rio tem como consequência evidente a 
diminuição da quantidade de peixes, os 500 km² de área de floresta inundada 
que emitiriam enormes quantidades de metano, – um dos gases mais poluen-
te, até mesmo que o CO2 – proliferação do mosquito anófales transmissor da 
malária, mais de 20 mil pessoas desalojadas, que geram por sua vez perdas 
culturais, perda paisagística40 dentre outros.

Importante pensar na perspectiva do impacto em rede41, considerando 
que uma ação terá diversos desdobramentos ambientais e sociais. Como por 
exemplo, a diminuição do peixe que acarretará um enfraquecimento da base 
alimentar indígena, cuja fonte proteíca tem origem 80% neste animal, fator 
que aliado as novas condições, mais favoráveis a maior proliferação do mos-
quito da malária facilitará a contaminação e, por conseguinte perdas signifi-
cativas da população indígena.

Na realidade  já pairam dúvidas quanto a viabilidade econômica desse 
empreendimento; se forem também considerados os custo socioambientais, 
essa equação se mostra ainda mais desafavorável à execução do empreendi-
mento. Cabe ressaltar que além disso existem aspectos legais que não podem 
ser ignorados, conforme abordado no capítulo seguinte.

5. ASPECTOS LEGAIS DO LICENCIAMENTO

Grande parte da discussão legal levantada sobre Belo Monte perpassa 
sobre a questão dos direitos indígenas ameaçados com o empreendimento. 
Não propriamente pelos impactos diretos sobre as áreas indígenas e sim sobre 
os impactos em toda a área de influência da Usina proposta. 

A suspensão de segurança de uma das ações, por exemplo, fora concedi-
da com o argumento de que não haverá ocupação direta das terras indígenas, 

39  Instituto Humanitas Unisinos (IHU) entrevista para o IHU On-line Oswaldo Sevá.
Manso, Itaipu ::: Beck: Catástrofe  
40  SEVÁ, Oswaldo. Carta endereçada ao presidente Lula em razão da audiência do dia 22.07. Publicada pela Terra 
Magazine e reproduzida por Amazonia.org.br, 20-07-2009.
41  MERIA-CORTEA, Pablo Ángel. Catástrofe do Prestige: leituras para a educação ambiental na sociedade global. 
In: SATO, Michele, CARVALHO, Isabel & cols. Educação Ambiental: pesquisas e desafios. Ed. Artmed: Porto 
Alegre, 2008. Para Pablo Ángel Meira-Cortea “além do evidente impacto ecológico e econômico, há o impacto 
social e psicológico que produz”. Pg.150.
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logo não haverá impacto. A desembargadora Federal Assusete Magalhães, 
então Presidente do TRF142, afirmou que a FUNAI, que é um “órgão com-
petente para a defesa judicial dos povos indígenas”, alega que as restrições 
quanto à autorização do Congresso Nacional não se aplicam, porque não há 
ocupação em terras indígenas43. E, portanto, se a FUNAI não se incomoda, 
porque levar tal questão adiante?

Na realidade a questão posta relaciona-se à área de impacto do empre-
endimento  e do necessário respeito às terras indígenas e de sua organização 
autônoma como povo. Por isso é correto afirmar que as comunidades devem 
ser ouvidas e não apenas a FUNAI, pois se os povos indígenas são sujeitos de 
direito, as resoluções administrativas da FUNAI não respondem pelo seu de-
sejo em integralidade. Fica a eles reservado o direito de se expressar, de serem 
ouvidos, principalmente por meio das audiências públicas, adequadamente 
conduzidas com  a tradução do relatório de impacto ambiental em linguagem 
acessível a essas comunidades.

Os problemas com a questão indígena, abordados nesta tese foram le-
vantados pelas ações feitas pelo Ministério Público, os movimentos sociais e 
lideranças indígenas44 pautados nos relatórios do IBAMA, nos estudos feitos 
pela Eletrobrás e outras empreiteiras e nos estudos realizados pela comunida-
de científica45, bem como nas nove ações movidas contra a instalação de Belo 
Monte, de 2001 a 2010, e seus desdobramentos.

Uma síntese da discussão judicial que cerca Belo Monte é apresentada 
visando demonstrar que além dos aspectos legais e políticos do empreendi-
mento, existem impactos socioambientais que devem ser considerados, espe-
cialmente os que se referem àqueles que afetam diretamente as comunidades 
indígenas xinguanas.

Em 2001, o Ministério Público Federal (MPF) entra com uma ação con-
tra a Eletronorte46 para garantir que o licencimento ambiental seja realiza-
do pelo órgão competente: o IBAMA. A ação consegue paralisar o projeto 
em tramitação em 2006, quando saiu a decisão definitiva do mérito. A oitiva 
prévia da população indígena fora ferida, a irregularidade do licenciamento 
ambiental, a incompatibilidade de prazos administrativos entre a entrega do 
EIA, uma contratação de mais de 3 milhões à  FADESP para pesquisas na 
área, cujo resultado é desconhecido até hoje e por fim a não participação do 
IPHAN no termo de referência para estudos no local, mesmo sendo um espa-
ço que possui sítios arqueológicos e ainda o imperativo da proteção cultural 
do local. 

42  Análise quando do julgamento da Suspensão de Segurança 2007.01.00.018029-8/MA e 2007.01.00.017913-9/MA.
43  Ofício n. 138 DAS/FUNAI, de 26/11/2002.
44  Movimento Xingu Vivo para Sempre, Instituto Raoni, Instituto Socioambiental, Floresta Protegidam Greenpeace, 
Bispo do Xingu D. Erwin Kräutler, Cacique Raoni e Cacique Megaron (Kaiapó) e outras lideranças.
45  Painel de Especialistas UFPA, coordenados pela Prof.ª Sônia Magalhães. Outros cientistas importantes na 
discussão da temática.
46  Ação Civil Pública (ACP) nº. 2001.39.00.005867-6.
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Após a promulgação em 2007 do decreto legislativo (DL) 788/2005 nas-
ce a preocupação com a autorização do Congresso Nacional, em que mo-
mento legislativo deve ser feita, e com a delimitação da área de influência do 
empreendimento. De acordo com o Princípio da consulta prévia as comuni-
dades indígenas devem ser ouvidas antes da autorização do empreendimen-
to. A posição do Governo vai contra a interpretação sistêmica da C.R.F.B e 
contra aos tratados por ela ratificados (107,169 OIT). Esse questionamento 
fundamentou a A.C.P. 200647, cujo mérito ainda não fora julgado, com força 
para anular o decreto, por irreguralidade material. 

Sob a interpretação do art. 231 § 3o o Congresso delegou, no corpo do 
decreto, a competência de ouvir as comunidades afetadas ao Poder Executi-
vo. Delegando uma obrigação exclusiva do Poder Legislativo ao Executivo, 
que de fato, é indelegável. No entendimento da Min. Ellen Gracie não é razão 
para se dar a liminar, visto que os estudos do IBAMA indicam como impres-
cindível a consulta às comunidades, no entanto, a ministra não estava preo-
cupada com o mérito e salientou a rapidez com que isso deveria ser feito.48A 
ministra considera controvérsia a tese de nulidade do DL, por achar que pode 
atrapalhar, na prática, o contato com as comunidades e não menciona nada 
sobre a norma regulamentadora (art.176).  

Com efeito, a autorização legislativa fora satisfeita no que consta as ati-
vidades de aproveitamento de recursos hídricos – competência exclusiva do 
Congresso Nacional (art.49, XVI) – no entanto não satisfaz se analisarmos 
o artigo 231 §3 que diz ser prévia, e se analisarmos sistematicamente a norma 
com o artigo 176, que trata da atividade econômica: é o Congresso Nacional 
quem irá delimitar a atividade de aproveitamento de recursos hídricos através 
de lei complementar49 e não decreto. Figura-se nesta ocasião uma norma de 
eficácia limitada, carente de produção legislativa que delimite e dê força aos 
seus efeitos.

“Estabelecem um dever para o legislador ordinário; condicional a legislação 
futura, com consequência de serem inconstitucionais as leis ou atos que as fe-
rirem; informam a concepção de Estado e sociedade e inspiram sua ordenação 
jurídica (...)” 50

“Com efeito, de todas as normas constitucionais a pragmática é indubita-
velmente aquela cuja fragilidade mais suscita duvidas quanto à sua eficá-
cia e juridicidade, servindo assim de pretexto cômodo à inobservância da 
Constituição.”51

47  ACP nº 2006.39.03.000711-8: O TRF1 não delegou nada sobre o mérito da ação civil pública que questiona 
a constitucionalidade do decreto legislativo 788/2005. E a liminar que estava a favor do Ministério Público fora 
suspensa (Suspensão segurança mantida com ressalvas pelo STF em 2007).
48  Suspensão de Liminar (SL) nº125/PA, Relatora: Min. PRESIDENTE Ellen Gracie, julgado em 16/03/2007, 
publicado em DJ 29/03/2007 PP-00036. 
49  Precedentes que possuem o mesmo entendimento: ADI 2.005 – 6/DF; ADI 1795 – MC (está considera que todos 
os atos decorrentes do decreto devem ser nulos, como ele). 
50 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 8. ed. rev.,atual. e ampl. Ed. Método: São Paulo, 2005. 
Pg.76. 
51  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 23 ed. Ed. Malheiros: São Paulo, 2009. Pg. 245.
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Aparece em inúmeras vezes na Constituição Federal a menção à prote-
ção da terra indígena, não somente no capítulo que trata dos índios, mas tam-
bém naqueles que tratam da competência exclusiva do Congresso Nacional 
(art.49) e da atividade econômica (art.176). Em uma análise sistêmica, estes 
textos constitucionais denotam a importância que o constituinte deu para 
proteção dos direitos indígenas. A emenda nº6 (1995) que incluiu o princípio 
da consulta prévia e mais a Convenção 107 e 169 da OIT ratificados e promul-
gados no Brasil nos vislumbram este sentido das normas aqui mencionadas.

Além disso verifica-se uma irregularidade formal, já que o Decreto Le-
gislativo fora aprovado pelo Senado com modificações sem o devido retorno 
à Câmara52.  Acreça-se que a velocidade com que se aprovou o decreto - 15 
dias - fora motivo de inquietação no MP, no Senado Federal e nas Comuni-
dades indígenas. O chamado projeto-bala53 não deu margem para debates, 
discussões entre as comunidades, cujos estudos foram feitos rapidamente e a 
urgência com que se pedia o licenciamento assustou54. Mesmo com o governo 
reconhecendo as pendências constitucionais (5) e sabendo que o empreen-
dimento causará interferência nas terras indígenas, para pelo menos 7.000 
cidadãos indígenas55, ainda saem declarações como a do Ministro de Minas 
e Energia, Edison Lobão, negando a existência de impactos ambientais56, ou 
da FUNAI, negando a existência de interferência. 

Com o início das atividades de pesquisa e implementação do projeto 
outras irregularidades graves surgem:

a) Estudo de Impacto Ambiental (EIA) estava sendo realizado sem o 
Termo de Referência (TR). Este é necessário para delimitar aquilo que será 
objeto de estudo no EIA. Contrariando resolução do CONAMA57, de cuja 
lógica de pesquisa dependerá o bom andamento dos trabalhos. Este argumen-
to fundamentou a terceira A.C.P.58, agora contra a Eletrobrás.

b) A Eletrobrás contrata a e.labore, semelhante ao que ocorreu quando 
a Eletronorte contratou a FADESP (2001). Houve a tentativa de expedir um 
termo genérico posterior59 e fundamentando-se no discurso da emergência da 
demanda de energia.

52  Declaração de José Sarney (presidente do S.F) na ACP 2006.
53  Voto do Desembargador Federal Souza Prudente no Tribunal Regional Federal 1ª Região (TRF1). Processo nº 
AgRSLAT 21954-88.2010.4.01.0000/PA. Desembargador Federal Relator/Presidente: Olindo Menezes.
54  PONTES, Felício Jr. Belo Monte de Violências: Dez anos de batalhas judiciais: 10 artigos do procurador da 
República no Pará publicada pelo Diário do Pará. Disponível em:http://belomontedeviolencias.blogspot.com/; 
Voto do Desembargador Federal Souza Prudente no Tribunal Regional Federal 1ª Região (TRF1). Processo nº 
AgRSLAT 21954-88.2010.4.01.0000/PA. Desembargador Federal Relator/Presidente: Olindo Menezes.
55  ACP nº 2006.39.03.000711-8. Fl.6/20.
56  Governo espera que licença de Belo Monte saia em fevereiro. Notícias do Terra.com.br. Em, 07-01-2011.
57  Resolução 001/1986 e 006/1987.
58  ACP nº 2007.39.03.000283-9. O juiz de primeira instância desconhece da causa, o MPF recorre e não há, ainda, 
analise do mérito.
59  , Felício Jr. Belo Monte de Violências: Dez anos de batalhas judiciais: 10 artigos do procurador da República no 
Pará publicada pelo Diário do Pará. Disponível em: http://belomontedeviolencias.blogspot.com/.
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c) Em fevereiro de 2007, acontece a parceria com as empreiteiras60 para 
realização do EIA, com a justificativa destas serem notórias neste tipo de 
empreendimento. Ficou evidente o desvio da área de atuação e conflito de 
interesse para confecção do EIA. Havia a cláusula de confiadencialidade que 
impede o acesso ao estudo até que o IBAMA conceda a licença prévia, ferin-
do o princípio da publicidade dos atos públicos, essencial em matéria ambien-
tal e caracterizando improbidade administrativa dos representantes - das em-
presas e da Eletrobrás - pela ilegalidade do convênio firmado, o que motivou 
duas ACPs do MPF uma contra as empreiteiras e a Eletrobrás, e outra contra 
os representantes pela ilegalidade do convênio61.

d) Em 2009 aconteceu a entrega do EIA e do Relatório do Impacto Am-
biental (RIMA). Ambos estavam incompletos: faltava análise da água, que 
fora considerada desnecessária e as análises das cavernas. O IBAMA deu uma 
declaração dizendo que o RIMA não estava a contento e que o documento 
precisava de revisão para evitar erros de análise62. No mesmo parecer, contra-
ditoriamente o IBAMA aceita a construção da Usina, a contar daquele dia 
a sociedade tinha 45 dias para analisar os documentos e preparar-se para as 
audiências públicas. Há uma impossibilidade lógica de avaliar documentos 
incompletos, em pouco tempo e sobre tema tão complexo. Vale salientar que 
este seria o primeiro contato das comunidades com o governo para discussão 
do projeto de maneira formal e institucionalizada.

e) As primeiras audiências públicas marcadas abrangiam apenas três 
municípios - Altamira, Brasil Novo e Vitória do Xingu - e a capital Belém. 
Segundo o Governo, totalizam onze os municípios influenciados e abrangidos 
pela Usina e pelas atividades a ela relacionadas, quais sejam os programas 
sociais, fluxo de imigração, dependência do rio, etc.63 A região do empreen-
dimento é vasta e as audiências públicas não seriam eficientes dessa maneira, 
deve-se levar em conta as distâncias e dificuldades de transporte da popula-
ção do Xingu.

f) O episódio da primeira audiência complicou ainda mais o acesso das 
comunidades às decisões tomadas em seu próprio território. A audiência fora 
transferida para um local menor de última hora e muitas pessoas foram im-
pedidas de entrar. Aqui a interpretação não pode ser outra do quem um falso 
convite à participação popular, o que motivou a propositura da sétima ação 
do MPF64 cujo objetivo era estender o prazo para análise do EIA que fora 
liberado nove dias antes da audiência.

g) Ao final de 2009, a pressão política para o início das obras incenti-
vou o então presidente do órgão a pressionar seus funcionários a concluir 

60  Camargo Correa, Noberto Odebrecht e Andrade Guitierrez.
61  ACP nº 2008.39.03.000071-9 e nº 2008.39.03.000218-1.
62  Parecer n.º36/2009 de 20.05.2009.
63  Quais sejam: Altamira, Volta do Xingu, Guarupá, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Anapú, Brasil Novo, 
Uruará, Medicilândia, Placas e Pacajás, segundo propagando do governo. Não menciona, especificamente, 
propriedades indígenas.
64  ACP nº 2009.39.03.000575-6.
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o relatório para 27 de janeiro de 2010. Faltavam ser analisados estudos 
sobre: ictiologia, quelônios, cavidades naturais, qualidade da água e hi-
drossedimentologia. 

h) Em fevereiro de 2010 é concedida a licença prévia. Com 40 condicio-
nantes ambientais e 26 condicionantes indígenas. Estas eram pendências, como 
visto anteriormente, que deveriam ter sido resolvidas antes da concessão da 
LP, neste momento elas deixam de serem pendências - requisitos e tornam-
-se comprometimento. Para alguns pode ser animador, não há mais como o 
governo desconsiderar os imperativos de atenção com a questão indígena e as 
audiências públicas. Mais uma ação civil pública é proposta pelo MPF, desta 
vez contra a Aneel, o IBAMA, a FUNAI, a União e a Eletrobrás para impedir 
que seja realizado o leilão até que seja regulamentado o art. 176 da C.R.F.B. 
que delimitará a exploração de recursos hídricos em terras indígenas.

h) A pesar das inúmeras pendencia e cedendo à pressão das empreiteiras 
o IBAMA expede a licença parcial autorizando a instalação do canteiro de 
obras. Ora, a Licença parcial é uma figura que não existe na legislação. As 
fases previstas na legislação federal são: licença prévia – na fase de plane-
jamento, licença de instalação – fase de construção das obras – e depois a 
licença de Operação.

As irregularidades acima mencionadas, criam no mínimo, um precedente 
jurídico de desrespeito constitucional e internacional às normas de instalação 
de usinas e de proteção das comunidades indígenas, suplantando em nome 
da suposta urgência, garantias que demoraram anos para serem construídas 
e que devem ser questionadas quanto à sua efetividade social, aplicabilidade 
jurídica e proteção ambiental – direitos e garantias do novo estado ambiental 
– e não como meio facilitador de construção de usinas de exploração, quando 
estas forem dificultadas pela legislação.

A criação deste precedente é nocivo à proteção do meio ambiente em 
plano doméstico e desrespeita comandos internacionais, inclusive. É sabido 
que está nos planos do governo a criação de outras grandes usinas hidrelétri-
cas no país. 

Se a criação sem as consultas legais e ambientais acontecer, será um caos 
do ponto de vista jurídico, institucional e, mais dramático, ambiental e social. 
Ademais impede debates significativos sobre a temática, afinal a demanda 
energética brasileira tende a aumentar, com o aumento de atividades e de 
população, o que significa que teremos de encontrar alternativas limpas, sus-
tentáveis de produzir energia. 

Fora demonstrado em inúmeros estudos os exemplos mundiais de al-
ternativas energéticas e modelos que podem ser aplicados no Brasil65, o uso 
sustentável do rio, como via de transporte por exemplo, pode ser proveitoso 
financeiramente, se a atividade for gestada e estudada corretamente.

65  Ávila, Fabiano. Brasil está em sexto na corrida pelas energias limpas. Instituto Carbono Brasil, em 29-03-2011. 
Segundo a notícia o Brasil recebeu US$ 7,6 bilhões em 2010 para o desenvolvimento de fontes renováveis.
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Afinal o tripé é composto de lógica ecoambiental, viabilidade social e 
econômica. O projeto de Belo Monte é demonstratadamente caro66, cujo cus-
to versus benefício não compensa – inclusive o afastamento das empreiteiras 
corrobora para tal afirmativa.

A violência social com que as discussões de Belo Monte vem acontecen-
do, afasta qualquer margem de sustentabilidade. Dizemos violência porque 
discussões feitas com autoridades indígenas e das comunidades do Xingu67 
com o ex-presidente Lula foram esquecidas e não divulgadas devidamente68, 
o material elaborado sobre o estudo ambiental não fora divulgado69 e a reali-
zação tardia das audiências públicas demonstram má organização e incapaci-
dade de dar cabo do seu propósito original. 

Dizemos, sobretudo, violência social pela maneira pífia como estas pes-
soas têm sido tratadas na sua identidade enquanto povo, o qual se estende 
obviamente ao rio Xingu. Está provada a relevância do espaço para qualquer 
comunidade, mas para a indígena tem especial relevância econômica, espi-
ritual e identitária e diz respeito também a sua plena capacidade de discutir 
sobre seus direitos e sobre o espaço aonde vivem. 

Veremos no próximo capítulo como é o reconhecimento dos direitos in-
dígenas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), pelas Organizações Mundiais 
(em especial a Organização Internacional do Trabalho) e Corte Interamerica-
na de Direitos Humanos (CIDH), importantes órgãos que suscitam em si o 
pensamento sistemático de proteção e garantia de direitos e promoção destas 
na atividade judicante.  

6. DIREITOS INDÍGENAS FRENTE AO EMPREENDIMENTO

A falta de audiências públicas, ou melhor, o péssimo aproveitamento 
que se tem feito das que foram realizadas, a desconsideração dos impactos 
ambientais nas áreas indígenas, sob um ponto de vista linear e não sob o im-
pacto em rede, as várias irregularidades nos estudos de impacto ambiental, as 
26 condicionantes indígenas – mesmo com a licença prévia concedida – ainda 
por serem analisadas, a não oitiva prévia das comunidades – conforme art. 
231 §3º da Constituição federal agridem frontalmente os direitos das comu-
nidades indigenas e coloca Belo Monte como exemplo de insustentabilidade 
ambiental. 

Elenca a OIT 107 nos seus artigos 11 aos 14 (II Parte) – em consonância 
ao que prevê a OIT 169 – como imperativo que o deslocamento das comuni-

66  PONTES, Felício Jr. Belo Monte de Violências: Dez anos de batalhas judiciais: 10 artigos do procurador da 
República no Pará publicada pelo Diário do Pará. Disponível em: http://belomontedeviolencias.blogspot.com/.
O procurador menciona ainda o LIVRO VERDE, material que não temos acesso mas que fora produzido, segundo 
ele, quando se cogitava o projeto em 1989, aproximadamente.
67  PONTES, Felício Jr. Belo Monte de Violências: Dez anos de batalhas judiciais: 10 artigos do procurador da 
República no Pará publicada pelo Diário do Pará. Disponível em: http://belomontedeviolencias.blogspot.com/;
68  IHU entrevista para o IHU On-line Célio Bermann em 04.08.2009
69  O mencionado “Livro verde”. O estudo da FADESP realizado para Eletronorte e não divulgado.
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dades deve ser feito de maneira excepcional e se assim configurado as comuni-
dades possuem o direito de serem deslocadas para propriedades de qualidade, 
ao menos, igual à das que ocupam anteriormente, e ainda prevê indenizações 
e acompanhamentos. E mais a possibilidade de recuperação daquelas terras 
perdidas. 

Ora até agora os programas mitigatórios e compensatórios não foram 
estruturados de fato e as condicionantes indígenas (que incluem as questões 
sobre terra e propriedade) não foram efetivadas. E mais, da maneira como 
a a área de impacto do empreendimento foi delimitada (ADA) muitas pro-
priedades sofrerão os impactos sem que estejam incluidas nos programas de 
deslocamento  e indenizações.

Nesse aspecto cabe salientar a importância da terra para as comuni-
dades indígenas. E como essa terra possui uma amplitude que não conversa 
com os critérios de delimitações de terras para definição de áreas direta ou 
indiretamente afetadas na construção do empreendimento.

Patryck de Araújo Ayala70, ao tratar da posse indígena, considera que 
esta é uma relação intertemporal e que possui desdobramentos que não se 
delimitam na relação civil sobre a propriedade e patrimônio, não obstante, 
o regime jurídico de proteção a essas áreas deve ser igualmente diferenciado. 
Segundo ele, o ordenamento jurídico reconhece a relação peculiar e especial 
que os indígenas criam com a própria terra indicados pela ideia de inamovi-
bilidade presentes no texto constitucional71, na jurisprudência nacional e in-
ternacional72.

Na OIT 107 art. 12 item 1. os motivos para deslocamento das popula-
ções deve respeitar a saúde delas, a segurança nacional e desenvolvimento 
econômico, em conformidade com a legislação nacional. Isso significa que a 
lei reguladora do aproveitamento hidrelétrico em terras indígenas (art.176 – 
norma que aguarda a prevê a produção de lei complementar sobre o assunto) 
é um imperativo neste caso.

Além desse aspecto, a oitiva prévia é imprescindível nessa situação. E 
mais que a o princípio da precaução, consagrado do direito ambiental vista 
à relação dos povos com a terra, também é um imperativo neste caso. Ade-
mais é reconhecido que a sobrevivência física dos índios, como mesmo eles 

70  AYALA, Patryck. O regime constitucional da explração dos recursos hídricos e dos potenciais energéticos em 
terra indígenas: o direito fundamental à água e a proteção jurídica da cultura na sociedade de risco. In: BENJAMIN, 
Antonio Herman (org). Anais do Congresso Internacional de Direito Ambiental: Direito, Água e Vida. Imprensa 
Oficial: São Paulo, 2003.
71  Artigos interpretados sistematicamente da C.R.F.B. : art. 176; art.225 caput; art. 231 caput; e outros. Com os 
textos internacionais: Declaração de Kimberley; Convenção da OIT 107, 169;
72 Caso da Comunidade Mayagba Awas Tingui na CIDH; Brasil. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 
n. 183.188-0/MS. Comunidade Indígena de Jaguapiré, Fundação Nacional do Índio, Ministério Público Federal, 
União Federal versus Octávio Junqueira Leite de Moraes e cônjuge. Relator: Ministro Celso de Mello. (14.02.1997)
____________ Ação Cível Originária n. 323-1/MG. FUNAI, União Federal versus Adimário Penedo de Oliveira e Outros, 
Adão Correa de Faria e Outros e Estado de Minas Gerais. Relator: Ministro Francisco Resek. (08.04.1994).
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explicam73, está associada ao usufruto da terra, como fonte de cultura e per-
manência enquanto povo. Logo, a preocupação com o coletivo, com as futuras 
gerações, com o usufruto sustentável etc. são inerentes a essa relação e criam 
um vínculo indissociável com a terra.

Também Ayala demonstra que esta é uma relação de solidariedade e 
de espiritualidade. Esta conectividade singular dos povos a terra, consagrada 
como direito originário, prescinde de limites e afirmativas comuns (direito de 
propriedade, patrimônio e afins) e ao mesmo tempo exige uma postura positi-
va do Estado a fim de proteger esses espaços.  Ela está inserida num contexto 
de proteção do Estado democrático de direito ambiental, “onde a cultura e a 
proteção do ambiente são aspectos de consideração obrigatória em contextos 
de decisão de risco” 74. 

A situação de irregularidades graves formais e materiais do procedimen-
to legal, no licenciamento de Belo Monte expõem de pronto os direitos indí-
genas.

Todas essas situações no procedimento legal, e político, da construção 
de Belo Monte, sem contar ainda com todos os aspectos nocivos à saúde e 
organização dos indígenas advindos da obra, se realizada, evidenciam um 
afrontamento às conquistas dos direitos indígenas e à estrutura sistêmica do 
direito brasileiro, obviamente consonante com o direito internacional.

Pablo Angel Meira-Cartea ao tratar da irresponsabilidade organizada e 
o fracasso dos sistemas especialistas na situação de crise nos ilustra a situação 
de (má) gestão da UHE Belo Monte menciona que 

(...) as instituições e os sistemas de prevenção e proteção civil presentes nas 
sociedades avançadas, quando se deparam com incidentes críticos mal podem 
proteger a saúde, o meio e os interesses dos cidadãos que depositam nelas tal 
responsabilidade75.

Como vimos é uma situação de afronta ao pensamento sistêmico de in-
terpretação do direito, à proteção dos direitos indígenas consagrados pelo 
texto constitucional e pelo ordenamento internacional.

E mais, inserindo a análise teleológica que todo texto constitucional pre-
cisa, segundo Paulo Bonavides, e que “é o instrumento interpretativo mais po-
deroso de que dispõe a hermenêutica das normas constitucionais, sobretudo 

73  Carta do Movimento Xingu Vivo para Sempre em resposta às declarações do Ministro de Minas e Energia, 
veiculada no ISA - Instituto Socioambiental, 21-07-2009.
Curta - metragem produzida pelo Greenpeace.org contra a construção da Usina de Belo Monte na aldeia Juruna/ 
Reunião de lideranças indígenas (2009)
Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=ZmOozYXozb8&feature=relmfu
74  AYALA, Patryck. O regime constitucional da explração dos recursos hídricos e dos potenciais energéticos em 
terra indígenas: o direito fundamental à água e a proteção jurídica da cultura na sociedade de risco. In: BENJAMIN, 
Antonio Herman (org). Anais do Congresso Internacional de Direito Ambiental: Direito, Água e Vida. Imprensa 
Oficial: São Paulo, 2003. Pg. 745.
75  MERIA-CORTEA, Pablo Ángel. Catástrofe do Prestige: leituras para a educação ambiental na sociedade global. 
In: SATO, Michele, CARVALHO, Isabel & cols. Educação Ambiental: pesquisas e desafios. Ed. Artmed: Porto 
Alegre, 2008.
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a norma programática76” (art.176), percebemos que todo o intento garantista 
da norma se esvai, segundo a interpretação teleológica, por se desconsiderar 
sua força de comprometer o Estado, e as atividades de exploração de recur-
sos, ao respeito, proteção e cuidado com os direitos dos povos originários.  

7. CONCLUSõES ARTICULADAS 

7.1 Tentamos implantar um modelo de energia antigo, resquício do período 
da ditadura militar, que talvez possa guardar coerência com o contexto da 
época, mas inadmissível atualmente quando parte de um governo signatá-
rio de importantes documentos norteadores da questão ambiental mundial, 
como a Carta da Terra, as  Convenções da OIT 107 e 169 e principalmente 
em um Governo que se pretende democrático, regido por uma Constituição 
Federal que dedica avançado capítulo à proteção do meio ambiente e também 
dos direitos indígenas;

7.2 O licenciamento da maior obra do PAC possui inúmeras irregularida-
des  e a pressa do Governo em executar um projeto tão caro cheio de falhas 
e pendencias está levando à quebra do devido procedimento legal criando 
precedentes perigosos que enfraquecem as instituições e atingem o cerne da 
democracia;

7.3 A importância da relação dos povos com a terra é reconhecida num re-
gime jurídico de proteção que não esta sendo observado na construção da 
Usina de Belo Monte, e é ameaçada por um modelo de desenvolvimento que 
pretende repetir essa prática. 

7.4 É evidente a necessidade aplicar os instrumentos legais, consagrados, para 
repensar as possibilidades da construção da Usina, e para tanto é preciso 
discutir seus reais custos e impactos ambientais sob a ótica do impacto em 
rede e considerando variáveis como a intrínseca relação de espiritualidade 
dos povos originários com a terra e com a natureza.

76  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 23 ed. Ed. Malheiros: São Paulo, 2009. Pg. 245.
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1. INTRODUÇÃO

O objetivo do presente estudo é verificar e discutir os reflexos penais que 
a celebração de compromisso de ajustamento de conduta ambiental pode en-
sejar, visando constatar se, cumpridas as obrigações constante no instrumen-
to, direcionadas à reparação do ilícito ou do dano, subsiste a obrigatoriedade 
de o Ministério Público ajuizar ação penal.

Para tanto, na primeira seção, traçar-se-á um panorama geral sobre o 
compromisso ou termo de ajustamento de conduta; na segunda seção, anali-
sar-se-ão as correntes doutrinárias que discutem as repercussões penais gera-
das pela celebração do compromisso de ajustamento de conduta ambiental; 
na terceira seção, introduzir-se-á uma nova proposta, surgida do confronto 
com as teorias verificadas e; por último, serão traçadas algumas conclusões.

2. COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

2.1 Conceito e Natureza Jurídica

O compromisso de ajustamento de conduta (CAC) é um instrumento 
extrajudicial de conformação das condutas ameaçadoras ou lesivas de direi-
tos transindividuais e de direitos individuais indisponíveis às exigências le-
gais, que constitui via alternativa à ação civil pública, visando à ampliação do 
acesso à justiça. Por meio da concordância implícita do causador da situação 
contrária ao direito quanto à ilicitude de sua conduta, este assume obriga-
ções com o fito de reparar integralmente o ilícito ou o dano, estabelecendo-se, 
em conjunto com o órgão público legitimado à tomada do compromisso, as 
condições de tempo, modo e lugar para o adimplemento das prestações cons-
tantes do ajuste.

O ajuste, nos dizeres do art. 5º, § 6º da Lei n.º 7.347/85 – Lei de Ação Ci-
vil Pública possui eficácia de título executivo extrajudicial, havendo, contudo, 
a possibilidade de que, por meio de homologação judicial, passe a ter eficácia 
de título executivo judicial.
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No que tange à natureza jurídica do compromisso de ajustamento, há 
bastante divergência doutrinária. 

A maioria dos estudiosos do assunto entende que o compromisso de 
ajustamento de conduta se trata de modalidade especial de transação, tendo 
em vista que, ante a natureza indisponível dos direitos sob exame, seu conte-
údo não poderia ser reduzido ou limitado.

Assim, quase todos aqueles que defendem a tese da transação, ressaltam 
não se tratar de uma transação nos moldes tradicionais, mas uma forma espe-
cial de transação que reconhece a peculiaridade dos direitos transindividuais.

Segundo Carvalho Filho, o instituto possui natureza jurídica de “ato 
unilateral quanto à manifestação volitiva, e bilateral quanto à formalização, eis 
que nele intervêm o órgão público e o promitente1”.

Para Fernando Akaoui, o compromisso de ajustamento de conduta se 
insere dentro do gênero acordo, que a depender da possibilidade ou não de 
concessões mútuas, poderá desdobrar-se, respectivamente, na espécie transa-
ção ou em outra que o autor denomina acordo em sentido estrito2.

Em sentido similar, Geisa de Assis Rodrigues se posiciona no sentido 
de que o compromisso de ajustamento de conduta seria um acordo no sen-
tido estrito e, mais especificamente, um negócio jurídico bilateral não con-
tratual. Para a autora, a manifestação de vontade daqueles que participam 
da celebração do instrumento, consubstanciado no consenso visando a um 
fim comum, constitui a nota distintiva para a definição da natureza jurídica 
do ajuste3.

Também na linha de pensamento adotada por Rochelle Jelinek4, o ins-
trumento sob exame constitui negócio jurídico, na medida em que, não obs-
tante os seus efeitos mais importantes decorram da lei, a manifestação da 
vontade constitui característica fundamental para a sua celebração, vez que 
torna específico o modo de incidência das normas jurídicas no caso concreto, 
vinculando as partes ao pactuado no termo.

Na visão de Hugo Nigro Mazzilli5, por sua vez, o instrumento revela 
um ato administrativo de natureza negocial em que somente o degradador 
se obriga, sendo que o órgão tomador do ajuste se compromete apenas im-
plicitamente a não ajuizar ação civil pública, haja vista que os pedidos que 
figurariam na ação já constarão no título.

1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação civil pública comentários por artigo (Lei n.º 7.347, de 24/7/85). 7. ed.  
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 222.
2 AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 70.
3 RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta: teoria e prática. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002, p. 151.
4 JELINEK, Rochelle. Execução de compromisso de ajustamento de conduta. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2010, p. 15.
5 MAZZILI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, 
patrimônio público e outros interesses. 23ª ed. rev. amp. atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 423.
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2.2 Objeto do Ajuste

O objeto do compromisso de ajustamento de conduta é constituído pe-
las obrigações constantes do título, as quais devem corresponder exatamente 
àquilo que seria pedido caso se optasse pelo ajuizamento de ação civil públi-
ca, visando à integral reparação do ilícito ou do dano perpetrado pelo de-
gradador. Todavia, o ajustamento de conduta oferece em relação à ação civil 
pública as vantagens de ser menos dispendioso e burocrático, além do fato 
de que a tentativa de se dar uma solução extrajudicial ao conflito favorece a 
solução negociada6.

Insta ressaltar a existência de uma hierarquia de obrigações presentes no 
título, devendo-se, primeiramente, priorizar a recomposição do bem jurídico 
lesado ou ameaçado ao estado anterior, mediante a estipulação de obrigações 
de fazer e não fazer e, somente nas hipóteses em que for impossível a repara-
ção integral do dano ou havendo dano extrapatrimonial é que se permite a 
cumulação com a compensação, mediante obrigações de dar e/ou indenizar, 
com vistas a ressarcir o que foi lesado7.

Cabe dizer que, para que se garanta a eficácia do título, deve-se asse-
gurar que o conteúdo do compromisso traduza obrigação juridicamente 
possível, ou seja, o ordenamento jurídico deve contemplar a obrigação ou 
não qualificá-la de ilegal8. Ademais, o título deve ser sempre certo, líquido e 
exigível, sendo que o ajuste deve traçar de forma pormenorizada a forma de 
cumprimento das obrigações, revelando como, onde e quando as prestações 
devem ser cumpridas9.

2.3 Legitimidade

Ao regular a legitimidade para a tomada de compromisso de ajustamen-
to de conduta, o legislador foi mais restritivo em relação à previsão feita para 
a ação civil pública (ACP). A maior margem de insegurança que envolve a 
solução extrajudicial de conflitos, certamente foi o fator determinante para a 
adoção de uma postura mais conservadora, justificando a cautela emprega-
da10. Assim, conferiu-se a possibilidade de tomar o CAC somente aos órgãos 
públicos legitimados à propositura de ACP.

Segundo Carvalho Filho, “órgão público é o compartimento da estru-
tura organizacional administrativa ao qual é cometida competência para o 
desempenho de determinadas funções11”. O administrativista pontua a neces-
sidade de se distinguir órgãos de pessoas jurídicas, destacando que os órgãos 

6 Geisa de Assis Rodrigues, Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta: teoria e prática, p. 175.
7 Rochelle Jelinek, Execução de compromisso de ajustamento de conduta, p. 34.
8 Cf. José dos Santos Carvalho Filho, Ação civil pública comentários por artigo (Lei n.º 7.347, de 24/7/85), p.224.
9 Rochelle Jelinek, Execução de compromisso de ajustamento de conduta, p. 28.
10 Geisa de Assis Rodrigues, Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta: teoria e prática, p. 158.
11 Ação civil pública comentários por artigo (Lei n.º 7.347, de 24/7/85), p. 219.
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constituem partes internas das pessoas, “traduzindo mera divisão de trabalho 
através da desconcentração de funções, objetivando maior celeridade e efici-
ência na atuação da pessoa a cuja estrutura pertencem12”.

Definido o conceito de órgãos públicos, é importante salientar que da lei-
tura do dispositivo legal, infere-se que o legislador pretendeu dar à expressão, 
sentido mais amplo ao vocábulo. A atecnia do legislador motivou ferrenhas 
crítica por parte da doutrina, haja vista que o dispositivo legal não se repor-
tou aos órgãos ou entidades públicas a que queria se referir. Tal tarefa ficou a 
cargo da doutrina e da jurisprudência.

Em termos de legitimidade passiva, por sua vez, tem-se que todos po-
dem figurar como compromissários no termo de ajustamento de conduta, vez 
que qualquer pessoa pode, por meio de ação ou omissão, gerar uma situação 
que ameace ou efetivamente cause dano a um direito transindividual. Assim, 
as pessoas naturais, as pessoas jurídicas de direito público ou privado, bem 
como os órgãos públicos sem personalidade jurídica e as pessoas morais po-
dem ter sua conduta ajustada às exigências legais13. 

As regras gerais de capacidade civil devem ser observadas para que uma 
pessoa possa se obrigar perante um termo de ajustamento de conduta, pois 
sobre o compromissário recai a responsabilidade pela prevenção do ilícito ou 
pela reparação do dano. Nesse sentido, interessante observar que, em se tra-
tando de responsabilidade objetiva ou de tutela preventiva, os representantes 
legais dos incapazes também podem ser responsabilizados14.

Cumpre dizer que, para que um título gere eficácia, não basta que este seja 
firmado por um órgão público co-legitimado, devendo, no caso de pessoa jurídica 
de direito público, ser representado em conformidade com a previsão legal, assim 
como, em relação às pessoas de direito privado deve-se observar seus estatutos.

2.4 Momento de Realização do Ajuste

O compromisso de ajustamento de conduta constitui título executivo 
extrajudicial, segundo preceitua o art. 5º, § 6º da Lei de Ação Civil Pública 
(LACP) e, quando homologado judicialmente, constitui título executivo judi-
cial, de acordo com o art. 475-N, inc. V, do Código de Processo Civil, sendo 
que em ambas as hipóteses, o descumprimento das obrigações contidas no 
título ensejará a sua execução, dispensando a necessidade de se passar pelo 
processo de conhecimento.

O CAC pode ser firmado em dois momentos, quais sejam, antes da ação 
e no curso da ação. 

12 Ibidem, p. 220.
13 Ibid., p. 173.
14 Ibid., p. 173-174.
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Em regra, o órgão legitimado a tomar o CAC, com base em investiga-
ções prévias15, notifica aquele que está violando ou ameaçando um direito 
transindividual, a fim de tentar solucionar o problema extrajudicialmente. 
Caso o ofensor manifeste a intenção de adequar sua conduta às exigências 
legais, o legitimado tomará o CAC, dando ensejo à criação de título executi-
vo extrajudicial. Segundo destaca Hugo Nigro Mazzilli, “o compromisso de 
ajustamento é eficaz a partir do instante em que é tomado pelo órgão público 
legitimado16”.

O CAC não depende de homologação judicial para produzir efeitos. To-
davia, permite a lei processual que, por meio da homologação judicial do ter-
mo, a ele seja atribuída eficácia de título executivo judicial. O procedimento 
de homologação restringe-se à verificação dos elementos de existência e dos 
requisitos de validade do instrumento apresentado em juízo17.

É possível também que o CAC seja firmado quando a ACP já tenha 
sido proposta e esteja em curso. Nesse caso, o compromisso de adequação 
da conduta do ofensor às exigências legais elimina a controvérsia, ficando a 
ação de cognição superada e prejudicada. Assim, a perda superveniente do 
interesse de agir deve ensejar a extinção do processo sem resolução do méri-
to18. Igual solução merecerá a situação em que o compromisso for firmado 
pelo réu no curso do processo, perante o órgão jurisdicional, mediante a 
concordância do autor19.

3. REFLEXOS DA CELEBRAÇÃO DO AJUSTE NA AÇÃO PENAL

O CAC constitui um instrumento extrajudicial de solução de conflitos, 
que proporciona uma tutela mais célere e, por vezes, mais adequada do que 
aquela oferecida pela via judicial. Na seara ambiental, então, onde a demo-
ra na reparação do ilícito ou do dano ambiental pode ter como resultado a 
impossibilidade de restauração do meio ambiente, o ajuste revela sua aptidão 
para oferecer uma tutela diferenciada aos conflitos ambientais. 

Marcado por várias vantagens, o compromisso de ajustamento, contu-
do, enfrenta alguns óbices ao pleno atingimento de sua efetividade.

 Do ponto de vista dos órgãos legitimados a tomarem o compromisso, já 
são conhecidas as medidas necessárias à solução do problema da efetividade, 
destacando-se a necessidade de se dar maior publicidade aos instrumentos 
celebrados; promover maior participação da coletividade e dos grupos inte-
ressados na assinatura do termo; criação de regras mínimas para guiarem a 

15 No caso do Ministério Público, a base das investigações consubstanciar-se-á em procedimento administrativo ou 
inquérito civil público, instaurados com o objetivo de apurar a existência de ameaça ou violação a um direito tran-
sindividual, que poderá ensejar a tomada de CAC ou a propositura de ACP.
16 A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e 
outros interesses, p. 433.
17 Rochelle Jelinek, Execução de compromisso de ajustamento de conduta, p. 79.
18 José dos Santos Carvalho Filho, Ação civil pública comentários por artigo (Lei n.º 7.347, de 24/7/85), p. 239.
19 Ibid., p. 240.
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elaboração dos instrumentos; harmonização da atuação dos diversos órgão 
legitimados; incremento da estrutura necessária à realização de perícias am-
bientais etc20.

Sob a perspectiva do infrator, por sua vez, Advogados e Promotores de 
Justiça atuantes na área ambiental começaram a perceber que o principal mo-
tivo que obsta a assinatura do compromisso de ajustamento e que também 
explica o inadimplemento dos termos já celebrados refere-se à desmotivação, 
mormente entre grandes empreendedores, de que, não obstante promovam a 
completa reparação do ilícito ou do dano, ainda assim, fiquem sujeitos a uma 
eventual condenação na esfera penal. Atentos a tal realidade, uma parcela da 
doutrina, buscando solucionar o problema evidenciado, propõe que o cumpri-
mento das obrigações contidas no compromisso possa surtir efeitos sobre a res-
ponsabilização penal. Nessa esteira, surgiram diferentes correntes doutrinárias, 
as quais serão analisadas, visando discutir qual a melhor solução para o pro-
blema da efetividade do compromisso de ajustamento de conduta ambiental. 

3.1 Correntes Doutrinárias

3.1.1 Autonomia das Instâncias de Responsabilização21

A concepção tradicional emanada do art. 225, § 3º, da CF, estabelece 
que os danos ambientais apresentam repercussão jurídica tripla (civil, penal 
e administrativa), sendo as esferas de responsabilidade independentes e autô-
nomas entre si.

Partindo desta ideia, Fernando Reverendo Vidal Akaoui entende que a 
celebração de compromisso de ajustamento de conduta não enseja a exclusão 
da responsabilidade penal e/ou administrativa, haja vista abranger somente 
a responsabilidade civil. Destarte, conclui que “não há o aniquilamento da 
justa causa para o prosseguimento da investigação criminal ou da ação penal 
eventualmente proposta22”.

Nesse sentido, Alexandre Soares Cruz sustenta que a assinatura de CAC 
não retira a justa causa para a ação penal, vez que a materialidade do delito 
e os indícios de autoria permanecerão demonstrados nos autos de inquérito 
ou em peças informativas23.

Compartilhando de igual entendimento, José Roberto Marques afirma 
que somente mediante alteração legislativa poder-se-ia admitir a extinção da 

20 Geisa de Assis Rodrigues, Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta: teoria e prática, passim.
21 Nesse sentido: STJ, 5ª Turma, HC 200701095427, j. 05.05.2009, rel. Arnaldo Esteves Lima; STJ, 5ª Turma, RHC 
200701405553, j. 16.10.2007, rel. Jane Silva; TRF4, 7ª Turma, RSE 200470040041290, j. 09.02.2010, rel. Tadaaqui 
Hirose; In: http://www.jf.jus.br/juris/unificada; em 06-03-2011. Ver ainda: TJRS, 4ª Câm. Crim., HC 70024304842 , 
j. 26.06.2008, rel. José Eugênio Tedesco; TJRS, Turma Rec. Crim., HC 71001277151, j. 25.06.2007, rel. Alberto 
Delgato Neto; In: http://www1.tjrs.jus.br/busca/?tb=jurisnova; em 06-03-2011.
22 Compromisso de ajustamento de conduta ambiental, p. 96.
23 CRUZ, Alexandre Soares. TAC, reparação do dano e proteção deficiente ao meio ambiente, In: http://mpnuma.
ba.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=168&Itemid=60; em 6-1-2011.
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punibilidade motivada pela celebração de CAC, destacando que, mesmo as-
sim, haveria dúvida quanto à constitucionalidade de tal expediente, ante a 
cumulatividade das instâncias de responsabilidade24.

José Roberto Marques, analisando o art. 27 da Lei n.º 9.605/98, com-
preende que o fato de a reparação prévia do dano constituir requisito de pro-
cedibilidade para a proposta de transação penal implica em não se poder 
considerar a reparação do dano como forma de extinção da punibilidade. 
Assim, defende que “a reparação do dano ambiental não pode ser considera-
da como causa de extinção da punibilidade nos casos de crimes previstos na 
Lei n.º 9.605/9825”.

Quanto ao argumento de que a reparação do dano ambiental propor-
cionada pelo cumprimento de obrigações constantes de ajuste de conduta 
retiraria o interesse de agir penal, Alexandre Cruz o rebate, afirmando que o 
que se busca com a ação penal “é a aplicação de uma sanção penal em face 
da prática de uma conduta típica não justificada por excludentes de ilicitude 
ou de culpabilidade26”.

Portanto, conclui o referido autor que se uma conduta se adéqua à des-
crição típica e resulta em dano, o Ministério Público terá o dever de ajuizar 
ação penal, não podendo optar pelo arquivamento. 

3.1.2 Ausência de Justa Causa para a Ação Penal27

Em inovador estudo, entitulado O compromisso de ajustamento de con-
duta e a responsabilidade penal ambiental, Édis Milaré28 preleciona que, por 
força do princípio da intervenção mínima, o juiz criminal, nos casos subme-
tidos ao seu julgamento, deve verificar a presença do interesse de agir, como 
condição da ação penal.

Nesse sentido, o Procurador de Justiça Rômulo Moreira entende que 
“lavrado o Termo de Ajustamento de Conduta, o ajuizamento de uma ação 
penal em razão do ilícito ambiental praticado, e objeto do acordo, perde com-
pletamente o sentido e, especialmente, a utilidade (...)29”. 

Interessante exemplo dado por Milaré refere-se ao art. 60 da Lei n.º 
9.605/98, propondo que imaginemos o caso de um estabelecimento que vinha 
exercendo suas atividades irregularmente e que é vendido para outro grupo 

24 MARQUES, José Roberto. Crime ambiental: reparação do dano e extinção da punibilidade. Revista de Direito 
Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, nº 43, jul./set., 2006, p. 350.
25 Ibid., p. 351.
26 Alexandre Soares Cruz, TAC, reparação do dano e proteção deficiente ao meio ambiente.
27 Nesse sentido: TJMG, 3ª Câm. Crim., HC 1.0000.09.494459-2/000, j. 25.06.2009, rel. Jane Silva, In: http://www.
tjmg.jus.br/juridico/jt_/juris_resultado.jsp?numeroProcesso=&complemento=&acordaoEmenta=acordao&palavra
sConsulta; em 08.03-2011.
28 MILARÉ, Édis. O Compromisso de Ajustamento de Conduta e a Responsabilidade Penal Ambiental. In: MI-
LARÉ, Édis (coord.). A ação civil pública após 20 anos: efetividade e desafios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
p. 149-164, 2005.
29 MOREIRA, Rômulo. O termo de ajustamento de conduta ambiental e os efeitos no exercício da ação penal 
pública. In: http://mpnuma.ba.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=168&Itemid=60; em 
6-1-2011.
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econômico, o qual, apenas dois anos após o início de suas atividades, visando 
dar cumprimento a obrigações impostas por CAC, adéqua sua conduta em 
relação às exigências legais, obtendo a devida licença de funcionamento. 

Milaré analisa que, na referida situação hipotética, considerando-se que 
durante o período em que a empresa exerceu suas atividades sem a licença 
não provocou dano ou risco de dano para o meio ambiente ou à saúde da 
população, conclui-se pela ausência de justa causa para a propositura da ação 
penal. Em casos como o exemplo mencionado, o autor entende que o ajuiza-
mento de ação penal, sob a perspectiva do agente que adequou sua conduta, 
estimularia a insegurança jurídica. Por sua vez, sob a ótica do Ministério Pú-
blico, a ação penal passaria a representar um fim em si mesmo, violando o 
princípio da intervenção mínima30.

3.1.3 Causa Supralegal de Exclusão da Antijuridicidade31 

Além dos reflexos processuais penais determinados pela celebração de 
CAC, Édis Milaré vislumbra, também, a geração de efeitos no âmbito do 
direito material. Sustenta que a antijuridicidade não se resume à simples sub-
sunção de uma norma à letra fria da lei, devendo-se demonstrar, ademais, que 
a lesão ou ameaça de lesão é socialmente relevante32. 

Obtempera o autor, que o reconhecimento de causas supralegais de ex-
clusão da ilicitude constitui um “imperativo dos tempos modernos”, deven-
do-se considerar que é exemplificativo o rol de excludentes estabelecido pelo 
art. 23 do Código Penal.

Em síntese, o autor defende que, em consonância com as vocações pre-
ventiva e reparatória da legislação ambiental, o termo de ajustamento de 
conduta, como instrumento conectado ao desenvolvimento sustentável, na 
medida em que persegue a regularização das atividades sem prejudicar sua 
continuidade, enseja a perda do caráter de antijuridicidade da conduta tida 
abstratamente como delituosa. 

Em sentido contrário, Luiz Flávio Gomes e Silvio Maciel defendem que 
o CAC não pode ter efeito excludente da antijuridicidade. Sustentam os au-
tores que a reparação do dano não retroage para eliminar o fato já praticado. 
A reparação do dano, no entanto, pode afetar a necessidade da pena, que tem 
que ser avaliada pelo juiz, no momento da sentença33.

Idêntico posicionamento é adotado por Gilberto Passos de Freitas34.

30 Édis Milaré, O compromisso de ajustamento de conduta e a responsabilidade penal ambiental, p. 155.
31 Nesse sentido: TRF2, 2ª Turma Espec., RSE 200151110000318, j. 07.06.2006; In: http://www.tjmg.jus.br/juridico/jt_/
juris_resultado.jsp?numeroProcesso=&complemento=&acordaoEmenta=acordao&palavrasConsulta; em 08.03-2011.
32 Ibid., p. 160-161.
33 GOMES, Luiz Flávio. MACIEL, Silvio. Crimes ambientais e Termo de Compromisso Ambiental ou TAC: reflexos 
penais. In: http://www.lfg.com.br - 26 de outubro de 2010; em 27-1-2010.
34 Ibid., p.157.
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3.1.4 Causa Supralegal de Exclusão da Tipicidade

Helena Regina Lobo da Costa, propugnando pela necessidade de re-
conhecimento da interdependência entre as diferentes esferas de responsa-
bilização, determinada pela celebração de ajuste de conduta, preceitua que, 
enquanto em alguns casos a vinculação entre as esferas administrativa e penal 
se dá no âmbito da antijuridicidade, em outros se dá diretamente no ponto 
afeito à tipicidade35.

Em sentido contrário, Luiz Flávio Gomes, Silvio Maciel e Gilberto Pas-
sos de Freitas, que não admitem a existência de causas supralegais em ne-
nhum dos dois casos. 

Freitas, perquirindo sobre a possibilidade de a reparação do dano, ante-
riormente ao oferecimento da denúncia afastar a tipicidade do fato, conclui 
que, presentes os aspectos subjetivos e objetivos na conduta do agente, o fato 
é típico. O professor ressalva os casos em que o dano for absolutamente insig-
nificante para o direito. 

3.1.5 Causa de Extinção da Punibilidade36

Gilberto Passos de Freitas ensina que nos casos em que a ação penal 
ou o cumprimento de pena se mostrem desapropriados, o Estado, por razões 
de conveniência ou política criminal, poderá estabelecer causas extintivas da 
punibilidade ou da pena37. 

Filiando-se ao posicionamento que admite a reparação do dano como 
causa extintiva da punibilidade, o autor destaca algumas legislações em que 
o ressarcimento do prejuízo ou a reparação do dano ensejam a extinção da 
punibilidade, como, por exemplo, a extinção da punibilidade nos crimes de 
apropriação indébita previdenciária e em face do pagamento do tributo. As-
sim, propõe uma alteração legislativa, no sentido de se prever a reparação do 
dano antes do recebimento da denúncia como causa extintiva da punibilida-
de, devendo-se conjugar a suspensão do prazo prescricional nas hipóteses em 
que a reparação do dano demande um tempo mais dilatado.

Insta salientar que, na hipótese de descumprimento do CAC relativa-
mente à reparação do dano ambiental, Édis Milaré, oportunamente, prevê 
o desarquivamento do inquérito policial, possibilitando-se o normal ofereci-
mento da denúncia, haja vista que a suspensão do prazo prescricional visa, 
justamente, evitar o impedimento da propositura da ação penal em casos de 
inadimplemento das obrigações constantes do termo. 

35 COSTA, Helena Regina Lobo da. Termo de Ajustamento de Conduta e crime ambiental. In: http://coelhoaraujo.
com/publicacoes/termo_ajustamento_conduta_crime_ambiental.pdf; em 2-2-2011.
36 Nesse sentido: TJMG, 3ª Câm. Crim., MS 1.0000.09.500521-1/000, j. 29.09.2009, rel. Antônio Carlos Cruvinel; In: 
http://www.tjmg.jus.br/juridico/jt_/juris_resultado.jsp?numeroProcesso=&complemento=&acordaoEmenta=acord
ao&palavrasConsulta; em 08.03-2011.
37 Gilberto Passos de Freitas, Ilícito Penal e reparação do dano, p. 156.
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3.2 Críticas

Superada a apresentação das diferentes correntes doutrinárias que se 
propõem a analisar os reflexos penais decorrentes da celebração do compro-
misso de ajustamento de conduta ambiental, algumas observações merecem 
ser destacadas.

Quanto à tese fundada na autonomia das instâncias de responsabiliza-
ção, há que se ver que o atual Direito Penal Ambiental não pode mais fugir 
de sua função reparatória, tendo em vista que a responsabilidade penal tem 
como escopo fechar o cerco ao degradador, objetivando a reparação integral 
do ilícito ou do dano, não podendo constituir um fim em si mesmo. 

Como visto, o termo de ajustamento de conduta proporciona uma tu-
tela mais célere e, por vezes, mais adequada do que aquela oferecida pela via 
judicial, haja vista que somente com uma pronta reparação do dano ambien-
tal estar-se-á devidamente assegurando o bem jurídico ameaçado ou lesado. 

Destarte, impõe-se o estímulo à celebração de compromissos de ajusta-
mento de conduta ambientais e a criação de mecanismos que garantam a sua 
efetividade, como forma de, reflexamente, consolidar os objetivos perseguidos 
pela legislação ambiental. Nesse sentido, admitir-se que a celebração do CAC 
gere efeitos penais significa fomentar a efetividade deste instrumento.

No que tange ao argumento de que a celebração do ajuste acarreta a 
ausência de justa causa para a propositura da ação penal, ante o desapare-
cimento do interesse no seu ajuizamento, motivado pela reparação do dano, 
insta ressaltar que a tese sob exame encontra seus alicerces no crime de peri-
go, corolário do princípio da prevenção.

A doutrina, ao se debruçar sob a ideia de que a celebração do CAC faz 
desaparecer a justa causa para a propositura da ação penal, invariavelmente 
elege o artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais, como objeto de análise. O re-
ferido dispositivo, classificado como crime de perigo, pune a conduta daque-
le que constrói, reforma, amplia, instala ou faz funcionar estabelecimentos, 
obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos 
órgãos ambientais competentes. Curiosamente, a maioria dos acórdãos que 
acolhe o citado raciocínio versa, justamente, sobre o artigo 60. 

Isso se dá em razão do fato de que a inobservância da norma em comen-
to, muitas vezes, sequer é acompanhada pela ocorrência de um fato danoso, 
sendo facilmente admissível que a obtenção da licença ambiental afaste a ne-
cessidade do ajuizamento de ação penal. Já nos crimes de dano, a situação 
se torna mais complexa, pois constatado o dano, a mera celebração do CAC 
não pode autorizar a aplicação da teoria em comento, e esta não oferece sub-
sídios para a regulação do período compreendido entre a celebração do ajuste 
e constatação da reparação integral do dano, como a suspensão do prazo 
prescricional, por exemplo. 

Conclui-se, portanto, que a tese analisada, como se apresenta, é lacunosa.
Por outro lado, os posicionamentos que sustentam que a celebração de 

CAC, dependendo do caso, determina a exclusão da antijuridicidade ou da 
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própria tipicidade devem ser de pronto afastados, pois a reparação do dano 
não pode atingir uma conduta pretérita, ou seja, a ilicitude e a tipicidade são 
constatadas no momento da realização do ato, não podendo ser desconstitu-
ídas por evento futuro.

Por fim, entendemos que a corrente que defende que a celebração do 
ajuste figura como causa extintiva da punibilidade é mais consentânea com a 
consolidação da efetividade do instrumento, vez que retira o temor da sanção 
penal, a qual constitui o principal óbice tanto para a celebração como para o 
cumprimento do ajustes, pois induz a noção de que de nada poderá adiantar 
a reparação civil dos danos, considerando-se a independência das instâncias 
de responsabilização.

Ademais, ao contrário do entendimento esposado por Luiz Flávio Go-
mes e Silvio Maciel, que entendem que a reparação do dano ambiental não 
poderia constituir causa extintiva da punibilidade por falta de base legal, 
basta lembrar que a Lei n.º 9.605/98, incorporando instrumentos da Lei n.º 
9.099/95, como a suspensão condicional do processo, permite a declaração de 
extinção da punibilidade, a depender de laudo de constatação de reparação 
do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade. 

Cabe salientar, contudo, que seria necessária uma alteração legislativa 
para que se admitisse a celebração de CAC como causa extintiva da punibi-
lidade, tendo em vista que tal inovação exigiria paralela regulamentação da 
suspensão do prazo prescricional38.

Nesse diapasão é que se propõe uma nova alternativa ao problema da 
efetividade do compromisso de ajustamento de conduta ambiental, qual seja, 
o impedimento da propositura da ação penal. É o que veremos a seguir.

4. UMA NOVA PROPOSTA

A Lei n.º 9.605/98, na busca de uma tutela penal ambiental mais efetiva, 
adotou o importante instrumental processual introduzido no ordenamento jurí-
dico pátrio pela Lei dos Juizados Especiais Criminais, o que se reflete na valori-
zação das penas alternativas à pena privativa de liberdade e na acentuada preo-
cupação com a reparação do dano ambiental. Assim, este diploma promove um 
viés não apenas preventivo e punitivo do Direito Penal, mas também reparador39.

Conjugando-se, portanto, a acentuada preocupação com a reparação 
do dano ambiental enfocada pela Lei de Crimes Ambientais com as benes-
ses trazidas pelo compromisso de ajustamento de conduta ambiental, abre-se 
margem para a admissibilidade de que este importante instrumento possa 
trazer reflexos penais.

38 Édis Milaré, O compromisso de ajustamento de conduta e a responsabilidade penal ambiental, p. 160.
39 LECEY, Eladio. Direito ambiental penal reparador: composição e reparação do dano ao ambiente: reflexos no 
juízo criminal e a jurisprudência. Revista de Direito Ambiental, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 12, n. 45, p. 
92-106, jan./mar. 2007.
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A experiência prática de Advogados, Promotores de Justiça e outros ór-
gãos públicos legitimados a tomarem compromisso de ajustamento de con-
duta dos degradadores, tais como os órgãos competentes do Sistema Nacio-
nal do Meio Ambiente – SISNAMA, demonstra que o maior empecilho à 
celebração e ao adimplemento dos termos reside na desmotivação consubs-
tanciada na persecução penal.

Aquele que concorda em adequar sua conduta às exigências legais, re-
parando integralmente o dano, enxerga na responsabilidade penal uma dupla 
punição, gerando um sentimento de insegurança jurídica. Esse fator é que, 
concomitantemente, obsta a assinatura de novos termos e determina o des-
cumprimento de ajustes já celebrados, em vista da noção de que, além da 
composição civil dos danos, a qual enseja gastos geralmente elevados, poderá 
advir uma pena motivada pela mesma conduta.

Destarte, considerando-se que por razões de conveniência ou política 
criminal, o Estado pode autolimitar-se em seu direito de punir, tanto no exer-
cício da pretensão punitiva como na execução da sanção penal40, a geração 
de reflexos penais pela celebração de CAC é medida altamente relevante para 
a consolidação da efetividade do instrumento, bem como para preservação e 
defesa do bem ambiental. 

Nesse diapasão, demonstrada a prejudicialidade da propositura da ação 
penal quando o dano ambiental já tiver sido reparado, em observância às 
obrigações constantes de compromisso de ajustamento de conduta, propõe-
-se uma alteração legislativa no sentido de que a celebração do ajuste impeça 
o oferecimento de denúncia, suspendendo-se o curso do prazo prescricional.

Quanto à questão referente ao impedimento do oferecimento da denún-
cia, tendo em vista que os delitos ambientais constituem crimes de ação penal 
pública incondicionada, faz-se necessário abrir um parêntese em relação à 
mitigação do princípio da obrigatoriedade.

 O princípio da obrigatoriedade refere-se à situação em que, constatada 
a ocorrência de um crime e, havendo indícios de sua autoria, mostra-se obri-
gatória a propositura da ação penal pelo Ministério Público.

Referido princípio encontra-se consagrado pelo art. 24 do Código de 
Processo Penal, in verbis:

“Art. 24. Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia 
do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição 
do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver 
qualidade para representá-lo”.

Ressai do dispositivo supracitado, a ausência de discricionariedade 
quanto à conveniência ou oportunidade do ajuizamento de ação penal, nos 
crimes de ação penal pública incondicionada. Portanto, por motivos de polí-

40 Gilberto Passos de Freitas, Ilícito Penal e reparação do dano, p. 157.
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tica criminal ou por qualquer outro que não esteja previsto em lei, não pode 
o Ministério Público deixar de propor ação penal41.

Segundo Paulo Rangel, verificada a existência do fato e presentes todos 
os elementos autorizadores da propositura da ação penal, esta deve ser obriga-
toriamente proposta. Ressalva, todavia, que constatada a atipicidade do fato, 
a ausência de justa causa, ou ainda, a reparação integral do dano (nos crimes 
sem violência ou grave ameaça), dentre outros motivos, não subsiste razão para 
a propositura da ação penal, devendo o inquérito policial ser arquivado42. 

Na linha dos ensinamentos do autor supracitado, cabe ressaltar sua vi-
são acerca da mitigação do princípio da obrigatoriedade43:

“O legislador da Lei n.º 9.099/95, ao estabelecer a transação penal (cf. art. 
76), permitiu ao Ministério Público deixar de propor ação penal, mesmo 
que o fato seja típico, ilícito e culpável, e presentes todas as condições para o 
regular exercício da ação penal pública. Neste caso, deve sim, o Ministério 
Público oferecer proposta de transação penal, desde que ausente qualquer 
condição negativa do § 2º do art. 76 da mencionada lei.” (Direito Proces-
sual Penal, p. 220).

Admitindo, também, que a Lei dos Juizados Especiais Criminais impli-
cou na flexibilização do princípio em comento, destacam-se as lições de Ivan 
da Silva, senão vejamos:

“Como é cediço, anteriormente não se admitia viesse o acusador oficial a 
abrir mão da acusação, ante o princípio da obrigatoriedade. Tal princípio, 
embora ainda vigore no Processo Penal, foi mitigado pela Lei dos Juizados 
Especiais Criminais, que, por sua vez, encontra sua constitucionalidade no 
art. 98, I da Carta Magna.
Adotou o legislador brasileiro o princípio da oportunidade regrada ou regu-
lada, permitindo ao promotor de justiça a não propositura da ação penal, 
desde que o infrator, chamado pela lei de “autor do fato”, se submeta à 
aplicação antecipada da pena restritiva de direito, ou pecuniária.” (Crimes 
ambientais e juizados especiais, p. 140.)

O princípio da oportunidade, regente da ação penal privada, contrapõe-
-se ao princípio da obrigatoriedade, na medida em que, aqui, cabe à vítima 
ou ao seu representante legal decidir sobre a conveniência ou não do ajui-
zamento da ação penal. Isso se deve ao fato de que, em muitas situações, a 
propositura da ação penal pode revelar-se mais prejudicial do que a inércia 
em acionar o agente criminoso.

41 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 16ª ed. rev., ampl. e atual. De acordo com as reformas processuais 
penais e a Lei 11.900/09: Videoconferência. São Paulo: Editora Lumen Juris, 2009. p. 217.
42 Ibid., p. 217-218.
43 Em sentido contrário, não admitindo a mitigação do princípio da obrigatoriedade, ver Eugênio Pacelli de Oliveira 
e Afrânio da Silva Jardim.
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Nesse sentido, Gilberto Passos de Freitas assevera que em determinadas 
situações, nas quais se incluem certos crimes ambientais, “a obrigatoriedade 
do ajuizamento da ação penal poderá causar mais prejuízo do que vantagens 
para a coletividade44”. 

Acompanhando referido ponto de vista, Édis Milaré destaca que, por 
“constituir-se em inegável desestímulo à composição civil rápida e eficiente 
dos danos e, mais ainda, por conceder prevalência à situação de conflito em 
detrimento da paz que deve reinar no corpo social45”, vislumbra-se facilmen-
te alguns prejuízos causados pela adoção do princípio da obrigatoriedade. 
Obtempera, contudo, que a aplicação da oportunidade regrada deve ser vis-
ta com cautela, devendo, sempre, ser norteada pelos parâmetros éticos que 
orientam nosso ordenamento jurídico.

Desse modo, conclui-se que, diante da adoção do princípio da opor-
tunidade regrada pelo legislador brasileiro, está o Promotor de Justiça au-
torizado, por razões de conveniência, a não propor ação penal pública na 
hipótese em que, da celebração de compromisso de ajustamento de conduta 
tiver resultado a integral reparação do dano. Conforme já exposto, o ofe-
recimento de denúncia apresentar-se-ia mais prejudicial do que a inércia na 
persecução penal, ante a perspectiva de que a pena desestimule a celebração 
de novos acordos, ou o próprio cumprimento das obrigações constantes dos 
termos já pactuados.

No que tange à suspensão do curso do prazo prescricional, por sua vez, 
insta salientar que tal previsão é imprescindível à eficácia da proposta ora 
analisada, na medida em que, estando impedida a prescrição, permite-se que 
o descumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas no ajuste auto-
rize o oferecimento da denúncia. Portanto, a mera celebração de compromis-
so de ajustamento de conduta ambiental não representar um salvo-conduto 
para o degradador, pois, embora inicialmente obstado de ajuizar ação penal, 
poderá o Promotor de Justiça propô-la, caso surja fato novo, desautorizador 
da manutenção do benefício46. 

Nos moldes da sugestão apontada, sobreleva que o artigo 35-C da Lei 
Antitruste prevê que nos crimes contra a ordem econômica, a celebração do 
acordo de leniência determina a suspensão do curso do prazo prescricional e 
impede o oferecimento da denúnica.

O denominado acordo de leniência foi instituído pela Medida Provisória 
n.º 2.055/2000, que acrescentou novos dispositivos à Lei n. 8.884/94. Após 
três edições, a Medida foi convertida na Lei n.º 10.149/00, tendo consolidado, 
entre outros, o artigo 35-C.

44 Gilberto Passos de Freitas, Ilícito Penal e reparação do dano, p. 178.
45 Édis Milaré, O compromisso de ajustamento de conduta e a responsabilidade penal ambiental, p. 158. 
46 Segundo o teor da Súmula n. 415, aprovada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o período de 
suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada.

Book grad e pos grad.indb   74 11/05/11   15:26



75Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students

O temo leniência significa brandura, suavidade, doçura ou mansidão47. 
O acordo de leniência, na lei antitruste, representa a atenuação da penalidade 
imposta quando da ocorrência de práticas anti-concorrenciais48.

As dificuldades enfrentadas pelos órgãos de defesa da concorrência na 
obtenção de dados para a efetiva responsabilização dos agentes econômicos, 
haja vista que a formação e atuação de cartéis são essencialmente pautadas na 
ilegalidade e na clandestinidade, levaram as autoridades antitruste a criarem 
o acordo de leniência como meio de ampliar seus poderes de investigação, 
ao desestruturar internamente o cartel, por meio do incentivo à colaboração 
dos agentes, a fim de que forneçam provas capazes de condenar os demais 
integrantes do cartel49.

André Maciel Vargas dos Santos entende que a lei traz posição bastan-
te inovadora ao submeter a atividade persecutória do Ministério Público ao 
resultado de procedimentos administrativos, obrigando a um rompimento, 
ainda prevalente entre alguns membros da instituição, de que tal importaria 
em afronta à independência ministerial. Nos termos do artigo 35-C da Lei n.º 
8.884/94, celebrado o acordo de leniência, automaticamente suspende-se o 
curso do prazo prescricional e impede-se o oferecimento da denúncia50.

O referido autor destaca, ainda, que o ramo do Direito Penal referente 
ao combate à criminalidade econômica visa proteger os direitos transindivi-
duais, devendo o Estado antecipar-se à lesão por meio da tipificação de con-
dutas potencialmente lesivas. Aduz que, dessa forma, tem-se como inevitável 
a coincidência entre os procedimentos penais e os processos administrativos, 
situação que se observa também nos crimes contra a ordem tributária, contra 
o meio ambiente e contra o sistema financeiro. 

Interessante notar que assim comos os crimes ambientais, os crimes eco-
nômicos são também de ação penal pública incondicionada, sendo que, por 
razões de conveniência e política criminal é que se criou o acordo de leniência. 
A legislação anticoncorrencial, atenta às dificuldades para obter provas su-
ficientes à responsabilização dos agentes econômicos, enxergou no benefício 
do impedimento de oferecimento da denúncia uma oportunidade de comba-
ter a prática de formação de cartéis. Nessa esteira, é perfeitamente plausível a 
concessão do benefício do impedimento da propositura da ação penal como 
estímulo à consolidação da efetividade do compromisso de ajustamento de 
conduta ambiental e, paralelamente, como reforço aos mecanismos de preser-
vação e defesa do meio ambiente.

Ante o exposto, admitindo-se a conveniência de se afastar a responsa-
bilidade penal daquele que concordar em adequar sua conduta às exigências 
legais, reparando integralmente o dano ocasionado ao meio ambiente, como 

47 “Lenidade”. In: Novo dicionário básico da língua portuguesa: Folha/Aurélio, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1994. p. 390.
48 SANTOS, André Maciel Vargas dos. O acordo de leniência e seus reflexos no direito penal. Jus Navigandi, Teresi-
na, ano 12, n. 1502, 12 ago. 2007. In: http://jus.uol.com.br/revista/texto/10270; em: 13-02-11.
49 André Maciel Vargas dos Santos, O acordo de leniência e seus reflexos no direito penal.
50 Ibidem.
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estímulo à celebração do ajuste e ao seu cumprimento, sugere-se uma altera-
ção legislativa no sentido de que a celebração do compromisso de ajustamen-
to de conduta ambiental impeça a propositura da ação penal e suspenda o 
curso do prazo prescricional, nos moldes do artigo 35-C da Lei n.º 8.884/94.

5. CONCLUSõES ARTICULADAS

5.1 O compromisso de ajustamento de conduta ambiental oferece uma tutela 
diferenciada aos conflitos ambientais e, por vezes, mais adequada do que a 
via judicial, em razão de sua celeridade; 

5.2 O principal óbice à assinatura de novos ajustes e ao adimplemento dos ter-
mos já celebrados reside na desmotivação ensejada pela subsistência da perse-
cução penal, mesmo em face da completa reparação do ilícito ou do dano;

5.3 Admitindo que a celebração de CAC acarrete reflexos penais, surgiram as 
seguintes correntes doutrinárias: autonomia das instâncias de responsabiliza-
ção, ausência de justa causa para a ação penal, causa supralegal de exclusão 
da antijuridicidade, causa supralegal de exclusão da tipicidade e causa de ex-
tinção da punibilidade;

5.4 Sugere-se, como nova proposta, uma alteração legislativa, no sentido de 
que a celebração do compromisso de ajustamento de conduta ambiental im-
peça a propositura da ação penal e suspenda o curso do prazo prescricional, 
nos moldes do artigo 35-C da Lei n.º 8.884/94;

5.5 Esta nova proposta, fundada em razões de conveniência e política crimi-
nal, visa à consolidação da efetividade do compromisso de ajustamento de 
conduta ambiental e ao incremento da proteção ambiental.
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1. INTRODUÇÃO

Desenvolvimento econômico e meio ambiente são dois conceitos que 
devem ser observados de maneira conjunta, e não dicotômica. Os esforços 
do homem tanto em promover o desenvolvimento quanto ao buscar um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado se dirigem a um objetivo comum: o 
bem-estar individual e coletivo.1

É essencial, contudo, que não apenas coexistam, mas que caminhem 
harmoniosamente, e é neste ponto que surge a questão da sustentabilidade. 
Os recursos naturais não são inesgotáveis e o meio ambiente não possui capa-
cidade plena de resiliência, ao mesmo tempo em que a atividade econômica 
não pode parar, ao contrário, cresce cada vez mais para atender às novas 
demandas da população. 

Assim, o desafio atual é compatibilizar essas duas premissas de modo a 
promover um desenvolvimento que seja sustentável não só economicamente, 
mas também social e ambientalmente2. Deve ser possível à geração presente 
exercer seus direitos e realizar suas expectativas sem comprometer o mesmo 
exercício e realização pelas gerações futuras para suprirem suas necessidades3.

1  “Qualquer que seja o conceito que se adotar, o meio ambiente engloba, sem dúvida, o homem e a natureza, com 
todos os seus elementos. Desta forma, se ocorrer uma danosidade ao meio ambiente, esta se estende à coletividade 
humana, considerando tratar-se de um bem difuso independente”. LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck 
de Araújo. A transdisciplinariedade do Direito Ambiental e a sua eqüidade intergeracional. Revista de Direito 
Agrário, Brasília, ano 17, n. 16, p.109, 2.sem.2001.
2  A própria Constituição Federal traz a defesa do meio ambiente como um dos princípios da ordem econômica. Art. 
170, inciso VI. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm>. Acesso em: 20 mar. 2011.
3  HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Atividade agrária e proteção ambiental: simbiose possível. São 
Paulo: Cultural Paulista, 1997. p. 97.
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Sob tal panorama, uma série de imposições são feitas pelo Direito à ati-
vidade econômica, estabelecendo-se certos limites a esta para que o processo 
produtivo não agrida o meio ambiente de maneira a comprometer sua sus-
tentabilidade. Essa limitação se verifica nos espaços territoriais especialmente 
protegidos, áreas geográficas que contêm determinados atributos naturais e 
que, por essa razão, são submetidas a um regime jurídico especial quanto à 
modificabilidade e quanto à fruição4, para a proteção dos valores ambientais 
ali presentes.

Tais espaços podem ser áreas geográficas públicas ou privadas. Quando 
são de domínio público, vê-se o Poder Público simplesmente executando as 
atribuições estabelecidas a ele pelo ordenamento jurídico, tendo como princi-
pal marco o art. 225 da Constituição Federal.

Por outro lado, quando se verificam as hipóteses em que os bens são de 
propriedade privada, surgem outras considerações que vão além da questão 
de ser atribuída a todos a defesa e preservação do meio ambiente. O esta-
belecimento de espaços territoriais especialmente protegidos no âmbito da 
propriedade privada gera custos ao titular do bem, que vão desde estudos 
técnicos prévios à implantação até a manutenção do espaço, sem se esquecer 
do ônus de não se poder utilizar tal parte da propriedade para a finalidade 
econômica a que ela se destina.

A existência de tais espaços protegidos resulta em benefícios que são 
coletivos, na medida em que contribuem para a recuperação e preservação do 
meio ambiente. É o que se chama de externalidades positivas, pois por meio 
da atuação privada dá-se o aumento do bem-estar social.

Mais especificamente, no caso da propriedade privada que é utilizada 
como fator de produção para atividade econômica, podem-se verificar, além 
dos custos dessa área propriamente ditos, custos de informação, porque o 
mercado não transporta as informações necessárias para a percepção das 
externalidades positivas pelos agentes econômicos e consumidores5. Resulta, 
então, uma assimetria de informação que, para ser superada, gerará maiores 
custos de transação, pois obter (ou fazer com que alguém obtenha) informa-
ção implica custos.

Discute-se se é possível, e por quais mecanismos, a internalização das 
externalidades positivas, visando a diminuir os custos que recaem sobre o 
agente econômico para que, com isso, a proteção ambiental seja estimulada 
e verificada de fato. Há duas abordagens distintas, uma delas é o emprego da 
“monetarização” ou “mercantilização” dos bens naturais, buscando-se incor-
porar o meio ambiente ao mercado. Outra abordagem possível são os incen-
tivos por intermédio do Estado. 

Feitas essas considerações, percebe-se que a preocupação em proteger 
o meio ambiente esbarra na questão do desenvolvimento econômico, o que 

4  SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 231.
5  DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 91.
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apenas reitera a afirmação inicial de que as duas matérias não podem ser 
analisadas como se fossem estanques. Busca-se compreender e desmistificar 
o aparente conflito entre esses dois elementos, ao menos no que concerne aos 
espaços protegidos. 

O objetivo deste trabalho é demonstrar que, embora os espaços protegi-
dos gerem custos para o particular, existem alternativas para compatibilizar a 
preocupação ambiental com o interesse econômico, pois este não deve ser um 
elemento restritivo da proteção do meio ambiente. Para tanto, analisará os 
espaços protegidos e suas externalidades positivas, bem como os custos gera-
dos ao particular, os quais representam muitas vezes fatores desestimulantes 
da criação e manutenção dos espaços. Em seguida serão apresentados alguns 
mecanismos que visam à internalização das externalidades positivas.

2. ESPAÇOS PROTEGIDOS E SUAS EXTERNALIDADES POSITIVAS

Para que se possam compreender as externalidades positivas geradas 
pela existência de espaços territoriais especialmente protegidos, antes é preci-
so tratar do Direito Ambiental e a conceituação desses espaços.

O Direito Ambiental está intrinsecamente relacionado à atividade eco-
nômica, pois para que esta se realize sempre haverá o consumo de recursos 
naturais. Em razão disso, o Direito busca organizar a maneira pela qual a so-
ciedade se utiliza de tais recursos, estabelecendo limites à atividade humana.

Segundo Paulo de Bessa Antunes6, considerar a natureza como recurso 
é reconhecê-la como base material da vida em sociedade. O homem não é 
elemento externo ao meio ambiente, está nele compreendido como parte de 
um conjunto de relações econômicas, sociais e políticas construídas a partir 
da apropriação dos bens naturais, que se transformam em recursos essenciais 
para a vida humana em quaisquer de seus aspectos.

A questão do desenvolvimento econômico sempre esteve ligada à neces-
sidade de avanço sobre as áreas florestais e seus recursos, o que cominou na 
preocupação recente de se paralisar a devastação da pequena parcela restante 
de áreas com cobertura vegetal nativa e a recuperação de outras áreas.

Pouco a pouco determinadas áreas ganharam proteção legal, mas de 
maneira esparsa e não muito sistematizada, apenas para atender a necessi-
dades decorrentes de circunstâncias econômicas e sociais específicas de cada 
momento histórico. A preocupação com a natureza evoluiu e passou a atingir 
objetivos mais amplos e variados, buscando proteger a biodiversidade como 
um todo e seus complexos ecológicos, e não somente a cobertura vegetal de 
uma área.

No Brasil, o conceito de espaços territoriais especialmente protegidos 
surge com a Constituição Federal de 1988, inovando ao criar um regime jurí-

6  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 12. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 9.
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dico especial e incluir tais espaços no rol dos instrumentos da Política Nacio-
nal do Meio Ambiente. Eles podem ser conceituados como áreas geográficas 
que contenham certos atributos naturais, os quais possuem a função de ma-
nutenção do equilíbrio ecológico, preservação de recursos genéticos, manejo 
de recursos naturais, preservação de belezas cênicas e ambientes históricos 
para as futuras gerações, proteção de recursos hídricos, desenvolvimento de 
pesquisas científicas e outros mecanismos diversos que buscam a preservação 
da biodiversidade.

Os espaços territoriais são áreas submetidas a um regime jurídico es-
pecial quanto à possibilidade de serem modificadas e fruídas, e podem estar 
sob o domínio público ou serem de propriedade privada. As principais espé-
cies são as áreas de preservação permanente, as reservas legais e as unidades 
de conservação.

As áreas de preservação permanente (APP) consistem em áreas de gran-
de importância ecológica, cobertas ou não por vegetação nativa, que têm 
como função preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade ge-
ológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem estar das populações humanas. São listadas nos artigos 2º 
e 3º do Código Florestal7, que trazem a APP por imposição legal e a APP 
derivada de ato do Poder Público, respectivamente.

A reserva legal é definida pelo Código Florestal como a área localizada 
no interior de uma propriedade rural, excetuada a de preservação perma-
nente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e 
reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao 
abrigo e proteção de fauna e flora nativas8. Ou seja, trata-se da manutenção 
de uma parte da propriedade com cobertura florestal ou com outras formas 
de vegetação nativa.

Já as unidades de conservação têm por objetivo a conservação dos atri-
butos ecológicos do espaço territorial delimitado e os recursos ambientais 
nele contidos. A lei define tal espécie como o espaço territorial e seus recursos 
ambientais (incluindo-se nestes as águas jurisdicionais) com características 
naturais relevantes, instituído pelo Poder Público com objetivo de conserva-
ção, com seus limites definidos e sob regime especial de administração, ao 
qual se aplicam garantias adequadas de proteção9.

Ao impor a criação e/ou preservação desses espaços protegidos no 
bem de propriedade privada, o Estado limita a atividade econômica que 
utiliza a propriedade como fator de produção. Essa limitação produzirá 
consequências sobre o lucro que a atividade terá, pois a utilização da área 

7  BRASIL. Código Florestal. Lei nº. 4.771, de 15 de setembro de 1965. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Leis/L4771.htm>. Acesso em: 20 mar. 2011.
8  Art. 1º, §2º, II. BRASIL. Código Florestal. Lei nº. 4.771, de 15 de setembro de 1965. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4771.htm>. Acesso em: 20 mar. 2011.
9 Art. 2º, II. BRASIL. Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
Leis/L9985.htm>. Acesso em: 20 mar. 2011.
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foi restringida; além de gerar variados custos para o proprietário com a 
implantação e manutenção.

Ao mesmo tempo em que o espaço protegido cria uma série de obriga-
ções para o particular, que responderá pelos custos, são prestados serviços 
ambientais10 cujos benefícios gerados serão usufruídos por toda a coletivi-
dade. Devido aos efeitos de tais serviços recaírem sobre terceiros alheios à 
atividade que os produziu, e se tratar de benefícios, são chamados de exter-
nalidades positivas.

As externalidades, ou efeitos externos ao mercado, consistem nos efei-
tos sociais secundários da produção ou do consumo, que podem tanto ser 
positivos (representando ganhos para os terceiros), como negativos (impli-
cando perdas para os terceiros). Em qualquer das situações, está presente 
a característica comum de não serem espontaneamente consideradas: quem 
causa obstáculos a outrem não os paga, quem cria benefícios a outrem, não 
é compensado11.

As externalidades positivas produzidas pela propriedade rural estão li-
gadas ao conceito de multifuncionalidade da agricultura, pelo qual a ativi-
dade rural desempenha outras funções além da produção de bens agrícolas e 
agroalimentares, gerando as externalidades. O conceito compreende questões 
não-comerciais, relacionadas às ideias de preservação ambiental e de paisa-
gens, bem-estar dos animais, estímulo ao emprego rural, manutenção cultural 
e desenvolvimento sustentável. Trata-se da noção de um espaço rural multi-
funcional, com função econômica, ecológica e sócio-cultural12.

O espaço rural multifuncional presta serviços ambientais cuja quase to-
talidade é indispensável à preservação de um ecossistema e, em última análise, 
à própria qualidade de vida do homem, não podendo ser providos por meios 
alternativos caso não exista a manutenção e proteção de certas áreas. Dessa 
forma, os benefícios gerados são positivos e, também, essenciais, fazendo com 
que interesse à sociedade que continuem a ser produzidos.13

Observada a propriedade rural sob tal óptica, percebe-se que é possível, 
e necessário, que promova o desenvolvimento econômico em consonância 
com o equilíbrio biológico, e nesse ponto se ressalta a importância dos espa-
ços territoriais especialmente protegidos. 

10  Em poucas palavras, serviços ambientais são todas as atividades envolvidas no processo produtivo que contribuam 
para a proteção dos ecossistemas e da biodiversidade. O tema será melhor explorado no item 4.3.1 deste trabalho.
11  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comunitária 
do ambiente. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p. 32.
12  WATANABE, Kassia; SCHMIDT, Carla Maria. A multifuncionalidade da agricultura e suas externalidades 
positivas para o desenvolvimento local. SOBER, 2008. Disponível em: <http://www.sober.org.br/palestra/9/930.pdf 
>. Acesso em: 20 mar. 2011.
13  Nesse sentido: “os serviços do ecossistema têm algumas características que o tornam extremamente importantes 
economicamente. Provavelmente a maior importância é que é pouco provável que possamos desenvolver substitutos 
para a maioria desses serviços, incluindo a capacidade de proporcionar o habitat adequado para os seres humanos. 
Nós pouco entendemos como esses serviços são gerados, e não temos conhecimento de todos eles” (tradução nossa). 
DARLY, Herman; FARLEY, Joshua. Ecological economics: principles and applications. Washington, DC: Island 
Press, 2004. p. 106.
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A existência desses espaços interessa à coletividade como um todo, mas 
tal dever que o Poder Público estabelece ao particular deve ser observado 
levando-se em conta o ônus que a imposição pode gerar para este. Pois, embo-
ra a determinação legal vise a objetivos os mais benéficos possíveis, os custos 
podem atuar como fator que irá inibir a eficácia da norma e, como conse-
quência, fazer com que a proteção não seja factível. 

3. ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO E CUSTOS DE TRANSAÇÃO

Além dos custos em se criar ou conservar um espaço territorial especial-
mente protegido, o proprietário suporta também custos derivados de uma 
assimetria de informação, pois o mercado não consegue transportar natural-
mente as informações necessárias para a percepção das externalidades po-
sitivas pelos agentes econômicos e consumidores. Ou seja, a informação de 
que o processo produtivo ocorreu associado à proteção de certos espaços e 
que tal proteção gerou despesas ao proprietário (que justificariam um pos-
sível pagamento de um valor superior pelo bem ou serviço, que englobasse 
os custos desse fator ambiental) não são transmitidas pelo mercado, e como 
consequência surgirão custos de transação.

De acordo com Ronald Coase14, nem os mercados nem a organização in-
terna da firma funcionam a custo zero, e os custos de transação derivam de assi-
metrias de informação que dificultam a negociação dos direitos de propriedade.15

Segundo a Teoria da Nova Economia Institucional (NEI), quem tem 
Coase como maior expoente, os custos de transação no mundo real são posi-
tivos e são influenciados pelo papel das instituições, diferentemente da abor-
dagem da Economia Neoclássica, que tomava como ponto de partida um 
mundo hipotético sem custos de transação, propiciando a alocação eficiente 
por meio do mercado. Conforme a NEI, as instituições formam o ambiente 
institucional, composto pelas regras formais e informais e que determina a 
alocação dos direitos de propriedade.

Os espaços protegidos exercem uma função ecológica que gerará exter-
nalidades positivas, as quais, em princípio, o mercado é incapaz de remune-

14  COASE, Ronald H. The problem of social cost. Journal of Law and Economics, oct. 1960.
15  Paulo Furquim de Azevedo, ao tratar da assimetria de informação na elaboração de contratos, diz que um dos 
problemas que dela decorrem é a seleção adversa, que “elimina do mercado os produtos de boa qualidade porque o 
vendedor não consegue convencer o comprador sobre a qualidade do produto”. O vendedor exigirá um alto valor 
para a transação do bem de alta qualidade e o comprador, ignorante quanto à alta qualidade, aceita pagar somente 
o valor correspondente à qualidade esperada, que seria inferior. Assim, somente o bem de qualidade inferior é co-
mercializado e o outro é excluído do mercado. No caso em questão, não é propriamente a qualidade do bem que está 
relacionada ao custo de transação, mas não deixa de ser um fator vinculado ao seu processo produtivo, que se deu 
observando-se a questão ambiental – a proteção do meio ambiente atuou como uma limitação à utilização da área 
e, possivelmente, também foi uma variável a mais nos gastos do particular, ao tomar as medidas necessárias para a 
manutenção do espaço; portanto, pode ser aplicado aqui o mesmo raciocínio trazido por P. F. Azevedo. AZEVE-
DO, Paulo Furquim de. Economia dos contratos. In: ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel (Org.). Direito e 
Economia, Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 122-123.
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rar16. Diante do impasse entre interesse privado do indivíduo - remuneração 
pelos serviços ambientais - e interesse coletivo da sociedade, verifica-se a inca-
pacidade do mercado para conduzir a economia ao ponto ótimo de bem-estar 
social17. Assim, surge a questão que o trabalho aborda: como tais externalida-
des podem ser internalizadas para que os custos sejam coletivamente dividi-
dos, uma vez que toda a sociedade se vale dos benefícios gerados.

Em sentido contrário, há quem possa dizer que não é necessário que 
haja remuneração das externalidades positivas, pois, sendo dever de todos a 
proteção do meio ambiente, ao particular caberia simplesmente cumprir as 
imposições legais de conservação dos espaços naturais, sem se discutir o ônus 
que lhe é gerado.

Todavia, a posição defendida neste trabalho se pauta em dois principais 
argumentos. Não se pode negar que o espaço rural, tido hoje como multifun-
cional, presta serviços ambientais que beneficiam toda a coletividade; assim 
sendo, é coerente que exista uma contraprestação, como forma de remunerar 
e, até mesmo, garantir a continuidade da prestação do serviço.

Um segundo ponto, que parece preponderar mesmo que se considere 
irrazoável o raciocínio anterior, diz respeito à finalidade a que se destina a 
construção jurídica acerca da proteção ambiental, especificamente as dispo-
sições sobre espaços protegidos. Se o objetivo é a proteção eficaz do meio 
ambiente, o esforço deve ser no sentido de torná-la exequível, para que seja 
de fato concretizada. 

Seria uma interpretação precipitada, além de imprópria, concluir que 
isso significa valer-se de quaisquer meios que seriam depois justificados pelos 
fins. Diversamente, o que se defende é que o Direito e as políticas públicas 
se atentem à realidade econômica ao estabelecerem suas diretrizes, pois não 
devem permanecer alheios ao “mundo dos fatos”. Não se trata de se subju-
garem aos ditames econômicos, e sim, de que os sistemas precisam dialogar 
entre si para alcançar a resposta que seja mais eficiente para a questão.

4. INTERNALIZAÇÃO DAS EXTERNALIDADES POSITIVAS

As externalidade positivas consistem em ganhos sociais a partir da atua-
ção privada. Trata-se de externalidades porque o particular é quem é o agente 
que atua no processo de geração e, em contrapartida, é a sociedade como 
um todo a destinatária dos benefícios gerados. Assim sendo, a internalização 
é possível quando a coletividade passa a contribuir com a geração de tais 

16  “Importante ressaltar que os serviços ambientais sempre foram vistos como livres ou gratuitos pela economia. O 
conceito de serviços ambientais, portanto, remete ao conceito econômico de externalidades positivas, assim como o 
conceito de poluição foi vinculado à idéia de externalidades negativas. O reconhecimento da importância dos serviços 
ambientais através de sua valoração e remuneração, portanto, significaria a internalização das externalidades positi-
vas”. ALTMANN, Alexandre. Pagamento por serviços ambientais: aspectos jurídicos para sua aplicação no Brasil. 
Disponível em: <http://www.planetaverde.org/artigos/arq_12_51_43_26_10_10.pdf> Acesso em: 20 mar. 2011.
17 ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comunitária 
do ambiente. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p. 34.
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ganhos, deixando de ser mera beneficiária para se tornar solidariamente res-
ponsável por tal processo.

Essa internalização possibilita a diminuição dos custos que recaem so-
bre o agente econômico e, então, estimula a criação e manutenção dos espaços 
protegidos. Há duas teorias principais que tratam do modo como a internali-
zação das externalidades positivas pode ocorrer. Uma delas é a “mercantiliza-
ção” do meio ambiente, que defende a atribuição de valor ao meio ambiente 
para que este seja incorporado ao mercado. Enquanto a outra corrente se 
pauta na intervenção do Estado por meio de incentivos aos particulares.

4.1 Mercantilização do Meio Ambiente

A mercantilização do meio ambiente ocorre por meio da teoria da exten-
são do mercado, a qual incorpora a este último o meio ambiente, atribuindo-
-lhe preços. Os sujeitos privados negociam seus interesses em um sistema de di-
reitos de propriedade, buscando a internalização eficiente das externalidades18.

O preço de um bem no mercado só é passível de ter uma medida correta, 
um valor justo, se no valor que lhe for atribuído estiverem computados todos 
os ganhos sociais advindos de sua produção e consumo19. De acordo com a 
teoria da extensão do mercado, desenvolvida por Ronald Coase20, é possível 
eliminar por meio da negociação a divergência entre custos privados e custos 
sociais, que decorre do fato de ao mercado só interessar a transação de bens 
aos quais corresponda um direito de propriedade definido21.

Logo, para que o bem possa ser incorporado ao mercado é preciso que 
corresponda a um direito de propriedade bem definido, pois ele é que será 
transacionado22.

O conceito de direito de propriedade possui significado diferente quan-
do analisado sob o enfoque do Direito ou da Economia. Na visão jurídica, é 
o direito de usar, fruir e dispor de um bem, e de reavê-lo de quem injustamente 
o possua. Ou, em outras palavras, a submissão de uma coisa, em todas as suas 
relações, a uma pessoa23.

Sob o enfoque econômico, segundo Yoram Barzel, o direito de proprie-
dade sobre um ativo é o poder de consumir o bem ou serviços do ativo direta 
ou indiretamente - nesta última hipótese, por meio da troca. Para o autor, 
os “economic rights” são o fim, o que as pessoas buscam em última análise, 
enquanto os “legal rights” são os meios para se atingir esse fim.

18  DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 92.
19  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de direito ambiental. v. 1. São Paulo: Max Limonad, 2002. p. 141.
20  COASE, Ronald H. The problem of social cost. Journal of Law and Economics, oct. 1960.
21  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comunitária 
do ambiente. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p. 37-38.
22  “O que se negocia não são os bens-objeto de Direito, mas, sim, direitos de propriedade sobre as dimensões de 
bens”. ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel. A economia e o direito de propriedade. In: _ (Org.). Direito e 
Economia, Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 85.
23  GOMES, Orlando. Direitos reais. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 109.
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O conceito econômico de direito de propriedade está intimamente liga-
do aos custos de transação, como se pode verificar pela teoria de Barzel:

“Para que os direitos a um ativo sejam completa ou perfeitamente delinea-
dos, tanto seu proprietário quanto outros indivíduos potencialmente interes-
sados no ativo devem conhecer plenamente todos seus atributos estimados. 
Com conhecimento pleno, a transferência de direitos de um ativo pode ser 
prontamente realizada. Reciprocamente, quando direitos são perfeitamente 
delineados, as informações sobre o produto podem ser obtidas sem custo e 
os custos de transação (relevantes) serão zero.
Quando os custos de transação são positivos, os direitos sobre os ativos não 
serão perfeitamente delineados. A razão é que, em relação ao seu valor, 
alguns dos atributos dos ativos são difíceis de serem mensurados. Portan-
to, os atributos de tais ativos não são plenamente conhecidos pelos futuros 
proprietários e frequentemente não são conhecidos sequer pelo proprietário 
atual. A transferência de ativos implica custos que resultam dos esforços de 
ambas as partes para determinar o que são os atributos estimados desses 
ativos e dos esforços de cada um para capturar aqueles atributos que, devido 
aos elevados custos, restam mal definidos.” (tradução nossa).24

Há que se considerar os custos de mensuração de um determinado bem, 
visto que é preciso atribuir-lhe valor para que seja definido o direito de pro-
priedade a ser transacionado. Direitos de propriedade que não são perfeita-
mente seguros desestimulam os investimentos25. Desse modo, valorizando-se 
as externalidades positivas decorrentes da existência de espaços protegidos, 
estimula-se a sua criação e continuidade da conservação26. Contudo, por ser 
difícil tal mensuração, o direito de propriedade será mal definido e, conse-
quentemente, seus custos de transação serão altos.

4.2 Mensuração dos Bens Naturais

Quando utilizada a expressão “mercantilização” do meio ambiente, é 
preciso ter em mente os custos de mensuração, devido à dificuldade em se 
atribuir valor aos bens naturais. O “valor social” do meio ambiente refere-se 
não somente ao que a sua exploração econômica pode gerar, mas também 
a um valor intrínseco a ele, um valor de existência, independentemente das 
utilidades que proporciona27.

24  BARZEL, Yoram. Economic analysis of property rights. New York: Cambrige University Press, 1997. p. 4-5.
25 . MUELLER, Bernardo. Direitos de propriedade na nova economia das instituições e em Direito e Economia. 
In ZYLBERSZTAJN, Decio; SZTAJN, Rachel (Org.). Direito e Economia, Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 92.
26  Tratando de externalidades, Maria Aragão pondera: “Concebendo os factores de produção como direitos, conse-
gue fazer entrar no jogo do mercado muitos dos elementos ambientais, ‘privatizando-os’. Teríamos então o direito à 
água pura contra o direito de poluir a água; direito a uma floresta contra o direito de construir uma estrada; direito 
ao silêncio contra o direito de funcionamento de uma fábrica ruidosa, etc”. ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. 
O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comunitária do ambiente. Coimbra: Coimbra Editora, 
1997. p. 38.
27  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comunitária 
do ambiente. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p. 236.

Book grad e pos grad.indb   85 11/05/11   15:26



86 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Por isso a árdua questão de como se internalizar os custos decorrentes 
dos espaços protegidos, uma vez que o direito de propriedade de bens natu-
rais não está bem delimitado.

Atualmente, uma das pesquisas mais avançadas acerca da mensura-
ção do meio ambiente é a realizada pelo Center for Tropical Forest Science 
(CTFS), do Smithsonian Tropical Research Institute. Trata-se de uma rede 
global de investigação de reservas florestais dedicada ao estudo da função das 
florestas tropicais e temperadas e de sua diversidade.

O CTFS desenvolve o projeto chamado Agua Salud, que busca entender 
e quantificar o diversificado conjunto de serviços ecológicos, sociais e eco-
nômicos providos pelas florestas tropicais de bacias hidrográficas ligadas ao 
Canal do Panamá. O Agua Salud busca quantificar os efeitos dos diferentes 
usos do solo na qualidade, quantidade e distribuição temporal da água, ar-
mazenamento de carbono e valores da biodiversidade. Os estudos permitirão 
a realização de inventários de recursos ambientais e pretende-se também ex-
pandir o projeto para englobar os valores sociais e econômicos das florestas. 

O projeto  utiliza  o papel central do  Canal  do Panamá  no comércio 
mundial para chamar a atenção sobre os serviços ambientais prestados pelas 
florestas tropicais, pois a armazenagem de carbono, água limpa e abundan-
te e conservação da biodiversidade para auxiliar a função ecossistêmica e o 
ecoturismo são apenas alguns dos serviços prestados por tais florestas. 

Além disso, o Canal do Panamá passa por um processo de expansão que 
culminará em um conjunto novo e maior de bloqueios até 2014. Serão rea-
lizadas comparações espaciais e temporais que permitam uma melhor com-
preensão dos serviços dos ecossistemas associados às florestas, conhecimento 
relevante sobretudo em uma era de mudanças climáticas globais como a que 
é vivida hoje.

Será investigada uma gama de serviços de variados impactos temporais 
e espaciais que afetam a sustentabilidade de diferentes estratégias de conser-
vação e uso da terra, já que os estudos se focam em serviços ambientais que 
afetam pessoas mesmo a certa distância, mas não são incluídos nos preços de 
mercado. Um dos objetivos é fornecer importantes informações para decisões 
de gestão sustentável dos usos da terra, não só na região do Canal do Pana-
má, mas no mundo todo.28

Além dos estudos do Center for Tropical Forest Science, existem diversas 
outras pesquisas sobre técnicas socioeconométricas para se atribuir valor ao 
meio ambiente. Entretanto, a utilização das técnicas de quantificação ainda 
apresenta inúmeras dificuldades, não tendo sido encontrado até o momento 
um mecanismo que permita que a mensuração dos bens naturais seja realiza-
da de maneira eficaz. 

28  Sobre o Projeto Agua Salud, conferir: <http://www.ctfs.si.edu/aguasalud/>. Acesso em: 20 mar. 2011.
<http://www.ctfs.si.edu/group/Panama+Canal+Watershed+Experiment>. Acesso em: 20 mar. 2011.
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Tal problemática se torna um óbice à concretização da teoria da mer-
cantilização do meio ambiente como forma de internalizar as externalidades 
positivas, antes mesmo de se discutir outros problemas decorrentes da mer-
cantilização caso ela se verificasse, como o que afirma Cristiane Derani29 ao 
lembrar que a inserção do meio ambiente no mercado ignora o que represen-
ta esse custo monetário extra para o desenvolvimento econômico. 

Em contraposição à mercantilização do meio ambiente, desenvolve-se 
uma teoria com diferente abordagem da questão da internalização dos bene-
fícios sociais: a teoria da “correção” do mercado, tratada a seguir.

4.3 “Correção” do Mercado por Meio de Incentivos

As externalidades podem ser internalizadas por mecanismos diversos. 
Enquanto a mercantilização do meio ambiente é dita como extensão do mer-
cado, já que incorpora o meio ambiente a este, em sentido diverso tem-se a 
teoria da correção do mercado, que acredita que por intermédio do Estado 
pode-se solucionar o desarranjo entre interesse particular e interesse social.

Essa teoria surge com Pigou, que chamou de deseconomias externas 
os efeitos sociais danosos da produção privada, e de economias externas os 
efeitos de aumento de bem-estar social de tal produção. Segundo o autor, o 
Estado deve introduzir no primeiro caso um sistema de imposto e, no caso de 
efeitos sociais positivos, um sistema de subvenção ou incentivo30.

Por ser um direito difuso, o meio ambiente deve ser protegido pelo Esta-
do, seja direta ou indiretamente, estimulando determinadas condutas. Portan-
to, deve reconhecer as falhas do ordenamento jurídico e do sistema econômi-
co e agir no sentido de corrigi-las ou propiciar instrumentos para a correção. 
Para que isso ocorra, ele pode criar incentivos que conduzam os indivíduos a 
ter comportamentos que sejam positivos em relação ao meio ambiente.

Conforme Guilherme Purvin de Figueiredo31, “não é dito aqui que o 
meio ambiente constitui uma propriedade estatal, mas que as ‘políticas pú-
blicas’ de defesa do meio ambiente devem considerar que os ecossistemas e 
os diversos biomas são úteis à coletividade”. É papel do Estado direcionar a 
concretização da proteção ambiental, sobretudo quando ela não for efetuada 
espontaneamente pelos indivíduos.

4.3.1 Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)

O Estado pode se valer de diferentes políticas públicas para gerar com-
portamentos considerados “desejados”. Podem ser utilizados instrumentos 
de caráter coercitivo e complementarmente instrumentos de incentivo, como 
créditos, isenções tributárias, subsídios etc.

29  DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 94.
30  DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 91.
31  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de direito ambiental. 3. ed. Curitiba: Arte & Letra, 2009. p. 100.
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Os instrumentos econômicos, utilizados como forma de incentivo, po-
dem ser muito eficientes para induzir determinado comportamento individu-
al. Na esfera ambiental, o pagamento por serviços ambientais (PSA) é uma 
política utilizada para que ecossistemas sejam manejados de modo a gerar 
determinados serviços ambientais32.

Serviços ambientais são todas as atividades envolvidas no processo 
produtivo que contribuam para a recuperação de áreas alteradas, proporcio-
nando redução do desmatamento, ou desmatamento evitado; absorção do 
carbono atmosférico; recuperação das funções hidrológicas dos ecossistemas; 
proteção da biodiversidade; redução das perdas potenciais de solos e nutrien-
tes; redução da inflamabilidade da paisagem; proteção de beleza cênica.33

Atribuir valor a serviços ambientais prestigia o caráter multifuncional do 
meio ambiente e, sobretudo, do espaço rural, que não é visto mais como mero 
fornecedor de produtos primários, conferindo-se a ele importância ecológica, 
econômica e sociocultural. Reconhece-se um valor da natureza pela importância 
dos processos de regulação ecológica, que estão fora dos valores de mercado34.

Quando não há a valorização dos serviços ambientais, a área é converti-
da para outro uso que seja mais vantajoso para o proprietário. O pagamento 
pelos serviços ambientais, compensando os benefícios renunciados, pode ser-
vir para induzir o indivíduo a trocar práticas degradantes do meio ambiente 
por outras que sejam protetivas.  Desse modo, os programas de PSA 
podem complementar as normas jurídicas de proteção ambiental.35

No Brasil, já existem projetos nesse sentido, sendo o mais expressivo 
deles o Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar 
Rural (Proambiente), criado em 2000, no âmbito da Amazônia. No entanto, 
a falta de legislação específica sobre o tema para definir o conceito de serviços 
ambientais, autorizar o uso de recursos públicos e estabelecer diretrizes gerais 
é um empecilho para o desenvolvimento dos projetos já existentes e a criação 
de outros novos, mais abrangentes e efetivos.

Tramita hoje no Congresso Nacional o Projeto de Lei n. 5.487/200936, 
que trata da Política Nacional de Serviços Ambientais (PNSA), cuja maior 

32  COSTA, Rosangela Calado da. Pagamentos por serviços ambientais: limites e oportunidades para o 
desenvolvimento sustentável da agricultura familiar na Amazônia Brasileira. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-
Graduação em Ciência Ambiental, Universidade de São Paulo, 2008. p. 14.
33  OLIVEIRA, Luiz Rodrigues de. ALTAFIN, Iara Guimarães. PROAMBIENTE: uma política de pagamento de 
serviços ambientais no Brasil. SOBER. [s.d.]. Disponível em: <http://www.sober.org.br/palestra/9/421.pdf> Acesso 
em: 20 mar. 2011.
34  SÁ, João Daniel Macedo. Serviços ambientais: a utilização de instrumentos econômicos para valorização da 
conservação e preservação ambiental. Conpedi, Belo Horizonte, 2007. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/
manaus/arquivos/anais/bh/joao_daniel_macedo_sa.pdf> Acesso em: 20 mar. 2011. p. 5; 9.
35  “Isso não significa ‘descartar’ ou enfraquecer os instrumentos de comando e controle. Pelo contrário, com a 
inclusão de instrumentos de incentivo positivo, se pretende prevenir a degradação ambiental de tal sorte que não 
se faça necessária a utilização da repressão. A utilização de instrumentos de incentivo positivo, assim, destina-
se a complementar os instrumentos de comando e controle”. ALTMANN, Alexandre. Pagamento por serviços 
ambientais: aspectos jurídicos para a sua aplicação no Brasil, 2010. Disponível em: <http://www.planetaverde.org/
artigos/arq_12_51_43_26_10_10.pdf > Acesso em: 20 mar. 2011. p. 5.
36  Apensado a outros projetos de lei. Para mais informações sobre o PL 5.487: <http://www.camara.gov.br/sileg/
Prop_Detalhe.asp?id=348783>. Acesso em: 20 mar. 2011.
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estratégia é o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais 
(PFPSA), um instrumento de operacionalização dos incentivos àqueles que 
colaboram com a geração de serviços ambientais e, consequentemente, com 
a proteção ambiental.

O PL n. 5.487/2009 conceitua os serviços ambientais como os serviços 
desempenhados pelo meio ambiente que resultam em condições adequadas 
à sadia qualidade de vida. E define o PSA como a retribuição, monetária ou 
não, às atividades humanas de restabelecimento, recuperação, manutenção e 
melhoria dos ecossistemas que geram serviços ambientais e que estejam am-
parados por planos e programas específicos37.

O projeto prevê que o pagamento seja realizado utilizando-se recursos 
de um fundo federal a ser criado pelo governo. Várias modificações vêm sen-
do realizadas no projeto de lei quanto às fontes dos recursos do fundo, que 
podem ser provenientes de doações de pessoas físicas ou jurídicas; rendimen-
tos da aplicação do patrimônio do próprio fundo; recursos do Ministério do 
Meio Ambiente sobre a participação especial paga pela exploração de petró-
leo em grande volume ou grande rentabilidade; dinheiro do Orçamento da 
União e seus créditos adicionais; verbas de convênios com órgãos e entidades 
da administração pública federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal; 
empréstimos e saldos anuais não aplicados.

O objetivo fundamental do pagamento por serviços ambientais é trans-
formar a proteção em algo mais atrativo do que a exploração, pois é um me-
canismo por meio do qual se internalizam as externalidades positivas, visto 
que a coletividade (beneficiária dessas externalidades) é introduzida no pro-
cesso de geração dos serviços ambientais, tornando-se solidariamente respon-
sável pelos ganhos sociais. 

Quanto aos espaços protegidos, deve-se admitir que os serviços pres-
tados se caracterizam como serviços ambientais, uma vez que promovem 
a redução do desmatamento, proteção da biodiversidade, manutenção dos 
ecossistemas, dentre muitas outras funções que fazem parte da definição do 
conceito. Essa constatação basta por si só para justificar o pagamento pelos 
serviços ambientais gerados por tais espaços quando se reconhece que o par-
ticular deve ser remunerado pela proteção que promove.

Além disso, é inegável que os elevados custos de implementação dos es-
paços protegidos inibem a criação e conservação de tais áreas como estabe-
lecem as normas ambientais. A norma jurídica não terá eficácia se não for 
compatível com a realidade econômica. Não se trata do Estado se abster de 
qualquer atuação, e sim de repensar o modo como o faz, já que os efeitos 
almejados não têm sido plenamente obtidos. 

Logo, o Estado pode se valer do PSA como uma política pública que 
sirva de instrumento complementar às normas jurídicas ambientais, pois re-

37  Art. 2º, I e II, PL n. 5.487/2009. Disponível em:
 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Projetos/PL/2009/msg447-090605.htm>  Acesso em: 20 mar. 2011.
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munerar quem presta serviços ambientais pode ser um incentivo eficaz para 
concretizar a proteção do meio ambiente.

5. CONCLUSõES ARTICULADAS

5.1 Os espaços protegidos geram obrigações para o particular e, ao mesmo 
tempo, serviços ambientais que constituem benefícios coletivos. São as cha-
madas externalidades positivas, que revelam o conflito entre interesse privado 
e interesse social.

5.2 As externalidades geram custos de transação derivados de uma assimetria 
de informação, pois o mercado não transporta as informações necessárias 
para que elas sejam espontaneamente percebidas e, portanto, também não 
são remuneradas.

5.3 A internalização das externalidades positivas, por meio da incorporação 
do meio ambiente ao mercado ou por meio de incentivos, é necessária para 
que os serviços ambientais prestados sejam recompensados e a proteção do 
meio ambiente se torne exequível e efetiva. 

5.4 A eficácia das normas ambientais acerca dos espaços protegidos é limi-
tada pelos custos de sua implementação, o que faz com que o pagamento 
por serviços ambientais se mostre um mecanismo potencialmente eficaz para 
internalizar as externalidades derivadas dos serviços ambientais e incentivar 
a proteção ambiental.
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1. INTRODUÇÃO

O Cerrado é um dos sete biomas brasileiros, ocupa a área de aproxima-
damente 203 milhões de hectares, preenchendo 25% do território nacional, 
com predominância sobre o Planalto Central Brasileiro. É a savana mais rica 
do mundo, devido à variedade de seus ecossistemas, abrigando mais de 12.000 
espécies de fauna e flora, sendo 4.489 endêmicas1.  

Por ser um centro dispersor de águas, o Cerrado tem valor de destaque 
no panorama hídrico nacional, abrigando três das oito maiores bacias bra-
sileira. É também onde se encontram as nascentes das três maiores bacias 
da América do Sul (Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), o que re-
presenta seu elevado potencial aquífero e favorece sua característica biodi-

1  SILVA, Elaine Barbosa da. Taxas de desmatamento no bioma cerrado: Uma análise de dados modis para o pe-
ríodo de 2003 a 2007. Disponível em: http://www.lapig.iesa.ufg.br/lapig/lapig/publicacoes/0166.pdf .Último acesso 
em 03 de Março de 2011.
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versidade, bem como ilustra a interdependência com outros ecossistemas em 
diversas regiões hidrográficas2 

A paisagem regional, as espécies endêmicas de fauna e flora, a potencia-
lidade dos recursos disponíveis ao usufruto humano, como o solo e a água, 
são colocadas em risco de empobrecimento, escassez ou extinção através da 
prática irregular da agropecuária, do uso indiscriminado dos recursos natu-
rais e da expansão urbana desordenada.  

O desenvolvimento agropecuário e a expansão urbana verificados no 
Estado de Goiás requerem a observância de diretrizes que garantam a susten-
tabilidade ambiental. Assim, para o melhor planejamento de tais ações, são 
necessários estudos que esclareçam as dificuldades enfrentadas na aplicação 
e efetividade das leis ambientais, a começar pela análise das realidades geo-
morfológicas da região, bem como das atividades antrópicas desenvolvidas 
na área em estudo que representem riscos às APPs.

O objetivo geral pretendido nesta tese consiste em avaliar a consti-
tucionalidade e a efetividade da proteção das categorias de APPs topo de 
morro e linhas de cumeada, previstas nos Códigos Florestais Nacional e 
Estadual predominantes na micro bacia hidrográfica em estudo, a fim de 
obter um resultado sistemático da área efetivamente preservada conforme 
a lei ambiental. 

Para esta pesquisa, a região da micro bacia hidrográfica do Ribeirão 
João Leite foi selecionada como referencial por se localizar entre as duas 
maiores cidades do Estado de Goiás, Anápolis e Goiânia, caracterizando-se 
como uma relevante fonte de recursos hídricos para a vasta extensão de 77, 
084 ha por ela drenada. Tal importância foi recentemente majorada após a 
construção de um reservatório de 14 km2 de espelho d’água, com a finalidade 
de ser incorporado ao atual sistema de captação da Região Metropolitana de 
Goiânia. A necessidade de estudos que fomentem a adequada aplicação da lei 
ambiental sobre as APPs da região se deve ainda ao expressivo uso indevido 
das mesmas. Em média, 70, 57% da área das APPs na micro bacia encontram-
-se sob algum tipo de uso do solo rural, sendo que a maior discrepância entre 
o uso e a preservação deu-se nas áreas de topos de morro e de sequência de 
morros, dos topos das linhas de cumeada, das bordas de tabuleiros e das fai-
xas marginais dos cursos, nascentes e massas d’água3   

2. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE; TOPO DE MORRO E LINHAS DE CUMEADA

Área de Preservação Permanente é uma figura jurídica estabelecida ini-
cialmente pela lei federal nº7511/86, modificada pela lei federal nº7803/89; 

2  MMA. Relatório Técnico de Monitoramento do Desmatamento no Bioma Cerrado, 2002 a 2008.
3  NEVES, Cleuler Barbosa. Análise das Relações entre Solos, Relevo e a Legislação Ambiental para a delimitação 
das Áreas de Preservação Permanente: o Exemplo da Alta Bacia do Ribeirão João Leite, Estado de Goiás. Revista 
Brasileira de Geomorfologia, v. 10, n. 1 (2009), p. 19.
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medidas provisórias 1756/96 e 2166/01, hoje vigente, por força da emenda 
constitucional nº32 de 20014·.

O Código Florestal5 a disciplina nos termos dos arts. 2º e 3º, com a fun-
ção de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 
bem-estar das populações humanas.

A expressão “áreas de preservação permanente” é utilizada por tratar-se 
de um espaço onde necessariamente deve existir floresta ou vegetação e não 
havendo, deverá ocorrer o plantio com o intuito de tornar suas funções eco-
lógicas intactas. A noção de permanência vincula-se não somente às florestas, 
mas também ao solo no qual ela está ou deve ser inserida, bem como à fauna.

Quanto à sua criação, as APPs podem advir de ato do Poder Público, da 
iniciativa dos proprietários e do próprio efeito do art. 2º do Código Florestal. 
Não há um ato expressamente previsto para sua instituição, podem ser utili-
zados a lei ou o decreto, conforme for o tipo da área.

O art. 3º do Código Florestal apresenta uma conceituação ligada à fina-
lidade dessa áreas: 

“Consideram-se ainda, de preservação permanente, quando as-
sim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais 
formas de vegetação natural (...)”

Dentre outras finalidades apresentadas pelo art. 3º estão: atenuar a ero-
são de terras e assegurar condições de bem-estar público.

A legislação federal, ao tratar da competência legislativa quanto as 
APPs, disciplinou a competência da União em caráter geral. Estados e muni-
cípios devem respeitar a legislação de âmbito geral e legislar especificamente. 
Podem aumentar as exigências, mas nunca amenizá-las, em atenção aos art. 
23 (VI e VII) e 24 (VI e §2º) da CF.

As APPs de recarga do freático são predominantes no relevo do cerrado, 
assim como as de topo de morro e ambas são considerados área de preserva-
ção permanente, tanto pela União quanto pela legislação da política florestal 
do Estado de Goiás6.

Resolução 303 do Conama:

“Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área si-
tuada:
V - no topo de morros, montes e montanhas, em áreas delimitadas 
a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da 
altura mínima de elevação em relação à base (“...)”
Legislação Goiana:

4  NEIVA, Sigrid de Aquino; 1976, As áreas de preservação permanente no Brasil: a percepção de especialistas; 
Viçosa; Minas Gerais - Brasil; 2009.
5  Lei nº4771, de 15 de setembro de 1995.
6  Lei n. 12.596 de 14 de marco de 1995, decreto n. 4.593 de 13 de novembro de 1995
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“Art. 5º - Consideram-se de preservação permanente, em todo o 
território do Estado de Goiás, as florestas e demais formas de 
vegetação natural situadas: V- no topo de morros e montanhas, 
em áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 
dois terços da altura mínima da elevação em relação à base (...)”

Topo de morro, na legislação goiana, são as áreas acima da curva de 
nível, correspondente a 2/3 da altura mínima do morro, isto é, da diferença 
entre a cota topo/base, desde que atendendo aos dois requisitos de definição 
de morro maior declive 7.

No entanto, a lei não define o que seja o elemento geomorfológico mor-
ro; é um conceito aberto, com definições doutrinárias que o consideram mon-
te pouco elevado, cuja altitude é aproximadamente de 100 a 200 metros8.

Acerca das linhas de cumeada, o CONAMA estipulou o parâmetro ra-
zoável de 500m de distância entre os cumes como um mero limite operacional 
por se tratar de morros como um conjunto ou isoladamente nas paisagens 
que ocorrerem.

O art. 5º, VII, da legislação goiana, estabelece textualmente o limite de 
1/3 para as linhas de cumeada, enquanto o Código Florestal é omisso a res-
peito deste critério.

2.1 Controvérsia: Conflito entre Conama e Legislação Estadual

Relativamente aos morros e conjuntos de topos de morros, há uma séria 
controvérsia quanto a se considerar como APP seu 1/3 ou seus 2/3 superiores, 
principalmente na micro bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite, já que 
existem divergências legislativas entre esferas competentes.

Contudo, tal controvérsia poderia ser resolvida através de uma interpreta-
ção finalística da lei, já que o art. 1º, II, do Código Florestal Nacional estabe-
lece como uma das funções das APPs a de “... proteger o solo...”. Sabendo-se 
que no terço médio (entre 1/3 e 2/3 da cota topo / base) dos morros encontra-se 
sua área de maior declividade, onde, portanto, se localizam os solos de maior 
erodibilidade, e sabendo-se que a erodibilidade é diretamente proporcional à 
declividade, a solução razoável seria a aplicação da medida 2/3.

Assim, entre a interpretação que só alcança o 1/3 superior do topo de 
morro e a interpretação que se estende até 2/3 contados do topo para a base 
do morro, preferiu-se esta em razão do princípio da prevenção ambiental, 
pois o risco de erosão no terço médio dos morros é maior caso não se restrinja 
o uso do solo localizado nestas áreas. (figura 1)   

7  Arts. 2º, IV, VI e 3º, V, Resolução CONAMA.n. 303/2002.
8 NEVES, Cleuler Barbosa das; Castro,Selma S. de;Santos,Nivaldo dos,Borges Rafael Oliveira;Análise das relações 
entre solos,relevo e a legislação ambiental para a delimitação das áreas de preservação permanente:o exemplo da 
alta bacia do Ribeirão João Leite,estado de Goiás.
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Outra categoria significativa analisada são as APPs de linhas de cumea-
da, presentes nas áreas acima da curva de nível localizada no 1/3 superior da 
diferença entre a cota topo/base do morro de menor altitude de uma sequên-
cia de morros. Nesta sequência, todos os morros devem atender ao critério 
definidor e devem também estar localizados no divisor de águas da bacia. 
(figura 2)
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Res. 303 do CONAMA, em seu art. 2º, VII, define linha de cumeada 
como sendo a linha que une os pontos mais altos de uma sequência de mor-
ros, formando o divisor de águas da bacia. Já o art. 3º, inciso VI, estabelece a 
delimitação na medida de 2/3 da altura, em relação à base, do pico mais baixo 
da cumeada, devendo-se fixar a curva de nível respectiva a cada segmento de 
1000m de linha de cumeada. Em contrapartida, a proteção estadual goiana 
(Lei estadual 12.596/1995, art. 5º, VII) dada à categoria de linhas de cumeada 
abrange apenas a porção 1/3 superior do morro.

Contudo, a Legislação federal se omite a respeito de tal categoria de 
APP. Os arts. 2º, inciso VII, e 3º, VI, da Resolução n. 303 do CONAMA esta-
riam violando o princípio da legalidade. Essa discussão acerca de qual norma 
deve ser aplicada ao caso é relevante porque trata de restrição ao direito de 
propriedade, exigindo, portanto, uma interpretação restritiva e não extensiva. 

3. A PROPRIEDADE E AS SUAS LIMITAÇõES

Constitui-se a propriedade na mais plena expressão dominial legitimada 
em uma sociedade. Face ao ambiente cultural que a origina, o homem não 
escapa à apreensão de sua noção.

Coube primeiramente à religião, e não às leis, a instituição e a defesa da 
propriedade (COULANGES, 2006, p. 97, grifo nosso). Contudo, à medida 
que a jurisdição estatal ampliava-se, a tutela das relações dominiais migrava, 
cada vez mais, para o âmbito do poder secular.

A propriedade imobiliária individual data da Lei das XII Tábuas. Numa 
primeira etapa do direito constituído entre os romanos, o indivíduo recebia 
uma porção de terra para cultivar que, ao término da colheita, voltava a ser 
coletiva. Com o costume de conceder, ano a ano, idêntica gleba de terras às 
mesmas pessoas, foi sendo cristalizada no espírito desse povo a propriedade 
individual e perpétua. (VENOSA, 2003, p. 152). Mas, mesmo nesta etapa, os 
conflitos de vizinhança ou os interesses públicos e particulares já lhe ditavam 
limitações. (PEREIRA, 2009, p. 87).

No século XVII, John Locke, ideólogo do liberalismo empirista, subme-
te a propriedade a uma análise radical em seu Segundo tratado sobre o gover-
no civil. Sua argumentação, embora apoiada em textos bíblicos que versam 
sobre a criação do universo, afasta da religião, e das crenças na superioridade 
de certas linhagens de sangue nela arraigadas, a base que legitima a proprie-
dade. Sob o prisma da igualdade entre os homens, um novo fundamento é 
proposto: o trabalho do homem.

À época da Revolução Americana e Francesa, a burguesia procura fir-
mar-se como classe dominante. As idéias dos filósofos iluministas forneciam 
os subsídios necessários para que os privilégios da nobreza e do clero fossem 
contestados. Na França pré-revolucionária, discutia-se com ardor a legitimi-
dade das imunidades tributárias consolidadas no Antigo Regime e suas im-
plicações políticas.
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A aristocracia de linhagem foi, então, substituída por uma elite econô-
mica. Ressaltou-se o prestígio da propriedade, especialmente a imobiliária 
– não simplesmente por ser considerada exclusiva fonte de riqueza, como 
acreditavam os economistas fisiocratas em relação à da terra utilizada para a 
agricultura ou o extrativismo, mas sim porque simbolizava a estabilidade e o 
reconhecimento social almejados pela burguesia.

Planiol 9 aponta contradições quando se reconhece o trabalho como 
fundamento da propriedade. Para ele, a recompensa direta do trabalhador 
não é a coisa produzida, e sim o salário.

Para o direito canônico, é lícita a aquisição de bens pelo homem, consti-
tuindo a propriedade privada garantia de liberdade individual. Com respaldo 
nas concepções de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, a doutrina cris-
tã ensina que a propriedade seria inata à natureza do homem, devendo este 
utilizá-la de forma justa10.

No que toca à ciência filosófico-jurídica, considera-se árduo o esforço 
de conceituar a propriedade. Enumerar a infinidade de poderes do proprie-
tário seria tarefa infrutífera, pois alguns deles podem faltar sem que o fenô-
meno desnature11

Para uma compreensão mais precisa acerca da propriedade, no entanto, 
é importante levar em conta seus elementos essenciais positivos, já divisados 
pelos antigos romanos: ius utendi, fruendi et abutendi – usar, gozar e dispor 
da coisa –, além da rei vindicatio – possibilidade de reaver a coisa12.

Por outro lado, afastando-se do liberalismo, cujos ideais puderam con-
solidar-se a partir da Revolução Francesa, tem ocorrido um significativo 
incremento nas restrições à propriedade, subordinando-a ao cumprimento 
da denominada função social, “geradora de trabalho e de empregos, apta a 
produzir novas riquezas e a contribuir para o bem geral da nação”, visando 
“eliminar a propriedade estéril e improdutiva”.

As antigas limitações decorrentes de direitos de vizinhança, servidões 
prediais e da proteção da família encontram-se consolidadas na lei civil. Ob-
jetivando disciplinar a atividade edilícia, inúmeras restrições administrativas 
foram positivadas valendo-se de diplomas legais esparsos, como regras de 
zoneamento, parâmetros para construção civil e proteção do patrimônio his-
tórico e artístico nacional.

Limitações de ordem militar são numerosas, a saber: as que versam so-
bre a requisição de móveis e imóveis às forças armadas, a defesa passiva da 
população, a alienação de terras em região de fronteira para estrangeiros e 
sobre as zonas indispensáveis à defesa do país. Pautando-se igualmente pelo 
interesse público e da nação existem as restrições decorrentes de leis eleitorais, 

9  Apud MONTEIRO, 1998, p. 77.
10  VENOSA, 2003, p. 153.
11  DINIZ, 2004, p. 117
12  DINIZ, 2004, 117
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como o preceito de que a propriedade particular deve ser cedida obrigatória 
e gratuitamente para o funcionamento das mesas receptoras nos dias de elei-
ção, constituindo a desobediência infração13.

Há também restrições à propriedade decorrentes do escopo sancionató-
rio das leis penais, prescrevendo a perda em favor da União, dos instrumentos 
do crime, do respectivo produto ou de outro bem ou valor que constitua pro-
veito auferido com a prática do fato criminoso14.O art. 243 da Constituição 
Federal de 1988 prevê a expropriação, sem qualquer indenização, ao proprie-
tário de glebas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas 
ilegais de plantas psicotrópicas.

Importante lembrar as restrições instituídas no sentido de ordenar o 
produto econômico da atividade agrária, como as disposições que proibiam o 
plantio de novos cafeeiros, estabelecendo quotas de equilíbrio15. Nesse passo, 
merece realce a norma legal que dispunha sobre o aproveitamento das canas, 
visando à limitação da produção16.

A Constituição de 1988 prevê a desapropriação por necessidade ou uti-
lidade pública e por interesse social, mediante prévia e justa indenização em 
dinheiro, bem como a utilização da propriedade particular em caso de perigo 
iminente, assegurado o pagamento de indenização ulterior, se houver dano.

O art. 176 da CF estabelece que as jazidas, minas e demais recursos mi-
nerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta 
da do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial.

Atualmente o conjunto de limitações à propriedade mais destacado é o 
que advém da observância da função social, preceito positivado pelo consti-
tuinte de 1988, que se desdobra em três principais aspectos: o econômico, o 
social em sentido estrito e o ambiental.

Este último aspecto, dedicado à defesa e preservação do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações17, é respon-
sável pelo fundamento de validade sobre o qual se assenta todo o conjunto 
de normas que disciplinam a atividade agrário-ambiental, inter-relacionada 
ao aspecto econômico e social através do imperativo de segurança alimentar, 
qualidade de vida, bem-estar, progresso material, tecnológico e intelectual.

O conjunto de limitações à propriedade dedicados ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado vem gerando sérios problemas aos estados brasi-
leiros e especialmente ao estado de Goiás,que se vê constrangido em sua liber-
dade de legislar, garantida constitucionalmente,principalmente com relação a 
assuntos tratados pelas resoluções do CONAMA.

Necessário é o questionamento da regulação das APPs pelo CONA-
MA. Além de confrontar o princípio da legalidade,tais regulações ainda di-

13  Art. 135 da Lei 4737/1965
14  Inciso II do art. 91 do Código Penal (CP).
15  Decr.lei 3.380/1941
16  Dec-lei 3.855/1941
17  Art. 225 da CF
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ficultam a real proteção das regiões de topos de morro e linhas de cumeada 
na Micro bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite no estado de Goiás e 
nos estados brasileiros.

4. COMPETêNCIA LEGISLATIVA DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – 
CONAMA

Como vimos, um dos aspectos controvertidos relacionados aos institu-
tos topo de morro e linhas de cumeada é a competência legislativa do CONA-
MA para editar resoluções.

O CONAMA é órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacio-
nal do Meio Ambiente-SISNAMA,criado pela lei 6938/1981 ,que não lhe 
previu poderes regulamentadores e sim de edição de padrões e normas 
técnicas;homogeneizando o tema em âmbito nacional.

No entanto, tal órgão ,vem editando continuamente resoluções como 
a 303, dispondo sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preser-
vação Permanente,restringindo através de comandos ilegítimos o uso da 
propriedade privada. 

Afastando-se da mera edição de padrões e normas técnicas, o órgão co-
legiado vem ocupando o espaço destinado a normas do tipo lei e invadindo a 
competência que seria destinada aos decretos,principalmente os estaduais,que 
interpretariam as normas legais conforme suas realidades.

“ainda que se admitisse uma “competência normativa” do CO-
NAMA, ela seria restrita a questões eminentemente técnicas e 
jamais poderia ser interpretada extensivamente para permitir que 
o CONAMA expeça disposições de índole legislativa, o que é vedado 
pela Constituição Federal (...) 18”

A natureza jurídica das resoluções é de atos administrativos, ou seja, 
aqueles praticados pela Administração, sempre no interesse público19 e não 
de normas do legislativo.

A criação de padrões com força de norma tipo lei ,através de órgãos co-
legiados é uma anomalia que vem contribuindo para a insegurança jurídica e 
corrompendo as competências instituídas pela Carta Magna.

José Afonso da Silva20 afirma que a utilização de resoluções no lugar de 
leis constitui um resquício do período militar,quando era comum tratar da 
área ambiental por meio de portarias e resoluções,face à facilidade quanto à 
criação e alteração.

Outros autores, como Paulo de Bessa Antunes,apóiam a posição 
de José Afonso da Silva e salientam ser a legislação ambiental pouco 

18  MILARÉ,Edis.Parecer acerca da Resolução 303/02.
19  MEIRELLES,Hely Lopes 1998, p. 131.
20  1998, p. 143-144
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desenvolvida.A inércia do Congresso Nacional em editar leis complemen-
tares gera confusão, posto que as atribuições dos entes federativos não são 
satisfatoriamente reguladas.

“Vem havendo uma hipertrofia das atribuições do CONAMA, 
pois diante da inércia legislativa do Congresso Nacional e da in-
capacidade da Administração Pública em estabelecer as necessá-
rias prioridades para a matéria ambiental, o CONAMA, não com 
pouca frequência, vem editando Resoluções que ultrapassam, em 
muito, as suas atribuições legais (...) 21”

Verônica Bezerra Guimarães aborda alguns aspectos positivos das reso-
luções do CONAMA.Por não exigirem os mesmos tramites legais do proces-
so legislativo ordinário,as resoluções são mais dinâmicas,de fácil aprovação 
e revogação.

Porém, mesmo os autores que vêem pontos positivos nas resoluções, 
admitem que elas podem trazer insegurança ao aplicador da norma e que 
acabam por extrapolar seus âmbitos de competência, cometendo ilegalidades 
e inconstitucionalidades.

O poder legislativo não pode estar subordinado a um órgão colegiado,as 
normas de interpretação devem ser julgadas de acordo com a competência 
concorrente estatuída pela constituição federal de 1988.

Assim,ainda que ainda que as normas editadas pelo CONAMA, sob 
forma de resoluções, tenham valor técnico, não podem ter o poder cogente 
das normas emanadas pelo Poder Legislativo, seja ele municipal, estadual 
ou federal22

5. CONCLUSõES ARTICULADAS

5.1 Não há como se falar em preservação do meio ambiente brasileiro sem o 
devido cumprimentos das APP´s em todos os estados. É necessário clareza 
quanto às regulamentações, com o fito de evitar insegurança e o descumpri-
mento na realidade fática.
 
5.3 O Cerrado, bioma de destaque no panorama nacional, não pode ser co-
locado em risco por anomalias jurídicas de regulamentação em conflito. Em 
especial as APP´s de topo de morro e linhas de cumeada, que apresentam 
a maior discrepância entre uso e preservação na micro bacia do João Leite 
em Goiás.

21  ANTUNES.2005, p. 88-89
22 FONTES,Vera Cecília Gonçalves;SEGATTO,Antônio Carlos. Legiferação do Poder Executivo:As Resoluções do 
CONAMA. Disponível em: http://web.unifil.br/docs/juridica/05/ARTIGO_2.pdf.Último acesso em 30 de Março de 
2011.
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5.4 Vem ocorrendo uma crescente legiferação do Poder Executivo brasileiro, 
gerado pela inércia do Congresso Nacional em editar Leis Complementares, 
o que reflete diretamente nas regulamentações das APPs e impede a compe-
tência legislativa do estado de Goiás.

5.5 Apesar do admirável trabalho do CONAMA na proteção do meio am-
biente, ele tem extrapolado sua competência e gerado inconstitucionalida-
des e ilegalidades. Suas resoluções são atos administrativos e não tem a for-
ça das normas do Poder Legislativo,seja ele estadual, municipal ou federal. 
A resolução 303, portanto, resta prejudicada.

5.6 O Congresso Nacional deve criar leis complementares genéricas para 
dirimir as controvérsias legislativas geradas pelo CONAMA e impedir a 
limitação inconstitucional da propriedade privada nas áreas de APP´S de 
topo de morro e linhas de cumeada no Brasil, principalmente na bacia do 
João Leite, por ser pólo agropecuário em expansão.
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A UTILIZAÇÃO DO TERMO DE AJUSTAMENTO 
DE CONDUTA PARA SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

EM MATÉRIA AMBIENTAL

DAFNE MARIS TRIGUEIRO PINHEIRO DE SOUSA
GRADUADA EM GESTÃO AMBIENTAL PELA 

 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

1. INTRODUÇÃO

Atualmente existe a necessidade de se buscar novas formas para lidar 
com as demandas ambientais, tendo em vista o quadro crescente de degrada-
ção ambiental com que a sociedade convive e as exigências cada vez maiores 
de solução de conflitos na esfera ambiental. Neste contexto se insere o Termo 
de Ajustamento de Conduta (TAC), considerado uma solução extrajudicial 
de conflitos ou uma forma alternativa de solução dos mesmos sem a necessi-
dade de mobilização do aparato judicial. 

O TAC é sustentado juridicamente pela Lei de Ação Civil Pública (Lei 
nº 7.347/85), que institui a possibilidade de celebração deste e de proposição 
de Ação Civil Pública (ACP) por parte do Ministério Público e de outros ór-
gãos legitimados, nos casos de danos a direitos difusos, coletivos e individuais 
homogêneos, que abrangem o meio ambiente, o consumidor, bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

Os conflitos tratados por um TAC envolvem prejuízos aos direitos pro-
tegidos pela Lei de Ação Civil Pública, nos quais se insere a proteção do 
meio ambiente. Este é um compromisso firmado voluntariamente com obje-
tivo principal de adequar condutas ilegais às exigências legais, em que, de um 
lado, encontra-se o Ministério Público ou outros órgãos legitimados a propor 
ACP e, de outro, as pessoas físicas ou jurídicas sobre as quais recai a respon-
sabilidade de dano potencial ou real aos bens e interesses defendidos pela Lei 
de Ação Civil Pública. 

A seguir, serão abordados diferentes aspectos relacionados ao TAC: será 
apresentado o seu nascimento na legislação brasileira; serão analisadas suas 
principais características e etapas, ressaltando-se suas potencialidades e fragi-
lidades; também serão apresentadas as diferentes interpretações que diversos 
autores têm sobre este instrumento e sobre a sua capacidade de solução de 
conflitos, especialmente na esfera ambiental; serão discutidos seus princípios 
e objetivos, que formam a base para o entendimento das funções e finalidades 
deste instrumento jurídico, no campo da proteção ambiental; e, por fim, será 
apresentado um breve panorama da utilização do TAC no país, no contexto 
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do Ministério Público Federal, destacando-se a importância de sua publicida-
de e de levantamentos qualitativos e quantitativos acerca dos TACs. 

2. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

O acesso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito 
fundamental do ser humano, que está assegurado pelo Art. 225 da Consti-
tuição Federal de 19881. Entretanto, este é um direito difícil de ser garantido, 
devido aos altos níveis atuais de degradação ambiental provocado pelas di-
versas atividades produtivas realizadas pelo homem2.

Ao tratar das questões ambientais, é indispensável citar que a proteção 
do meio ambiente e os conflitos presentes nessa área estão inseridos dentro do 
grupo de interesses ou direitos coletivos ou difusos. Os interesses difusos são 
aqueles cujo objeto sobre o qual recai o interesse é indivisível e seus titulares 
são indetermináveis. Já os coletivos são aqueles cujo objeto é indivisível, mas 
os titulares podem ser determinados3. Essa denominação foi institucionaliza-
da pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Nº 8.078/90):

I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, 
os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas in-
determinadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste códi-
go, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, cate-
goria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma 
relação jurídica base [...]4 

O Código de Defesa do Consumidor também cita os interesses ou direi-
tos coletivos e difusos como “transindividuais”. Portanto, de forma a facilitar 
o entendimento, adotar-se-á o conceito de interesses ou direitos transindivi-
duais, que representam o agrupamento dos interesses ou direitos difusos e 
coletivos, como o próprio Código de Defesa do Consumidor propôs. A deno-
minação “interesses transindividuais” agrupa então aqueles direitos ou inte-
resses cujos titulares podem ser determináveis ou não, mas ambos de natureza 
indivisível, ou seja, o objeto de interesse não pode ser divido entre aqueles que 
têm direito sobre ele5, como, por exemplo, o direito a um meio ambiente sadio 

1  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm>
2 MILARÉ. E. O compromisso de ajustamento de conduta e a responsabilidade penal ambiental. Revista de Direitos 
Difusos. Guilherme José Purvin de Figueiredo e Paulo Affonso Leme Machado (Coord.) São Paulo, ano 7, v. 36, 
p.33-54 mar/abril, 2006.
3 Concordam neste sentido: MANCUSO, R. C. Ação Civil Pública: em defesa do meio ambiente, do patrimônio e 
dos consumidores. – Lei no 7.347/1985 e legislação complementar. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 
MAZZILI, H. N. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor e outros interesses difusos e 
coletivos. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
4 BRASIL. Lei no 8.078, de 11 de Setembro de 1990. Art. 81, parágrafo único. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>
5 MAZZILI, H. N, op. cit., loc. cit.
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e equilibrado, que representa um direito de toda a sociedade e, ao mesmo 
tempo, de cada indivíduo.

Além disso, essa denominação foi concebida devido ao fato de estes 
interesses não se encaixarem como públicos, já que o Estado não é o titular 
dos mesmos e tampouco como privados, pois não pertencem a um indiví-
duo isoladamente. Assim, o direito decorrente da proteção de interesses 
transindividuais é conhecido como direito transindividual ou direito da 
coletividade6. 

Em 1985, com a aprovação da Lei de Ação Civil Pública (Lei Nº 
7.347/85)7, passa a ser institucionalizada uma forma de proteção dos direitos 
transidividuais, por meio da proposição de Ação Civil Pública (ACP), que 
representa importante instrumento jurídico para a garantia da proteção do 
meio ambiente. Assim, os direitos protegidos por esta lei incluem, além do 
meio ambiente, a proteção ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico8.

Em 1990, algumas alterações foram introduzidas na Lei de Ação Ci-
vil Pública, por meio da aprovação do Código de Defesa do Consumidor 
(Lei No 8.078/90). A partir de então, a Lei de Ação Civil Pública passou a 
permitir a solução extrajudicial de conflitos por meio de um TAC, ou seja, 
o atendimento às exigências legais, sem que haja necessidade de se iniciar 
uma ACP.

O Termo de Ajustamento de Conduta nasceu de forma conturbada na 
legislação brasileira9,como mencionado anteriormente, por meio da criação 
do Código de Defesa do Consumidor, ocasião em que o terceiro parágrafo 
de seu Art. 82, que tratava da possibilidade de celebração de TAC foi vetado. 
Entretanto, a celebração de TAC foi validada pela aprovação do Art. 113, de 
conteúdo idêntico ao vetado no Art. 82, que acrescentou ao Art. 5 da Lei de 
Ação Civil Pública um sexto parágrafo: “Os órgãos públicos legitimados po-
derão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às 
exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo 
extrajudicial.”10 

É importante ressaltar que a proteção dos interesses transindividuais, 
por meio de TAC é original da legislação brasileira, havendo apenas registros 
de utilização de instrumentos similares em outros países, mas nenhum com as 
mesmas características de um TAC11.

6 INSTITUTO O DIREITO POR UM PLANETA VERDE. Compromisso de ajustamento ambiental e sua execu-
ção: análise crítica e sugestões para aprimoramento. São Paulo: 2009.
7 BRASIL. Lei no 7.347, de 24 de Julho de 1985. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7347o-
rig.htm>
8  CAZETTA, U. Instrumentos Judiciais e extrajudiciais de tutela coletiva. In: RIOS, A. V. V.; IRIGARAY, C. T. H. 
(Org.). O direito e o desenvolvimento sustentável – Curso de direito ambiental. 1 ed. São Paulo: Peirópolis, 2005, 
p. 345-374.
9  MANCUSO, R.C., op. cit.  MILARÉ, E. Tutela Processual do Ambiente. In: PHILIPPI JR, A.; ALVES, A.C. 
Editores. Curso Interdisciplinar de Direito Ambiental. Barueri, São Paulo: Manole, 2005. p. 465-539.
10  BRASIL. Lei no 7.347, de 24 de Julho de 1985. op. cit.
11  INSTITUTO O DIREITO POR UM PLANETA VERDE, op. cit.
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3. CONCEITUAÇÃO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

O Termo de Ajustamento de Conduta é considerado um instrumento ex-
traprocessual de solução de conflitos e possui uma nomenclatura variável entre 
os diversos autores, legalmente tratado como “título executivo extrajudicial”, 
que tem a função de proteger os diversos interesses transindividuais assegu-
rados pela Lei de Ação Civil Pública e reverter uma situação de dano real ou 
potencial, evitando, assim, que o caso em questão passe por ACP, poupando a 
mobilização de aparato judicial e recursos do Ministério Público.12

Alguns autores refutam que o TAC seja aproximado conceitualmente 
de uma transação13, o que pode lhe fornecer uma interpretação diferente da-
quela que seria a apropriada as suas características. O único aspecto de um 
TAC que o aproxima de uma transação está restrito apenas a questões que 
não interferem no direito defendido: “O âmbito de transação estaria limi-
tado às questões acidentais do exercício desses direitos. Ou seja, às condi-
ções de tempo, lugar e modo, mas jamais versar sobre o próprio cerne do 
direito.”14Quando tratado meramente como transação, abre-se espaço para 
que este instrumento de tutela dos direitos transindividuais seja entendido 
como um acordo onde são realizadas concessões sobre o direito tutelado. Po-
rém, esta não é uma característica prevista para um TAC, pois estão em jogo 
direitos que são indisponíveis, ou seja, direitos que devem ser assegurados e 
protegidos de forma integral.

Assim, nos TACs, não estão previstas concessões com relação ao nível 
de recuperação do bem degradado, tendo em vista os objetivos principais do 
instituto, que são a prevenção do dano, quando possível e a recuperação do 
bem lesado, sendo, portanto, ilegal permitir a renúncia de parte dos deveres 
legais que assegurariam o respeito a um direito indisponível. Por isso, é pre-
ferível a utilização da palavra “termo” ou até mesmo “compromisso” ao se 
tratar do documento firmado para ajustamento de conduta, já que este tem 
como prioridade a reparação do dano, negociando-se a penas os prazos e 
atividades necessárias para o cumprimento da legislação.15 

4. PARTES INTEGRANTES DE UM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

De acordo com a Lei de Ação Civil Pública (Lei Nº 7.347/85), ficam 
encarregados da proteção dos interesses transindividuais, e legitimados a 

12  CAZETTA, U. op. cit., loc. cit. ROCHA, G. M. O compromisso de ajustamento de conduta como mecanismo de 
resolução de conflitos ambientais. Dissertação (Mestrado). Universidade do Estado do Amazonas. Manaus, 2007.
13  Concordam neste sentido: CHATEAUBRIAND FILHO, H. Compromisso de ajustamento de conduta. São Pau-
lo: Revista dos Tribunais, Ano 89, v. 781, nov. 2000, p. 733-740. MACHADO, P. A. L. Direito ambiental brasileiro. 
9 ed. São Paulo: Malheiros, 2001. Milaré, E. 2006, op. cit.
14  FERNANDES, A. M. O Termo de Ajustamento de Conduta como forma de tutela diferenciada. Jornal eletrônico 
da Faculdade de Direito, Instituto Vianna Júnior, Ano II. Edição III. Nov., 2006. p.15.
15 RODRIGUES, G. A. Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de Conduta – Teoria e Prática. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2006. v. 1. 342 p.
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propor ACP e TAC o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os 
Estados, o Distrito Federal, os Municípios, autarquias, empresas públicas, 
fundações públicas e associações civis voltadas à proteção dos interesses cita-
dos nesta legislação e que tenham mais de um ano de funcionamento do, por 
meio da propositura de ACP e TAC16. 

Entretanto, há questionamentos na literatura com relação à capacidade de 
associações civis, autarquias e empresas públicas em propor TAC adequado.17  
Há ainda autores18 que também questionam a validade de termos formulados 
por associações civis e empresas públicas, porém acreditam na capacidade das 
autarquias públicas para celebrar TAC. Sob esta ótica, afirma-se que as autar-
quias têm a capacidade de celebrar TAC, desde que suas atividades sejam vol-
tadas para a prática de serviços públicos com fins sociais ou ambientais19. Um 
exemplo prático disso é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA), autarquia federal que, caso não pudesse cele-
brar TAC com os responsáveis por dano efetivo ou potencial ao meio ambiente, 
teria suas funções de execução e fiscalização do cumprimento da Política Nacio-
nal do Meio Ambiente20 (Lei No 6.938/81), prejudicadas por tal restrição.

Assim, de um lado do Termo de Ajustamento de Conduta, encontra-se o 
órgão legitimado a propor ACP, conhecido como compromitente, e do outro, 
o ente sobre o qual recai a responsabilidade pelo dano causado ou iminente, 
também conhecido como compromissário.21 Quando o TAC é firmado por 
órgão legitimado que não seja o Ministério Público, deve então ser ratificado 
por este, que atua como agente fiscalizador do cumprimento da lei, analisan-
do os limites e obrigações de um TAC. Caso este não esteja sendo cumprido 
da forma adequada, o Ministério Público pode então aplicar as penalidades 
constantes no termo e previstas por lei.22 O Ministério Público teve suas fun-
ções legitimadas pela Constituição Federal de 1988: “Promover o inquérito 
civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do 
meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.”23

5. PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DE UM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

O TAC é instrumento jurídico capaz de lidar com conflitos ambientais, visto 
que apresenta objetivos e princípios semelhantes àqueles do Direito Ambiental, 
que atua de maneira preventiva, reparatória e repressiva. Este é um ramo do Di-

16  BRASIL. Lei no 7.347, de 24 de Julho de 1985. Art 5. op. cit.
17  MANCUSO, R. C., op. cit.
18  CAZETTA, U., op. cit. MAZZILLI, H. N., op. cit. Milaré, E, 2005. op. cit.
19  RODRIGUES, G. A. op. cit, loc. cit. AKAOUI, F. R. V. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
20  Essas funçoes previstas no Art. 6o da Lei no 9.638, de 31 de Agosto de 1981. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>
21 CAZETTA, U., op. cit.  INSTITUTO O DIREITO POR UM PLANETA VERDE, op. cit.
22 MILARÉ, E. Tutela Processual do Ambiente. In: PHILIPPI JR, A.; ALVES, A.C. Editores. Curso Interdisciplinar 
de Direito Ambiental. Barueri, São Paulo: Manole, 2005. p. 465-539.
23  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.  Art. 129,  inciso III.
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reito definido como “ciência jurídica que estuda, analisa e discute as questões e 
os problemas ambientais e sua relação com o ser humano, tendo por finalidade 
a proteção do meio ambiente e a melhoria das condições de vida no planeta.”24

Assim, os principais objetivos de um Termo de Ajustamento de Condu-
ta, na área ambiental, são, primeiramente, a prevenção do dano ambiental, 
por meio da regularização de atividade com potencial de causar prejuízos ao 
ambiente; a reparação do dano, obtida por meio de medidas de recuperação 
do bem degradado e, em caso de descumprimento do TAC, é acionada a esfe-
ra repressiva.25 Para os casos em que a recuperação integral do bem ambiental 
não for possível, o TAC passará a ter a finalidade de estabelecer medidas 
compensatórias e, ou indenizatórias, que obriguem o infrator a minimizar o 
prejuízo causado à sociedade e ao meio ambiente.26

Portanto, a aplicação de um TAC está baseada na conciliação entre 
desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente, exatamente o 
que prega o princípio do desenvolvimento sustentável. Assim, o TAC está 
em consonância com o desafio da sustentabilidade, que busca a prudência 
ecológica27, ou seja, o uso racional e consciente dos recursos naturais, sem o 
comprometimento de sua perpetuidade.

6. O INqUÉRITO CIVIL E AS ETAPAS DE UM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

Antes da celebração de um TAC, é preciso utilizar uma importante fer-
ramenta para a tutela de direitos transindividuais: o inquérito civil. Este é um 
procedimento investigatório que deve ser realizado com objetivo de esclare-
cimento dos fatos e evidências que envolvem determinado conflito relaciona-
do a bens coletivos, visando à coleta de provas e informações que permitam 
apontar responsabilidades e sustentar uma a ACP. A realização de um in-
quérito civil é exclusiva do Ministério Público, sendo imprescindível que este 
procedimento seja feito com cautela e de forma abrangente, para que uma 
ACP não seja instaurada sem necessidade, ou que esta deixe de ser proposta 
quando for realmente necessária, por falta de provas que não foram coletadas 
devido a uma provável falta de rigor durante as investigações.28 

O inquérito civil é necessário para evitar erros de julgamento quanto 
a questões de prejuízos sobre direitos transindividuais e, apesar de ser parte 
importante para a tutela do ambiente, este ainda carece de regulamentação 
própria, ficando a cargo do Ministério Público a decisão sobre qual a melhor 
forma de realização dos procedimentos investigatórios, como prazos e formas 
procedimentais.29

24   SIRVINSKAS, L. P. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 35.
25  RODRIGUES, G. A., op. cit.
26  CHATEAUBRIAND FILHO, H., op. cit.
27  VEIGA, J. E. da. Desenvolvimento Sustentável: O desafio do século XXI. Rio de Janeiro: Garamond Universi-
tária, 2005. 200 p.
28  AKAOUI, F. R. V., op.cit. CAZETTA, U., op. cit.
29  MILARÉ, 2005., op. cit.
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O TAC também pode ser realizado juntamente com um inquérito civil 
ou até mesmo com uma Ação Civil Pública. Porém, o cumprimento de todas 
as cláusulas de um TAC leva ao arquivamento de possível processo adminis-
trativo que tenha sido iniciado com base no mesmo dano que é tratado no 
TAC. Igualmente, também pode ser encerrado o inquérito civil que esteja em 
andamento, uma vez que o conflito estiver solucionado.30

A realização de um TAC passa por diversas etapas31, a começar pela fase 
preliminar, onde ocorrem os primeiros contatos entre as partes envolvidas e 
suas intenções são apresentadas. Essa fase tem fim no momento em que é 
decidida a realização ou não do TAC. É importante ressaltar que essa decisão 
tem caráter bilateral, pois depende do interesse dos envolvidos no conflito 
em realizá-lo, e não apenas do ente que representa o direito lesado, já que a 
celebração deve ocorrer de forma voluntária.

A partir daí, inicia-se a fase de proposta, onde o órgão público legi-
timado apresenta ao infrator as obrigações ou medidas necessárias para o 
ajustamento de sua conduta às exigências legais, que podem ser de caráter 
preventivo ou reparatório. Nessa fase, a única discussão permitida se refere 
a questões de tempo, forma e lugar para cumprimento das exigências, mas 
nunca à renúncia de qualquer dever que influencie na recuperação do direito 
lesado ou na prevenção de conduta ilícita.

Expostas as circunstâncias e as ações necessárias para solução do proble-
ma, finalmente, o infrator pode manifestar, de forma voluntária, a aceitação 
de tudo que lhe foi proposto e então é celebrado o TAC. Caso o compromis-
sário discorde de alguma questão circunstancial, ele pode requerer alterações 
para os locais, prazos e formas de realizar as obrigações propostas, ficando 
a critério do compromitente, aceitar ou não a contraproposta apresentada.

De acordo com o Decreto Federal 2.181/97, um TAC deve conter as 
obrigações necessárias para o ajustamento da conduta, incluindo os prazos 
para o cumprimento das mesmas.32 Assim, é importante que haja uma des-
crição clara dos atores envolvidos e dos motivos que levaram à celebração 
do TAC. Também é indispensável que as obrigações, prazos e penalidades 
assumidos sejam descritos de forma objetiva. 

Além disso, a penalidade que for aplicada a um eventual descumprimen-
to das obrigações estabelecidas ou do termo como um deve levar em conta a 
situação econômica do infrator, seus antecedentes criminais, o valor do bem 
lesado e o próprio valor das despesas com as investigações que antecederam 
a formulação do TAC.33

Deste modo, as multas presentes em um TAC não devem ter caráter 
compensatório, e sim cominatório, ou seja, devem intimidar o infrator de tal 

30  SIRVINSKAS, L. P., op. cit.  
31  AKAOUI, F. R. V. op. cit.
32  BRASIL. Decreto Federal nº 2.181, de 20 de Março de 1997.  Art 6o, § 3. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/decreto/D2181.htm>
33  ROCHA, G. M., op. cit.
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forma que este não cogite a possibilidade de descumprimento do compromis-
so firmado no TAC. Portanto, as obrigações firmadas num TAC devem estar 
asseguradas por penalidades severas, pois, caso não sejam cumpridas, a con-
sequente punição já é uma forma de inibir a continuidade da conduta ilegal e 
garantir certa segurança à sociedade, que espera pela punição do infrator que 
desrespeitar os compromissos firmados.34 

Além disso, é necessário que se tenha cuidado com o tipo de obrigação 
proposta, tendo em vista que o TAC visa apenas adequação de conduta às 
exigências legais, proporcionando a prevenção e a reparação do dano. As-
sim, as obrigações devem ser proporcionais ao prejuízo causado, levando em 
conta, assim como previsto para as penalidades, a condição econômica do 
infrator e o interesse da sociedade.35

Inseridas num TAC, podem existir obrigações de não fazer, quando é neces-
sário cessar determinada atividade; obrigações de fazer, em que o compromissá-
rio deve realizar ações, a maioria de ordem física, como obras, serviços, adequa-
ções de equipamentos, entre outras; obrigações de dar, que se referem geralmente 
à doação de bens, mais comuns nos casos em que a reparação do bem lesado 
não é possível, sendo necessário utilizar medidas de compensação ambiental, que 
podem incluir também doações de bens a entidades relacionadas com o tema 
e, por fim, obrigações pecuniárias, que são frequentemente interpretadas como 
obrigações de dar, já que se cumprem por meio do pagamento de quantias em 
dinheiro, também conhecida como indenização e só devem ser utilizadas caso 
outras medidas não possam recuperar ou compensar o dano causado.36

Rodrigues ressalta a importância de se priorizar a prevenção, seguida da 
reparação e, por último, da compensação: “deve-se privilegiar a tutela pre-
ventiva; em segundo lugar permitir a reparação integral do dano; e só em úl-
tima hipótese ensejar que o ajuste tenha medidas apenas de ressarcimento.”37 

É aconselhável que os Termos de Ajustamento de Conduta evitem esta-
belecer soluções indenizatórias para os conflitos, com exceção dos casos em 
que a reparação integral do dano realmente não for possível. Nessas situações 
em que a compensação ambiental proporcionada pela indenização se torna 
necessária e indispensável para a solução do conflito, o infrator é obrigado a 
pagar pelos prejuízos causados aos ecossistemas e à sociedade, referentes à 
parte irreversível do dano causado.38

7. POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES DO TAC

Frequentemente, a solução extrajudicial do conflito tem sido considera-
da menos nobre do que aquela obtida por meio de sentença no poder judici-

34  MANCUSO, R. C., op. cit. CAZETTA, U., op. cit. RODRIGUES, G. A., op. cit.
35  MACHADO, P. A. L., op. cit.
36  MIRRA, A. L. V. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004.
37  RODRIGUES, G. A., op. cit. p 128.
38  INSTITUTO O DIREITO POR UM PLANETA VERDE, op. cit.
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ário. Essa é uma visão ainda enraizada no tratamento de questões jurídicas 
no país e que vem sendo questionada graças a meios alternativos de solução 
de conflitos, como o próprio TAC, que possibilita um processo de alcance da 
justiça de forma pacífica, com menor custo e, geralmente, mais rápido do que 
se fosse obtido em ações judiciais.39

Algumas das razões que poderiam justificar o uso incipiente, embora 
crescente, deste instrumento são o fato de o TAC ser um mecanismo ainda 
considerado como, em muitos casos, paralelo às formas tradicionais de solu-
ção das demandas ambientais, juntamente com a falta de conhecimento deste 
instrumento por parte da sociedade e também dos próprios operadores do 
Direito.40

No sentido de reverter esta posição de resistência quanto à utilização do 
TAC, é possível identificar vantagens no enfrentamento de conflitos na esfera 
extrajudicial por meio da utilização de TAC. Este permite poupar recursos 
financeiros públicos, como geralmente ocorre no meio judicial, com possíveis 
gastos processuais, além da economia de tempo para a solução do conflito, 
também obtida com a sua celebração.41

Além disso, a tutela jurídica do meio ambiente exige a utilização de for-
mas práticas e eficazes para a solução dos conflitos devido à exigência de res-
postas rápidas por parte da sociedade, não apenas para as questões ambien-
tais. A demora que geralmente permeia a solução de processos que tramitam 
no poder judiciário acaba gerando tensões, e estas poderiam ser evitadas com 
a utilização de uma ferramenta mais prática como o TAC.42

Além da praticidade e rapidez para solução de conflitos, o TAC tam-
bém possibilita a participação ativa das partes que compõem o documen-
to.43 A participação social não está restrita apenas aos que fazem parte de 
um TAC, pois há possibilidade deste ser acompanhado por todos os cida-
dãos, quando se torna público, permitindo, assim, seu acompanhamento. 
Nesse sentido, a publicidade dos TACs nos meios de informação é de ex-
trema importância como incentivo para o aumento do conhecimento deste 
instrumento pela sociedade o um possível auxílio desta na tarefa de fiscali-
zação de seu cumprimento.44 

Este argumento não deve ser confundido como alternativa para a fre-
quente falta de fiscalização por parte dos órgãos competentes, mas apenas 
reforça a necessidade e a capacidade que a sociedade civil tem de participar 
efetivamente como agente fiscalizador do respeito aos seus próprios direitos e 
dever de complementar a atuação do poder público.

39  MANCUSO, R. C., op cit.  RODRIGUES, G. A., op. cit. 
40  FERNANDES, A. M., op. cit.
41  RODRIGUES, G. A., op. cit.
42  INSTITUTO O DIREITO POR UM PLANETA VERDE, op. cit. ROCHA, G. M., op. cit.
43  RODRIGUES, G. A. op. cit. CAZETTA, U., op. cit.
44  AKAOUI, F. R. V., op. cit.
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Esse dever tanto do poder público como de cada indivíduo de contribuir 
com a proteção ambiental está previsto na Constituição Federal de 1988 em 
seu Art. 225: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
do, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impon-
do-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo 
para as presentes e futuras gerações.”

A influência da divulgação dos TACs no aumento da pressão social para 
o cumprimento dos compromissos é um fator que pode contribuir com o su-
cesso do mesmo, visto que a sociedade está cada vez mais exigente quanto à 
garantia de seus direitos, além da força da opinião pública no sentido de boi-
cotar ou dar menor preferência a agentes econômicos que causem prejuízos a 
bens de valor individual e coletivo.45

Entretanto, pode tornar-se tarefa difícil quantificar o valor do dano cau-
sado ao meio ambiente, por isso existem questionamentos sobre a capacidade 
de um TAC compensar de forma efetiva o dano causado, nos casos em que 
a reparação integral do dano não puder ser realizada pelo infrator. Segundo 
Leite, o conceito de dano ambiental pode ser definido como:

[...] toda lesão intolerável, causada por uma ação humana, seja ela culpo-
sa ou não, diretamente ao meio ambiente, classificado como macrobem de 
interesse da coletividade, em uma concepção totalizante e, indiretamente, a 
terceiros, tendo em vista interesses próprios e individualizáveis e que refletem 
no microbem.46 

Dessa forma, as penalidades estabelecidas para o descumprimento das 
obrigações devem passar por métodos de valoração ambiental que definam o 
valor econômico estimado para bens ambientais degradados e por uma aná-
lise técnica e especializada dos possíveis danos ambientais e da gravidade dos 
mesmos. Todavia, ainda existem muitas controvérsias quanto aos métodos 
mais coerentes de quantificação dos danos ambientais,47 as quais não serão 
aprofundadas neste artigo, pois fugiriam ao tema do mesmo. 

Apesar de sua capacidade de resolver conflitos não apenas na esfera 
ambiental, os TACs podem perder parte dessa habilidade quando não são 
realizados de forma adequada, especialmente quando não respeitam aspectos 
quanto a sua formalidade, apresentando falhas na descrição dos envolvidos 
e de outras informações importantes, principalmente no que diz respeito às 
obrigações firmadas. 

Consequentemente, todas essas falhas acabam comprometendo o alcan-
ce aos objetivos em que se baseia este instrumento jurídico Assim, para não 

45  RODRIGUES, G. A., op. cit.
46  LEITE, J. R. M. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000. p. 108.  
47  CHATEAUBRIAND FILHO, H., op. cit. 
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comprometer os objetivos de um TAC, todos os envolvidos e as obrigações 
firmadas devem ser descritas de forma clara e objetiva, tendo como base a 
realização do inquérito civil e o estudo detalhado do bem ambiental preju-
dicado para que, no momento em que for preciso estabelecer valores ao bem 
ambiental lesado, isso ocorra com embasamento técnico-científico adequado. 
Além disso, também devem ser escolhidos prazos coerentes, a fim de evitar 
transtornos para os entes prejudicados.48 

Algumas críticas são direcionadas ao TAC, devido à crença de que este 
possa ser utilizado como um meio para que os infratores garantam condições 
mais favoráveis, devido ao tempo, ainda que relativamente curto, que é conce-
dido para a regularização de suas atividades, limitando, assim, a possibilida-
de de punição imediata pelas infrações provocadas. 

Entretanto, o TAC ultrapassa os limites da punição, desde que utiliza-
do de forma correta, pois dá uma chance, que não deve ser confundida com 
facilidade, ao infrator, para que este corrija uma conduta inadequada, cor-
rendo o risco de sofrer penalidades severas caso não cumpra as obrigações 
estabelecidas. A inexistência de uma responsabilização criminal ou penal não 
significa que o infrator ficará impune, já que, no TAC, estão previstas como 
obrigações a necessidade de se adequar à legislação e mitigar efeitos adversos, 
o que não diferiria da esfera penal, que também objetiva, por meio da puni-
ção, a adequação a lei.49

Esta visão cautelosa com relação ao TAC está diretamente relacionada 
com o principal problema que acompanha sua aplicação no Brasil: a falta de 
fiscalização. Esta deficiência é a principal geradora de desconfianças quanto 
à efetividade deste instrumento para solucionar conflitos na área ambiental. 
E mesmo que determinado TAC tenha sido firmado respeitando todos os 
objetivos para os quais foi criado, a carência dos mecanismos de fiscalização 
acaba por facilitar que os infratores deixem de cumprir integralmente ou nos 
períodos estabelecidos tudo o que foi proposto no instituto. 

Somado a isso, deve-se lembrar que apesar de já fazer parte da legislação 
há aproximadamente vinte e um anos, este instrumento jurídico foi pouco 
utilizado após os primeiros anos de sua regulamentação, sendo mais conhe-
cido a partir do final da década de 90, e por ser ainda “novo” quanto a sua 
aplicação, algumas incertezas e desconfianças decorrentes deste fato também 
acabam surgindo.50 

Ainda que o TAC sofra tais críticas, já existe uma alta demanda no Po-
der Judiciário, que está congestionado de processos em andamento. Assim, 
uma forma alternativa de solução extrajudicial de conflitos, que concilie o 

48  ROCHA, G. M., op. cit.
49  RODRIGUES, G. A., op. cit.
50  RODRIGUES, G. A, op. cit.
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desenvolvimento econômico com a proteção ambiental, pode trazer muitos 
benefícios à sociedade, desde que aplicada de forma correta.51

8. PANORAMA DA UTILIZAÇÃO DE TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA NO BRASIL

Inicialmente, este panorama foi estipulado com base na expectativa de 
ampla publicidade para os Termos de Ajustamento de Conduta, especialmen-
te na esfera ambiental, por representarem lesão ou ameaça a direitos transin-
dividuais, dos quais a sociedade é representante e deve ter o acesso livre sobre 
estas questões jurídicas que lhe dizem respeito. 

Assim, esperava-se encontrar publicações qualitativas ou quantitati-
vas nas diferentes esferas do Ministério Público, sobre os Termos de Ajus-
tamento de Conduta realizados, em um banco de dados ou a existência de 
levantamentos sobre os TACs firmados, como forma de controle e acompa-
nhamento dos mesmos, que permitiriam a consulta e visualização de uma 
evolução temporal de sua utilização no país, incluindo as taxas de cumpri-
mento e descumprimento, assim como suas principais características, entre 
outros aspectos.

Entretanto, esse banco de dados não existe nos meios eletrônicos de 
informação das esferas estaduais do Ministério Público, onde não há pos-
sibilidade de acesso a TACs ou disponibilização de qualquer levantamento 
que indique a realização de qualquer TAC, um acompanhamento rigoroso do 
próprio Ministério Público dos estados ou a preocupação em disponibilizar 
tais informações à sociedade. 

Deve-se ressaltar que o meio eletrônico é, atualmente, uma importante 
ferramenta de difusão do conhecimento nas mais diversas áreas, dada a vasta 
quantidade de informações que são diponibilizadas sobre os mais diversos te-
mas e o acesso cada vez mais fácil a estas informações por parte da sociedade 
em geral.

Apesar dessa carência na utilização dos meios eletrônicos para o incen-
tivo ao conhecimento sobre os TACs, o Ministério Público Federal (MPF) 
disponibiliza para consulta o conteúdo de alguns TACs firmados.52 

A tabela 1 abaixo foi elaborada com base nas informações coletadas no 
MPF, a partir dos TACs disponibilizados para consulta de seu conteúdo, no 
endereço eletrônico deste órgão. Na tabela, é possível visualizar os setores de 
atuação do MPF, o número de TACs disponíveis e os principais temas abor-
dados nas suas diferentes áreas de atuação, apresentadas como Câmaras de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (CCRs).

51  MILARÉ, E. 2006., op cit.
52  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA. Disponível em: 
<http://www.pgr.mpf.gov.br/areas-de-atuacao/camaras-de-coordenacao-e-revisao>
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Tabela 1 – Levantamento dos TACs disponíveis para consulta nas CCRs

Setor de atuação 
do MPF

Número 
de TACs 

disponíveis
Temas principais

Relação com questões 
ambientais

1ª CCR
Constitucional e 

Infraconstitucional
2

Comunidade evangélica 
e segurança em rodovia

Não

3ª CCR
Consumidor e 

ordem econômica
65

Cobranças indevidas de 
instituições de ensino; 
publicidade enganosa 
de empresas e omissão 

de informações ao 
consumidor

1 TAC referente à 
contaminação de 

fonte de água mineral, 
porém, sigiloso.

4ª CCR
Meio ambiente 
e patrimônio 

cultural:

49

Áreas de Preservação 
Permanente; Unidades 

de Conservação; energia; 
extração de recursos 

minerais; fauna; 
patrimônio arqueológico 

e natural; poluição; 
produtos perigosos; 

resíduos sólidos; serviços 
e ordenamento em áreas 
urbanas e zona costeira;

45 TACS abrangendo 
diversas áreas, 

com exceção dos 
referentes a serviços 
e ordenamento em 
conjuntos urbanos

6ª CCR
Proteção indígena 

e de minorias
18

Irregularidades em 
atividades produtivas; 
danos a comunidades 
indígenas causados 

por empreendimentos; 
compensação financeira 

por danos à pesca; 
problemas na FUNAI; 
nos serviços de saúde 

e invasão de terras 
indígenas.

3 TACs referentes 
a danos ambientais 
e às comunidades 

indígenas pela 
construção de 

empreendimentos 
(gasoduto Urucu em 

Porto Velho/2004; 
rodovia TO-010/1997 

e rodovia BR 230/ 
trecho Pará)

Com base na tabela acima, o número de TACs disponibilizados para 
consulta no MPF é de 134 documentos na íntegra, com datas que abrangem 
as duas últimas décadas, relacionados à área constitucional e infraconstitu-
cional; consumidor e ordem econômica; proteção indígena e de minorias; e 
meio ambiente e patrimônio cultural. 
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O setor referente ao meio ambiente e patrimônio cultural (4ª CCR) per-
mite a consulta a 49 TACs, dos quais 45 estão diretamente relacionados a 
questões ambientais, firmados entre os anos de 2000 e 2008. Ao analisar a 
última coluna da tabela, além dos 45 TACs da 4ª CCR já citados, há ainda 3 
TACs disponíveis pela 6ª CCR, referentes a danos ambientais e a comunida-
des indígenas pela construção de grandes obras, totalizando assim, 48 TACs 
que se referem diretamente a questões ambientais, o que equivale a aproxima-
damente 36% dos TACs disponíveis para consulta no endereço eletrônico do 
MPF como um todo.

Portanto, há um volume razoável de informações disponíveis para con-
sulta em esfera federal, mas percebe-se que há uma carência na divulgação 
de TACS em esfera estadual, o que nos faz indagar se a informação existe, 
mas não é de acesso ao público, ou se não há tal controle em esfera estadual. 
Porém, o que infelizmente não foi encontrado em nenhuma das esferas do 
Ministério Público é o levantamento estatístico de TACs firmados. 

Portanto, se qualquer cidadão buscar conhecer o conteúdo de um TAC, 
isto é possível pelo acesso ao MPF, por meio de uma quantidade limitada de 
documentos disponíveis, porém, se este mesmo cidadão buscar acompanhar 
a evolução do uso deste importante instrumento da tutela ambiental, isto não 
será possível por meio da busca de informações em nenhuma das esferas de 
atuação do Ministério Público. 

A partir desta dificuldade e número limitado de informações disponíveis, 
que permitissem apresentar um panorama real da utilização dos TACs no país, 
buscou-se exemplares da literatura que pudessem ter traçado algum tipo de 
levantamento referente à utilização dos TACs. Em um extenso levantamento 
analisado,53 foi possível obter alguns dados numéricos sobre os TACs:

–  De 1992 a 1998 o Ministério Público Federal celebrou 71 TACs, dos 
quais 39 abordaram temas ambientais, o que representa 54% do valor 
total.

–  A maior parte dos TACs firmados estabelecia obrigações de fazer e 
não fazer, e em menor quantidade as obrigações de caráter compensa-
tório e indenizatório.

–  Apenas 14 TACs previam o cumprimento imediato de obrigações, 10 
dependiam de elaboração de estudos técnicos e 46 tinham prazos que 
variavam de 1 mês a 2 anos, em que a grande maioria estava prevista 
para cumprimento máximo de 6 meses.

–  Não foi constatado nenhum tipo de disponibilização quanto ao cum-
primento das obrigações, no sentido de permitir concessões indevidas 
aos compromissários com relação ao direito tutelado, o que seria ilegal 
para direitos indisponíveis tutelados pelo TAC.

–  Mais da metade dos TACs não estabelecia medidas coercitivas para 
descumprimento de obrigações.

53  INSTITUTO O DIREITO POR UM PLANETA VERDE, op. cit.
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A tabela 2 abaixo apresenta uma evolução temporal dos TACs firmados 
pelo Ministério Público Federal, em matéria ambiental, no período de 2000 
a 2008.

Tabela 2 – Quantidade de TACs ambientais – MPF 2000 a 2008.

Ano de celebração TACs celebrados (matéria ambiental)

2000 24

2001 48

2002 39

2003 47

2004 94

2005 30

2006 7

2007 38

2008 146

Total 473

Fonte: Adaptado de Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2009.

Por meio da análise da tabela acima, é possível perceber um crescimento 
no uso dos TACs ao longo dos últimos anos, principalmente entre os anos 
de 2007 e 2008, apesar de algumas oscilações nos anos anteriores. Ainda se-
gundo dados levantados pelo Instituto O Direito por um Planeta Verde, foi 
possível analisar 380 dos 473 TACs obtidos em matéria ambiental e cerca de 
50% destes estavam relacionados à proteção da flora, incluindo temas como 
a proteção a Unidades de Conservação, Áreas de Proteção Permanente e des-
matamento e apenas cerca de 8% dos TACs abordaram a proteção à fauna.

Também foi verificado neste levantamento que 52% do total de TACs 
analisados tiveram como compromissário, ou seja, o ente violador dos direi-
tos, instituições ligadas ao Estado atuando de forma lesiva e, principalmente, 
de omissão e negligência no poder de fiscalização. Estes também foram os 
representantes da maior parte dos TACs descumpridos no âmbito do Minis-
tério Público Federal.

De forma geral, percebe-se então uma tendência de crescimento na uti-
lização dos TACs em matéria ambiental, e uma forte necessidade de maior 
divulgação dos mesmos nos meios de informação e da realização de estudos 
sobre sua utilização, para o conhecimento da sociedade e aprimoramento do 
próprio TAC.

Também é possível constatar, ao se comparar a quantidade de TACs em 
matéria ambiental fornecida pelo levantamento acima citado  e a quantida-
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de de TACs também referentes a questões ambientais disponibilizados para 
consulta no endereço eletrônico do MPF, que o número de TACs firmados é 
muito maior do que o número de TACs disponibilizados para consulta.

9. CONCLUSõES ARTICULADAS

9.1 O TAC é alternativa inovadora para lidar com os conflitos ambientais, 
desde que este seja elaborado de forma coerente com o dano potencial ou 
causado, estabelecendo obrigações direcionadas ao cumprimento de seus ob-
jetivos: a prevenção, a reparação e, em último caso, a compensação do dano 
ambiental.

9.2 O TAC, por ser um instrumento de atuação extrajudicial, tem o potencial 
de solucionar conflitos, não apenas na esfera ambiental, de maneira mais rá-
pida, econômica e pacífica, se comparado ao meio judicial, contribuindo com 
a redução das tensões sociais decorrentes dos conflitos.

9.3 Apesar de o Ministério Público ser o principal agente protetor dos direitos 
transindividuais, há carência na divulgação dos TACs em meios eletrônicos. 
Em esfera estadual estes não foram encontrados, enquanto na esfera federal, 
existem alguns TACs disponíveis para consulta, o que dificulta seu maior co-
nhecimento pela sociedade.

9.4 Pelo acesso ao Ministério Público, tanto em esfera federal como estadual, 
também não foi possível encontrar a divulgação de nenhum tipo de levanta-
mento quantitativo ou qualitativo que indique a existência de um banco de 
dados sobre os TACs firmados nos últimos anos. 

9.5 Um levantamento sobre os TACs permitiria analisar, em escala estadual  
ou até federal, o quanto este instrumento vem sendo utilizado; os prazos pre-
dominantes; o percentual de TACs cumpridos, entre outros aspectos, que po-
deriam subsidiar decisões importantes de avaliação, revisão e aprimoramento 
deste instrumento jurídico.
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1. INTRODUÇÃO

Diante dos desafios impostos pelos riscos existenciais advindos da crise 
ecológica global vivenciada contemporaneamente, vislumbra-se a necessida-
de de reexaminar o atual modelo do Estado de Direito, de modo a garantir 
uma proteção mais efetiva ao meio ambiente, e, de forma mediata, assegurar 
padrões de qualidade de vida e bem-estar. 

Nesse sentido é que surge a discussão de um Estado Socioambiental de 
Direito, como uma nova configuração de Estado que tem um compromisso 
com as gerações presentes, no sentido de manutenção de padrões de qualida-
de de vida e bem-estar, e um compromisso com as gerações futuras, de modo 
a assegurar a durabilidade da vida, compreendida em todas as suas formas. 
Os deveres atribuídos a esse Estado Socioambiental estão estritamente rela-
cionados, portanto, à proteção da vida e da dignidade, em uma perspectiva 
que vai muito além do tempo presente. 

Partindo do entendimento de que a qualidade ambiental é um bem jurí-
dico essencial à manutenção da própria vida e da qualidade de vida, cabe enfa-
tizar o que expõe um direito ao meio ambiente, em uma perspectiva alargada e 
integradora, que propõe o direito ambiental como uma das faces dos direitos 
econômicos, sociais e culturais, uma vez que estes últimos não podem deixar de 
lado o componente ecológico na busca por realidades existenciais dignas.

Dentre os deveres estatais impostos por essa nova realidade, a proposta 
é afirmar o dever de proporcionar qualidade de vida e bem-estar conforme 

1 * Artigo elaborado pela discente Eveline de Magalhães Werner, sob orientação e supervisão do prof. Dr. Patryck 
de Araújo Ayala. 
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as escolhas de um projeto existencial próprio, de acordo com o papel que o 
Estado assume na configuração de um Estado Socioambiental de Direito. 
Em outras palavras, afirma-se o direito a um projeto de vida, seja individual 
ou coletivo, no que se refere à cultura, a práticas diferenciadas. É um direito 
optar por modos de vivência que conduzam à sustentabilidade, de modo a 
transmitir padrões de qualidade de vida e bem-estar às futuras gerações, bem 
como é dever do Estado Socioambiental não frustrar essas expectativas, e 
garantir que essas opções sejam respeitadas, tanto em uma perspectiva intra-
geracional quanto intergeracional. 

2. DISCUSSõES ACERCA DE UM ESTADO SOCIOAMBIENTAL DE DIREITO

Para promover a tutela da dignidade humana frente aos novos riscos 
ambientais gerados pela sociedade tecnológica contemporânea, o Estado de 
Direito deve ser capaz de conjugar os valores fundamentais que emergem 
das relações sociais e, através das suas instituições democráticas, garantir aos 
cidadãos a segurança necessária à manutenção da vida com qualidade am-
biental2. 

Nesse sentido, Tarrega e Santos Neto ressaltam que o Estado de Direito 
“não é um conceito pronto no mundo das idéias e que aguarda apenas a sua 
realização no plano prático”, e sim um processo de constante atualização e 
aperfeiçoamento. É um conceito dinâmico, capaz de incorporar novos ele-
mentos e novos conceitos, modificando a sua própria estrutura e racionali-
dade3. 

Diante dessa situação, há quem afirme a incapacidade do Estado de Di-
reito atualmente existente para enfrentar os riscos ambientais gerados pela 
sociedade de risco contemporânea4. 

Tendo em vista os deveres de proteção impostos para que se concretizem 
os direitos fundamentais, destacam Sarlet e Fensterseifer que o Estado deve 
ajustar-se, e, se necessário, remodelar-se a cada novo passo histórico, a fim de 
enfrentar como tarefa estatal as novas ameaças e riscos ecológicos que com-
prometem a existência humana5. 

Assim, o processo histórico, cultural, econômico, político e social que 
se desenrolou no século XX determinou o que se vivencia hoje no plano 
jurídico-constitucional, marcando a passagem do Estado Liberal ao Estado 

2  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Estado socioambiental e mínimo existencial (ecológico?): 
algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 17. 
3  TARREGA, Maria Cristina Vidotte Blanco; SANTOS NETO, Arnaldo Bastos. Novo paradigma interpretativo 
para a Constituição Brasileira: the Green Welfare State. Anais do XV Congresso Nacional do Conselho Nacional de 
Pesquisa e Pós-graduação em Direito, Manaus, 2006. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/
anais/manaus/direito_racion_democ_maria_c_tarrega_e_arnaldo_santos_neto.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2011. 
4  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Op. Cit., p. 17. 
5  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Estado socioambiental e mínimo existencial (ecológico?): 
algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 18. 
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Social, e deste para o Estado Socioambiental6 (que também é Constitucional 
e Democrático), devido ao surgimento de direitos de natureza transindividual 
e universal, que encontram na proteção ao meio ambiente sua maior expres-
são7. 

Neste ponto, é importante destacar que, para Leite, o Estado Socioam-
biental, ou, conforme denominado pelo autor, o Estado de Direito Ambien-
tal, é uma construção fictícia, “uma utopia que se projeta no mundo real 
apenas como devir”. O Estado de Direito Ambiental teria como mérito a 
proposta de “exploração de outras possibilidades que se apartam da reali-
dade para compor novas combinações daquilo que existe”. Deste modo, o 
tratamento que a Constituição de cada país confere ao meio ambiente pode 
aproximar ou afastar seu governo dos avanços propostos pelo Estado de Di-
reito Ambiental8. 

A proposta dessa nova configuração de Estado de Direito é agregar em 
um mesmo projeto político-jurídico as conquistas do Estado Liberal e do Es-
tado Social9, em termos de tutela da dignidade humana, incorporando ainda 
as exigências e valores vinculados ao Estado Socioambiental de Direito, a fim 
de alcançar o objetivo maior do Estado, qual seja, o desenvolvimento da vida 
em todas as suas formas. 

O Estado Socioambiental – chamado por Kloepfer de Estado Ambien-
tal – pode ser conceituado como aquele que faz da incolumidade do meio 
ambiente sua tarefa, critério e meta procedimental de suas decisões. Isso não 
significa, contudo, que a participação da sociedade na proteção do meio am-
biente deva ser excluída10, uma vez que a preservação das bases naturais da 
vida, além de objetivo estatal, é um interesse geral. 

Da mesma maneira como ocorre com os direitos fundamentais, que 
possuem uma natureza complementar, as dimensões do Estado de Direito se 
agregam e se somam para formar o complexo de princípios e valores consa-
grados pela sociedade em um processo histórico que é permanente e cumu-
lativo11. 

Nota-se então que a adoção do marco jurídico-constitucional socioam-
biental resulta da convergência da tutela dos direitos sociais e dos direitos 

6  Fensterseifer registra a existência de diversos termos para denominar o novo projeto de comunidade estatal, podendo-
se citar: Estado Pós-social, Estado Constitucional Ecológico, Estado de Direito Ambiental, Estado do Ambiente, 
Estado Ambiental de Direito, Estado de Bem-estar Ambiental, dentre outros. Cf. FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos 
fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da dignidade humana no marco jurídico-constitucional 
do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 94.
7  Idem, p. 96. 
8  LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Helini Sivini. Tendências e perspectivas do Estado de Direito 
Ambiental no Brasil. In: FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato; BORATTI, Larissa Veri (org.). 
Estado de Direito Ambiental: tendências. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 15-16. 
9  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Op. Cit., p. 13. 
10  KLOEPFER, Michael. A caminho do Estado Ambiental? A transformação do sistema político e econômico 
da República Federal da Alemanha através da proteção ambiental especialmente desde a perspectiva da ciência 
jurídica. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado Editora, 2010, p. 43. 
11  FENSTERSEIFER, Tiago. Op. Cit., p. 99. 
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ambientais em um mesmo projeto jurídico-político12, levando em considera-
ção a noção ampliada e integrada dos direitos sociais, econômicos e culturais, 
para que o desenvolvimento humano se dê em padrões sustentáveis. 

 Admitir um Estado Socioambiental de Direito, para os efeitos deste 
trabalho, significa dizer que os deveres de proteção conferidos ao Estado vin-
culam os poderes estatais, limitando sua margem de discricionariedade, a fim 
de restringir a liberdade de escolha no âmbito das medidas protetivas do meio 
ambiente13. Afinal, o Estado Socioambiental tem um papel ativo para promo-
ver os direitos fundamentais, especialmente no que tange à tutela ambiental14. 

 Sarlet e Fensterseifer salientam que o atual perfil do Estado – So-
cioambiental, conforme denominado pelos próprios autores – de Direito 
brasileiro, delineado pela Constituição, dá forma a um Estado guardião dos 
direitos fundamentais. Desse modo, todos os poderes e órgãos estatais encon-
tram-se vinculados à concretização dos direitos fundamentais, especialmente 
dos que guardam uma direta relação com a dignidade da pessoa humana15. 

Além da proibição de interferir de maneira ilegítima no âmbito de prote-
ção de determinado direito fundamental, essa perspectiva traz ainda o dever 
de proteger e promover os direitos fundamentais, mediante medidas de cará-
ter positivo (prestacional). Dessa forma, todos os Poderes Estatais, represen-
tados pelo Executivo, Legislativo e Judiciário, incluindo, no âmbito das atri-
buições, as funções essenciais à Justiça, estão constitucionalmente obrigados, 
na forma de deveres de proteção e promoção ambiental, a atuar no âmbito da 
sua esfera constitucional de competências, a fim de obter a maior eficácia e 
efetividade possível dos direitos e deveres fundamentais ecológicos16.

 A qualificação de um Estado como Socioambiental traduz-se no de-
ver de assegurar, por todos os instrumentos que estejam ao seu alcance, o ob-
jetivo de durabilidade de todas as formas de vida, o que inclui diversas outras 
realidades; dentre elas, o dever estatal de assegurar a liberdade de escolhas 
sobre projetos complexos, diferenciados, baseados em uma cultura que en-
volva práticas sustentáveis, que conduzam à conservação do meio ambiente, 
proporcionando bem-estar em uma perspectiva intrageracional, e garantindo 
a transmissão de padrões de qualidade de vida para as gerações futuras, sob 
uma ótica de solidariedade intergeracional. Esta é a abordagem a ser explora-
da no decorrer do presente artigo. 

12  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Op. Cit., p. 13. 
13  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Estado socioambiental e mínimo existencial (ecológico?): 
algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 17. 
14  FENSTERSEIFER, Tiago. Op. Cit., p. 100. 
15  SARLET, Ingo Wolfganf; FENSTERSEIFER, Tiago. Breves considerações sobre os deveres de proteção de 
Estado e a garantia da proibição de retrocesso em matéria ambiental. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, n. 
58, p. 48, abr./jun. 2010. 
16  Ibidem, p. 48. 
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3. O SENTIDO DE UM DIREITO AO MEIO AMBIENTE

Vinculado ao dever estatal de proteção das bases naturais da vida, está o 
direito a um ambiente sadio, que proporcione qualidade de vida e bem-estar, 
e que mantenha as condições que viabilizem o desenvolvimento de todas as 
formas de vida; em outras palavras, o que a Constituição Federal, em seu 
artigo 225, caput, chamou de “direito ao meio ambiente ecologicamente equi-
librado”. 

Nesse sentido, é importante discutir o que expõe a referência “direito ao 
meio ambiente”. 

Kotzé e van Rensburg consideram que o direito ao ambiente traz aspec-
tos que podem ser atribuídos aos direitos socioeconômicos, o que leva a um 
objetivo de alcançar a proteção do meio ambiente através de uma abordagem 
integrada. Dentre esses direitos socioeconômicos, os autores citam o direito 
à moradia adequada, à assistência da saúde, à educação, à alimentação e à 
água, dentre outros17.

Além disso, os mesmos autores consideram que, embora na classificação 
tradicional dos direitos18 o direito ao meio ambiente seja considerado como 
um direito de terceira geração, há que se levar em conta as características de 
direito socioeconômico por ele apresentadas; o que se deve determinar, então, 
são as características socioeconômicas do direito ambiental19. 

E, afirmam Kotzé e van Rensburg, estando o direito ao ambiente inseri-
do na categoria dos direitos socioeconômicos, está incluído também no dever 
imposto ao Estado, dever que é tanto negativo quanto positivo, no sentido de 
respeitar, proteger, promover e fazer cumprir os direitos socioeconômicos20. 

A importância em admitir essa abordagem integrada e alargada do di-
reito ao meio ambiente como um direito socioeconômico, ou, como preferi-
mos denominar, um direito social, econômico e cultural, está em expandir o 
âmbito do conteúdo protegido por estes últimos (os direitos sociais, econô-
micos e culturais), de modo a contemplar aqueles (os direitos ambientais). 

Se não existe uma categoria autônoma e expressa para o direito ao meio 
ambiente, como existe para os direitos sociais, econômicos e culturais, está 

17  KOTZÉ, Louis J.; VAN RENSBURG, Linda Jansen. Uma reflexão crítica sobre as dimensões socioeconômicas 
do direito sul-africano ao meio ambiente. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Estado socioambiental e direitos 
fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 113. 
18  Neste trabalho optou-se por não adentrar nessa discussão da classificação dos direitos por gerações ou por 
dimensões. Isto porque, conforme demonstrado no próprio texto, essa classificação é meramente didática e não 
atende à realidade complexa dos direitos, especialmente os “não-clássicos”. Em outras palavras, cremos que uma 
classificação estática e não integradora não contempla a realidade do direito contemporâneo. 
19  KOTZÉ, Louis J.; VAN RENSBURG, Linda Jansen. Uma reflexão crítica sobre as dimensões socioeconômicas 
do direito sul-africano ao meio ambiente. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Estado socioambiental e direitos 
fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 113. 
20  Idem, p. 114. 
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claro o modo como os direitos ambientais estão contemplados nessa abor-
dagem integrada. Afinal, proteção social é condição para se assegurar bem-
-estar, e a qualidade dos recursos naturais estaria compreendida entre cada 
um daqueles direitos que asseguram essa proteção social, como realidades 
derivadas ou decorrentes. 

Dentre os direitos que nos permitem visualizar de maneira mais nítida 
essa abordagem do direito ambiental como um direito social, econômico e 
cultural, o direito à vida digna é o que mais se destaca. Não basta que se 
assegure um direito à vida enquanto sobrevivência física, ou enquanto um 
dever de evitar que haja a privação arbitrária da vida física. Esse princípio – 
direito à vida – deve ser entendido em uma perspectiva mais ampla, de modo 
a abranger um direito à vida com qualidade e dignidade, sendo que um dos 
aspectos incluídos nessa referência consiste na qualidade ambiental, como 
forma de alcançar bem-estar e qualidade de vida. 

Além deste, tem-se o direito à saúde e à moradia, não somente na forma 
de uma garantia de acesso aos serviços públicos de assistência médica e dispo-
nibilização de residências populares, mas também o direito de desenvolver-se 
em um ambiente que proporcione essa “sadia qualidade de vida” (caput do 
artigo 225 da Constituição), no que se refere ao saneamento ambiental, qua-
lidade atmosférica e hídrica, dentre outros. 

Por fim, não é possível olvidar o direito à identidade cultural, e ao acesso 
a níveis satisfatórios de cultura, uma vez que nas manifestações culturais de 
minorias, como as populações tradicionais, nota-se práticas relevantes para a 
conservação dos espaços naturais nos quais essas populações residem. 

Nesse sentido, direitos sociais, econômicos e culturais devem ser enten-
didos como sendo todos aqueles que concentram os instrumentos que assegu-
rem uma existência digna. Por isso não é possível desvincular desse objetivo 
de alcançar realidades existenciais dignas o componente ambiental, que en-
volve a proteção dos recursos naturais.

E, nessa perspectiva alargada e integradora, afirma-se que o direito ao 
meio ambiente envolve a proteção do direito a projetos de vida diferenciados, 
que são o reflexo de uma realidade plural. Isso impõe o dever de respeitar e 
assegurar escolhas que refletem realidades complexas, escolhas baseadas em 
projetos existenciais próprios e que busquem alcançar uma existência digna. 

Para aprofundar esta discussão, é necessário abordar o que vem a ser 
esse “projeto de vida”. Isto torna-se possível mediante a análise da jurispru-
dência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

4. DIREITO A UM PROJETO DE VIDA E DEVERES DE PROTEÇÃO DO ESTADO

O reconhecimento do direito a um projeto de vida é recente. Os primei-
ros casos em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos fixa esse en-
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tendimento datam do fim da década de 199021, sendo que na década de 200022 
a temática aparece com freqüência nos julgados da referida Corte. 

 Como se trata de uma temática nova e ainda não explorada pela dou-
trina, para definir o conteúdo do direito a um projeto de vida é necessário 
partir da interpretação atribuída pela própria Corte Interamericana. Esta é a 
proposta inicial deste tópico, tendo por base dois acórdãos da referida Corte.

 O primeiro acórdão interessante diz respeito ao caso Loayza Tamayo 
versus Peru23, cuja sentença é do ano de 1998. Nesse caso, que envolve viola-
ção a um direito individual, a Corte Interamericana reconheceu o dano ao 
projeto de vida da vítima, decorrente de uma violação a direitos humanos, 
especialmente seu direito à liberdade, e à integridade física e mental, de forma 
ilegal por parte do Estado. O interesse neste acórdão está principalmente em 
ser ele um dos primeiros a afirmar o direito a um projeto de vida, e reconhecer 
o dano decorrente da violação desse direito. Verifica-se então que o direito a 
um projeto de vida foi reconhecido na Corte Interamericana, em um primeiro 
momento, em uma perspectiva individual.

 O segundo aborda o caso da comunidade indígena Yakye Axa versus 
Paraguai24, em uma sentença proferida no ano de 2005. Nesta demanda foi re-
conhecida a violação do Estado aos direitos da comunidade indígena, no que 
se refere principalmente ao direito à vida, à propriedade privada ancestral, e 
à proteção judicial. Nota-se neste caso a expansão do conceito do direito a 
um projeto de vida. Se ele surgiu vinculado a indivíduos considerados isola-
damente, aqui, assim como em outros acórdãos do mesmo período, a Corte 
reconheceu o direito a um projeto de vida em uma perspectiva coletiva. 

 Há alguns pontos que merecem destaque nessas decisões, a fim de 
traçar uma ideia de uma definição para o direito a um projeto de vida, seja ele 
individual ou coletivo. 

 Primeiramente, destaca-se que o reconhecimento do dano a um pro-
jeto de vida é distinto das noções já há muito estabelecidas no Direito, de 
dano emergente e lucro cessante. Enquanto o dano emergente se refere a uma 
afetação patrimonial derivada direta e imediatamente do fato, e o lucro ces-
sante, à perda de ingressos econômicos futuros, que são passíveis de quanti-
ficação tendo por base critérios mensuráveis e objetivos, a referência ao dano 
a um projeto de vida atende à realização integral da pessoa afetada. O dano 
a um projeto de vida, na interpretação da Corte Interamericana, diz respeito 
às opções que a pessoa pode ter para conduzir sua vida e alcançar o destino 

21  Caso Loayza Tamayo versus Peru, sentença de novembro de 1988. 
22  Cita-se, por exemplo, os casos: “Niños de la calle” (Villagrán Morales y otros) versus  Guatemala, sentença de 
maio de 2001; Myrna Mack Chang versus Guatemala, sentença de novembro de 2003; comunidade indígena Yakye 
Axa versus Paraguai, sentença de junho de 2005; comunidade Moiwana versus Suriname, sentença de junho de 2005; 
comunidade indígena Sawhoyamaxa versus Paraguai, sentença de março de 2006. 
23  Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH. Caso Loayaza Tamayo versus Peru. Sentença proferida em 
27 nov. 1998. p. 39-55. Disponível em: <www.corteidh.or.cr>. Acesso em 28 set. 2010. 
24  Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH. Caso comunidade indígena Yakye Axa versus Paraguai. 
Sentença proferida em 17 jun. 2005. p. 12-121. Disponível em: <www.corteidh.or.cr>. Acesso em 28 set. 2010.
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a que se propõe, uma vez que essas opções são expressão e garantia de sua 
liberdade25.   

Dessa forma, a Corte entende que o dano ao projeto de vida é uma ex-
pectativa razoável e acessível no caso concreto. Esse dano implica na perda 
ou na sensível redução das oportunidades de desenvolvimento do indivíduo, 
de uma forma irreparável ou muito dificilmente reparável. As violações de 
direitos que causam esse dano a um projeto de vida impedem a obtenção 
de um resultado previsto e esperado. Assim, a própria existência da pessoa 
é alterada por fatores alheios a ela, impostos de modo injusto e arbitrário. 
A reparação, no entendimento da Corte, se aproxima da restitutio in inte-
grum26, ou seja, o reconhecimento do dano a um projeto de vida busca a 
plena e total reparação dos prejuízos suportados pela vítima, prejuízos estes 
que não são apenas pecuniários, mas dizem respeito ao próprio desenvol-
vimento e realização enquanto pessoa humana, ou enquanto coletividade, 
conforme o caso. 

Como já mencionado, a ideia do projeto de vida está estreitamente vin-
culada à liberdade, como direito de cada pessoa escolher seu próprio desti-
no. Assim, conforme entendimento da Corte, o dano causado a esse projeto 
existencial afeta o próprio sentido espiritual da vida27. Isto se torna claro es-
pecialmente nos casos de violação dos direitos de comunidades indígenas28, 
que possuem uma forte ligação com as terras que tradicionalmente ocupam. 
Afinal, esses são os espaços onde são desenvolvidos seus hábitos, seus ritos, 
suas crenças. O direito de permanecer em suas propriedades ancestrais pos-
sibilita que mantenham viva a sua identidade através da memória. 

Outro ponto a ser destacado com relação ao que está envolvido no 
direito a um projeto de vida é a sua relação com o próprio direito à vida. 
Apreende-se dos julgados da Corte Interamericana que o direito à vida não 
pode continuar sendo entendido como uma mera proibição da privação ar-
bitrária da vida física. Afirma-se a necessidade de alargar essa noção, de 
modo a perceber que devem ser evitadas circunstâncias que de outras for-
mas podem conduzir à morte, especialmente no caso de pessoas conside-
radas mais vulneráveis, como os povos indígenas. Nesses casos, antes de 
perder a vida no sentido físico, a violação aos seus direitos faz com que a 

25 Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH. Caso Loayaza Tamayo versus Peru. Sentença proferida em 
27 nov. 1998. p. 39. Disponível em: <www.corteidh.or.cr>. Acesso em 28 set. 2010.
26  Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH. Caso Loayaza Tamayo versus Peru. Sentença proferida em 
27 nov. 1998. p. 39. Disponível em: <www.corteidh.or.cr>. Acesso em 28 set. 2010.
27  Ibidem, p. 55. 
28  Outras comunidades tradicionais não-indígenas também possuem uma identidade cultural fortemente vinculada 
à noção de pertencimento ao território que ocupam. Cita-se aqui o caso da comunidade Moiwana versus Suriname, 
em que a Corte Interamericana afirmou que houve violação por parte do Estado não só a um projeto de vida 
dos membros dessa comunidade, mas a um projeto de pós-vida, e reconheceu a existência de um dano espiritual, 
ocasionado pelo destino dos restos mortais das vítimas do massacre à comunidade, falta de cumprimento dos 
ritos fúnebres, falta de sepultura adequada, o que desorganizou as antigas relações harmoniosas dos membros 
da comunidade com seus mortos, e gerou nos membros da comunidade um estado de vulnerabilidade. Cf. Corte 
Interamericana de Direitos Humanos – CIDH. Caso comunidade Moiwana versus Suriname. Sentença proferida 
em 15 jun. 2005. p. 116-119. Disponível em: <www.corteidh.or.cr>. Acesso em 28 set. 2010.
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vida perca o sentido, devido à impossibilidade de desenvolver um projeto 
de vida próprio, culturalmente diferenciado, e procurar um sentido para sua 
própria existência29. 

Conforme visto, essa definição de um direito a um projeto de vida que 
surge na Corte Interamericana, a princípio, foi reconhecida de forma indi-
vidual, mas já se estende de maneira muito clara a projetos de vida coleti-
vos, como ocorre com os povos indígenas e outras comunidades tradicionais. 
Porém, de forma a integrar os direitos ambientais aos direitos econômicos, 
sociais e culturais clássicos, conforme a proposta do tópico anterior, entende-
-se que é possível, e mesmo necessário, realizar uma abordagem alargada, de 
modo a incluir no direito a um projeto de vida a dimensão ambiental. 

A ideia de garantia de um projeto de vida sustentável vincula-se a uma 
justiça distributiva, por meio da qual todos devem ter a capacidade de tomar 
decisões e realizar escolhas sobre como definir os rumos de sua própria exis-
tência, e de ter acesso às condições que viabilizem atingir níveis suficientes e 
satisfatórios de felicidade e de bem-estar. Esse bem-estar pode ser atingido 
conforme as escolhas de um projeto existencial próprio, e conforme o que 
se considera como indispensável a uma referência que é flexível, cultural e 
socialmente determinada, e que enfatiza uma realidade coletiva, moralmente 
plural, na qual se integra também um componente ecológico, qual seja, a pro-
teção dos espaços e recursos naturais visando assegurar qualidade de vida, e 
os interesses das futuras gerações. 

Já se destacou que o Estado tem o dever de respeitar o direito a um 
projeto de vida, seja ele individual ou coletivo. Tanto é assim que a Corte 
Interamericana reconhece o dano, quando há frustração desse direito, seja 
pela ação, seja pela omissão estatal frente a ações que configurem dano a um 
projeto de vida. 

Se o Estado deve respeitar os projetos de vida de uma forma geral, por 
óbvio tem também o dever de assegurar condições existenciais que alcancem 
projetos de vida plurais, projetos estes que em boa parte das vezes se mani-
festam em povos indígenas e em outras comunidades tradicionais, e que estão 
voltados para a proteção e conservação dos espaços naturais, garantindo pa-
drões de qualidade de vida e bem-estar tanto para a comunidade no tempo 
presente, quanto para as gerações futuras. 

O que se quer demonstrar é que, em um Estado Socioambiental de Di-
reito, a garantia de que se realizem esses projetos de vida sustentáveis não 
se manifesta apenas na forma de um dever, mas de um objetivo estatal. Isto 
porque ele está intrinsecamente ligado a outros objetivos desse Estado Socio-
ambiental, sempre levando em conta sua finalidade última, que consiste em 
assegurar, por todos os instrumentos que estejam ao seu alcance, e em coope-
ração com a coletividade, a durabilidade de todas as formas de vida. 

29  Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH. Caso comunidade indígena Yakye Axa versus Paraguai. 
Sentença proferida em 17 jun. 2005, p. 121. Disponível em: <www.corteidh.or.cr>. Acesso em 28 set. 2010. 
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Ora, esse dever pode ser cumprido ao assegurar as condições existenciais 
que alcancem projetos plurais, protegendo a liberdade de escolhas sobre pro-
jetos complexos, diferenciados e cada vez mais próximos dos objetivos que 
precisam ser alcançados por esse Estado Socioambiental. 

Afinal, respeitar e fazer com que outros respeitem a opção de pessoas 
ou comunidades por projetos de vida pautados em estilos de vida relevantes à 
conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica é uma forma 
de o Estado atuar em conjunto com a coletividade, e dessa forma cumprir um 
duplo papel: assegurar o desenvolvimento de projetos de vida próprios, e dar 
mais um passo rumo ao objetivo de proteção das bases naturais da vida. 

A ação pública deve, portanto, ser capaz de viabilizar a proteção de pa-
drões de justiça distributiva sob as perspectivas intrageracional e intergera-
cional, e assegurar que estes graus e níveis de bem-estar sejam fruíveis pelas 
presentes e futuras gerações, através da cooperação com a coletividade, ga-
rantindo a liberdade de escolhas por projetos de vida que contribuam para 
que o acesso à qualidade dos recursos naturais seja permanente, duradouro e 
viável em uma perspectiva que não se esgota no tempo. 

5. O PRINCÍPIO DA SUSTENTABILIDADE E O DEVER DE PROTEÇÃO A PROJETOS DE VIDA 
SUSTENTÁVEIS

Uma vez compreendido o que vem a ser o direito a um projeto de vida, 
o que está envolvido nessa referência, e os fundamentos dos quais decorre o 
dever estatal de assegurar que esses projetos - tanto individuais quanto coleti-
vos - pautados na sustentabilidade sejam efetivados, cabe ainda analisar quais 
os elementos que permitem identificar este dever, especialmente no Estado 
brasileiro. 

É necessário retomar aqui a ideia exposta no tópico em que se discutiu 
a respeito do Estado Socioambiental de Direito. Foi dito, citando Leite, que 
o tratamento que a Constituição de cada país confere ao meio ambiente pode 
aproximar ou afastar seu governo dos avanços propostos pelo Estado de Di-
reito Ambiental30. 

O ordenamento jurídico brasileiro conta com uma legislação avançada 
em matéria ambiental31, conferindo uma proteção muito expressiva ao meio 
ambiente, a começar pela nossa própria Lei Maior, que alçou o direito ao 
meio ambiente ao patamar de direito fundamental, dedicando a ele um capí-
tulo próprio32. 

Partindo da leitura de um princípio de sustentabilidade, que impõe como 
dever estatal e da coletividade defender e preservar o meio ambiente equili-

30  LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Helini Sivini. Tendências e perspectivas do Estado de Direito 
Ambiental no Brasil. In: FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato; BORATTI, Larissa Veri (org.). 
Estado de Direito Ambiental: tendências. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 15-16. 
31  Não cabe adentrar aqui em outras discussões, como a forma em que essa legislação vem (ou não) sendo aplicada.
32  Capítulo VI – “Do meio ambiente” – CF/88.
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brado para as presentes e futuras gerações33, bem como aponta como dever 
do Estado garantir a manutenção dos processos ecológicos essenciais34, vis-
lumbra-se com clareza a proposta de um Estado Socioambiental, que, como 
já afirmado, consiste justamente na garantia de continuidade de bem-estar 
e de qualidade de vida, em uma perspectiva presente e futura, e da própria 
manutenção de todas as formas de vida. 

Além da própria Constituição Federal, diversos outros instrumentos 
normativos consagraram no Brasil a busca pela sustentabilidade. É possível 
notar exemplos na legislação infraconstitucional35. Porém, de forma mais in-
tensa, devido à atenção que a temática ambiental conquistou desde as últimas 
décadas do século passado, nota-se uma gama de documentos internacionais 
consagrando esse princípio36. 

Ao lado dos tratados ratificados pelo Brasil, encontram-se documentos 
que não têm força vinculante, mas que de todo modo influenciam e inspiram 
os Estados e a própria sociedade civil a pautar-se pelos princípios ali consa-
grados. Esses documentos são chamados pelo Direito Internacional de soft 
law37. Destaca-se aqui a Carta da Terra38 como um documento não dotado de 
normatividade, mas capaz de influenciar políticas públicas e ações da socie-
dade, tendo em vista os princípios ali consagrados.

Dentre os princípios trazidos na Carta, o Princípio 5 versa sobre o dever 
dos Estados em preservar a “integridade ecológica”, ressaltando ainda a ne-
cessidade de preocupação com a diversidade biológica e os processos naturais 
que sustentam a vida. Essa integridade ecológica, ou como denominado na 
Constituição Federal, os processos ecológicos essenciais, refletem exatamente 
a busca pela durabilidade de todas as formas de vida, que consiste, em última 
análise, no objetivo de um Estado Socioambiental de Direito. 

O Estado Socioambiental é aquele que tem um compromisso com o fu-
turo. É aquele que tem como finalidade garantir, por todos os instrumentos 
possíveis, a durabilidade da vida, e a proteção da dignidade, compreendida 
não apenas como dignidade humana, mas como uma referência capaz de 

33  Art. 225, caput, CF/88. 
34  Art. 225, § 1º, I, CF/88. 
35  Cf., por exemplo, o artigo 4º, I, da Lei 6.938/81, que institui a Política Nacional de Meio Ambiente. 
36  O marco nesse sentido foi a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada 
no Rio de Janeiro em 1992, que consagrou o princípio do desenvolvimento sustentável, em detrimento de um sentido 
mais fraco que já era notado no Relatório Brundtland. 
37  O que se convencionou chamar de soft law, ou direito flexível, seriam regras cujo valor normativo é menos 
constringente que o das normas jurídicas tradicionais, porque os instrumentos que as abrigam não detêm o status de 
“normas jurídicas”, ou ainda porque seus dispositivos, mesmo que inseridos no quadro de instrumentos obrigatórios, 
não criam obrigações de direito positivo aos Estados, ou criam apenas obrigações pouco constringentes. Porém, 
ainda que não criem autonomamente normas internacionais, sua relevância é claramente reconhecida pela prática 
internacional. Cf. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Curso de direito internacional público. 3. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 139. 
38  De acordo com Bosselmann e Taylor, a Carta da Terra ainda não é reconhecida como um documento de soft 
law, tal como é a Agenda 21, embora tenha todos os elementos para sê-lo. Conforme ressaltam os autores, nunca 
antes tantas pessoas, em tantos países diferentes, representando tantas culturas e religiões, alcançaram um consenso 
tão amplo em princípios globais, a respeito de um tema central para a humanidade. Cf. BOSSELMANN, Klaus; 
TAYLOR, Prue. The significance of the Earth Charter in International Law. In: Toward a Sustainable World: the 
Earth Charter in Action. The Hage: Kluwer International, 2005, p. 171-173. 
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abranger a vida em todas as suas manifestações. Portanto, o Estado Socioam-
biental está pautado na sustentabilidade; é a esse valor que estão relacionados 
os deveres aos quais a nova proposta de Estado encontra-se vinculada. 

 Sendo assim, ele deve viabilizar condições para que as pessoas, indi-
vidual ou coletivamente, possam desenvolver projetos existenciais próprios 
e diferenciados, que garantam suas próprias existências, permitindo que al-
cancem níveis satisfatórios de bem-estar. Aqui está inserido o componente 
ecológico que permite a leitura proposta por este trabalho: o dever estatal de 
assegurar projetos de vida pautados em práticas culturalmente diferenciadas, 
escolhas que conduzam à proteção dos espaços e recursos naturais visando 
assegurar qualidade de vida, e os interesses das futuras gerações. 

6. CONCLUSõES ARTICULADAS

Diante do que foi exposto ao longo deste artigo, conclui-se: 

6.1 O dever do Estado Socioambiental de proteger e respeitar o direito a um 
projeto de vida pode e deve ser estendido de modo a contemplar a temática 
ambiental.

6.2 Essa abordagem é feita a partir do entendimento do direito ambiental 
como um direito social, econômico e cultural. Entende-se que esses direitos 
são complementares, uma vez que concentram os instrumentos capazes de 
assegurar uma existência digna. 

6.3 É dever do Estado proteger projetos de vida diferenciados, plurais, susten-
táveis. Porém, é possível dizer que esse dever assume a forma de um objetivo, 
visto que é um instrumento para aproximar o Estado Socioambiental de seu 
objetivo maior, qual seja, a proteção da vida em todas as suas formas. 

6.4 É possível reconhecer a garantia de proteção do direito a um projeto de 
vida na ordem jurídica brasileira a partir da leitura do princípio da sustenta-
bilidade, bem como a partir da percepção do compromisso do Estado Socio-
ambiental com o futuro. 
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1. INTRODUÇÃO

A ocupação humana em Unidades de Conservação de proteção integral 
é um dos aspectos que mais causam polêmica no que tange à administração 
de áreas protegidas. A Lei n° 9.985 de 18 de julho de 2000, instituiu o refe-
rido Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, também 
conhecida como Lei do SNUC, e elencou 12 categorias de manejo distintas, 
divididas em dois grupos: unidades de proteção integral e unidades de uso 
sustentável. Diante da ideia de desenvolvimento sustentável, as Unidades de 
Conservação são, portanto, os espaços ambientais expressamente previstos 
pela Lei n° 9.985/2000, e sujeitos a um regime jurídico específico, restrito e 
determinado. Ressalta-se que, além dos espaços previstos na referida lei, de 
acordo com seu art. 6° e segundo as condições dispostas, há a permissão que 
unidades de conservação estaduais e municipais possam integrar o SNUC. 
Dentro do contexto das unidades de conservação, abordar-se-ão as unidades 
de proteção integral, a saber aquelas que  se destacam  pela  preservação da  
natureza, com o mínimo de interferência humana nos ecossistemas, e para 
as quais, a princípio, é vedada a utilização direta de recursos naturais, sen-
do permitido apenas, conforme o caso, o desenvolvimento de atividades de 
pesquisa científica e educação ambiental. Objeto dessa pesquisa é o estudo 
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de dois casos: a Estação Ecológica Juréia-Itatins1/SP, e o Parque Nacional 
da Serra da Bocaina2. A Estação Ecológica é um espaço em que a presença 
humana poderá ser proibida3, no caso de Juréia-Itatins, cuja população local, 
conhecida como caiçara, é oriunda da fusão de portugueses, índios e negros. 
Estes últimos são os maiores cultivadores das tradições locais, como danças, 
crenças religiosas, alimentação, artesanato e atividades de pesca e caça. O 
Parque Nacional é uma unidade em que a visitação pública é permitida, con-
forme dispuser o plano de manejo ou o regulamento4; e o Parque Nacional 
da Serra da Bocaina, criado em 1971, é uma das maiores áreas protegidas de 
Mata Atlântica. Localiza-se em trecho da Serra do Mar, na divisa entre os 
estados do Rio de Janeiro e São Paulo, e apresenta paisagens diversificadas 
e grande riqueza de fauna e flora, incluindo espécies endêmicas e ameaçadas 
de extinção5. 

Palavras Chave: unidades de conservação de proteção integral – ocupa-
ção humana – Direito ambiental.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivos Gerais 

A pesquisa tem como objetivo abordar o conflito jurídico existente na re-
lação entre sociedades tradicionais que habitam as unidades de conservação de 
proteção integral e o meio ambiente, como também identificar os problemas so-
cioeconômicos decorrentes da delimitação de áreas protegidas e suas especifici-
dades. Dentre eles, destacam-se as lides entre população local e órgãos de con-
servação, resultantes das restrições às práticas tradicionais de uso dos recursos 
naturais necessários à produção socioeconômica dessas populações. A partir 
desse ponto de vista, pode-se dizer que surge um problema que impacta sobre a 
ordem existente, qual seja o problema das condições de vida dos habitantes de 
Unidades de Conservação de Proteção Integral, que tem sua qualidade de vida 
afetada devido a algumas restrições impostas pelos órgãos ambientais.

A política de criação, implantação e gerenciamento das unidades de 
conservação, em âmbito geral, busca basicamente a criação das UCs, dentro 
de preceitos legais estabelecidos. Esta, porém, esta tem sido exercida de forma 
autoritária. Portanto, o presente trabalho tem por fim demonstrar também 
quais são as restrições ambientais impostas pelos órgãos administradores, e 
se estas extrapolam, ou não, o limite da legalidade, infringindo o direito da 
sadia qualidade de vida e a dignidade dos habitantes das áreas de proteção.

1  Unidade de conservação estadual criada por meio do Decreto Estadual no 24.646, de 20 de fevereiro de 1986, que 
foi regulamentado pela Lei nº 5.649, de 28 de abril de 1987.
2  Unidade de conservação federal criada por meio do Decreto Federal n° 68.172, de 04 de março de 1971.
3  Consoante o art. 9º, §2º, da Lei n° 9.985/2000.
4  Art. 11, §2º, da Lei n° 9.985/2000.
5  Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br>. Acesso em: 30 jul. 2010.
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2.2 Objetivos Específicos 

Demonstrar a possibilidade jurídica de compatibilizar a preservação do 
meio ambiente com as ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida 
da população em Unidades de Conservação de Proteção Integral, para a qual 
o uso dos recursos naturais é considerado incompatível com a conservação. A 
pesquisa busca soluções para a permanência e melhoria da qualidade de vida 
de grupos de pessoas que habitam Unidades de Conservação de Proteção In-
tegral. Para subsidiar a discussão, este trabalho visa buscar dados concretos 
para as perguntas: Quem são as populações habitantes das Unidades de Con-
servação em questão? Quais os conflitos existentes em função da presença 
desta população? O enfoque é paradigmático, pois é preciso mudar o modo 
de ver tais problemas; e as soluções serão apresentadas de acordo com o so-
pesamento de valores de nossa cultura e sociedade. Trata-se de demonstrar 
uma mudança epistemológica no que tange à proteção dos bens ambientais.

3. JUSTIFICATIVA

A problemática que envolve esta pesquisa é de extrema relevância, pois 
as populações locais não só não participam, como inclusive sequer são in-
formadas da criação das Unidades, das quais só tomam conhecimento no 
momento em que lhes são restringidas o exercício de suas atividades através 
da fiscalização. Ocorre uma distorção da função das unidades de Conserva-
ção, que assumiram caráter de “ilhas” a serem defendidas das populações, 
pois isolam-se da região em que estão localizadas. Em realidade o conflito 
entre populações e unidades de conservação está centrado nas Unidades e 
não nas populações. São elas que geram conflitos, por meio da maneira como 
são criadas e gerenciadas. A presente pesquisa tem relevância social porque 
se pretende demonstrar as causas sociais da insustentabilidade, e incluir a 
sustentabilidade social como parte imprescindível do desenvolvimento sus-
tentável. Assim, a pesquisa tem também relevância científica, pois se observa 
que as sentenças e os juristas trataram dessa problemática em obras recentes.

O tema perpassa várias áreas do conhecimento, quer no plano concei-
tual e filosófico – no qual se inscrevem diferentes visões com premissas opos-
tas e até antagônicas sobre a conservação da natureza, como por exemplo, 
o embate entre ambientalistas e preservacionistas no que tange à desapro-
priação ou não das áreas particulares situadas em unidades de conservação 
de proteção integral. Quer no plano prático, que envolve a política, em que 
se observam, além de agressões ao meio ambiente, vários dilemas, conflitos e 
níveis de interesses, resultantes, em grande parte, das políticas públicas domi-
nantes, principalmente daquelas vinculadas diretamente às áreas situadas em 
unidades de conservação em apreço, e que têm por consequência a geração de 
excessivas restrições aos habitantes da região.
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4. ARTICULAÇÃO COM O PROGRAMA DE MESTRADO EM DIREITO  
DO UNISAL – U.E. LORENA

O curso de Mestrado em Direito do Unisal – U.E. Lorena tem como 
área de concentração Biodireito, Ética e Cidadania, e como linhas de pesqui-
sa: Linha 1: Ética e Meio Ambiente; Linha 2. Direitos Sociais e Cidadania6. 
Inserido na linha de pesquisa 1, de Ética e meio ambiente, há o grupo de 
pesquisa denominado “Gestão Ambiental”, sob a coordenação da Profª Drª. 
Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, também orientadora do presente 
projeto. Diante disso, orientado pela Profª. Drª. Consuelo Y. M. Yoshida, o 
projeto em apreço está vinculado às atividades de pesquisa Grupo de Gestão 
Ambiental, na linha de pesquisa 1 (Ética e meio ambiente) do programa de 
mestrado em Direito no centro Unisal.

O grupo de pesquisa de Gestão Ambiental possui caráter multidisciplinar, 
e com preocupação científico-tecnológica, desenvolve uma gama variada de 
estudos voltados para subsidiar e instrumentalizar o gerenciamento ambien-
tal das atividades econômicas, moderna tendência que propicia uma proteção 
mais efetiva contra a degradação crescente do meio ambiente e da qualidade 
de vida no planeta. O grupo preocupa-se, simultaneamente com a questão am-
biental, com a abordagem jurídico-científica, tecnológica e gerencial. Quanto 
à primeira, as pesquisas se voltam para o conhecimento da proteção jurídica 
dos recursos ambientais (recursos hídricos, ar atmosférico, solo e subsolo, flo-
ra, fauna, minerais), como evitar a degradação e a poluição ambientais. Outra 
preocupação do grupo é com a apresentação de estudo de casos, enfocando-se 
os problemas regionais e locais que despertam maior interesse, e as conclusões 
dos trabalhos poderão ser de utilidade para a adoção de providências e medidas 
pelos setores públicos e privados responsáveis. Acrescenta-se a importância da 
iniciativa desse grupo de pesquisa que realizou a integração universitária entre 
a graduação e pós-graduação. Diante do exposto, observa-se o envolvimento 
da pesquisa na linha institucional do programa de Mestrado em Direito, com 
o propósito de contribuir para o estudo de questões ambientais regionais, e 
fazer uma reflexão acerca da relação entre o desenvolvimento econômico e a 
conservação ambiental e sobre desenvolvimento sustentável como solução para 
ocupação humana em unidades de conservação, o que implica, em última ins-
tância, refletir sobre a inter-relação entre a sociedade e seu ambiente. 

5. MATERIAIS E MÉTODOS

A questão que gerou este projeto foi a relação da presença de popula-
ções humanas no interior de Unidades de Conservação de Proteção Integral 

6  RAMPAZZO, Lino. Biodireito, Ética e Cidadania: o Programa de Mestrado em Direito do Centro UNISAL. In: 
SILVA, Paulo César da; RAMPAZZO, Lino (Orgs.). Questões atuais de direito, ética e ecologia. Campinas: Alínea, 
2007. Cap. 1. p. 11-34.
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do Parque Nacional da Serra da Bocaina (unidade de conservação federal) e 
da Estação Ecológica Juréia-Itatins (unidade de conservação estadual). Justi-
fica-se a ênfase nas áreas federal e estadual contidas no Estado de São Paulo, 
devido ao valor ambiental, cultural e as implicações regionais de suas Unida-
des de Conservação, a maior disponibilidade de acesso aos órgãos ambientais 
responsáveis para o fornecimento de informações, bem como a presença sig-
nificativa de populações em Unidades importantes do Estado.

Foi realizado um levantamento doutrinário (referencial teórico) de Di-
reito Constitucional, Direito Ambiental, Sociologia Jurídica. Sua pertinên-
cia reside no fato da necessidade de fundamentos teóricos e posicionamentos 
diversos acerca das questões que envolvem a discussão acerca das Unidades 
de Conservação de Proteção Integral e suas normas de proteção, sobre os res-
ponsáveis legais pela administração e gestão da área, bem como, dos direitos 
fundamentais dos habitantes dessa área e o conflito de interesses. 

Além de leis e diversas fontes de doutrinas, estão sendo utilizados docu-
mentos públicos, entre eles, processos que tramitem na Justiça Federal e na 
Justiça do Estado de São Paulo.

Pretende-se responder a questionamentos como: Existe população mo-
radora no interior da Unidade? Qual o total numérico desta população? Qual 
a característica desta população? Quais os problemas que a administração 
aponta em relação à presença desta população? Houve a entrada de novos 
ocupantes após a criação da Unidade de Conservação? Há população de en-
torno e usuária? Como se caracteriza? Quais os problemas que são percebidos 
em relação à presença desta população?

Utiliza-se além da Constituição Federal, das normas procedimentais 
previstas em outras legislações esparsas, dos decretos de criação do Parque 
Nacional da Serra da Bocaina (Decreto Federal n° 68.172, de 04 de março de 
1971), e de criação da Estação Ecológica Juréia-Itatins /SP (Decreto Estadual 
no 24.646, de 20 de fevereiro de 1986, que foi regulamentado pela Lei nº 5.649, 
de 28 de abril de 1987). Para abordar os aspectos jurídicos das Unidades de 
Conservação, far-se-á um estudo aprofundado da Lei n° 9.985, de 18 de julho 
de 20007.

6. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – O SNUC  
COMO MEIO DE PROTEÇÃO

Dessa forma, foram delineadas, como universo de pesquisa, as Unida-
des de Conservação de proteção integral a nível estadual e federal, de modo 
a abordar o tratamento dado a cada uma delas. Os conflitos existentes entre 
populações humanas e as Unidades de Conservação a serem considerados 
são tanto em relação aos habitantes do interior das Unidades, quanto das 

7  Que regulamenta o art. 225, § 1°, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências
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populações de entorno e usuárias. As Unidades Restritivas foram seleciona-
das como universo da presente pesquisa, pois nestas Unidades, por serem de 
proteção integral e de “uso indireto”, a ocupação humana não é permitida, 
gerando, portanto, conflitos diversos, principalmente de ordem legal e social 
entre as populações humanas, os órgãos ambientais que administram estas 
Unidades e as políticas públicas. Pretende-se questionar, junto a cada órgão 
responsável pelas unidades de conservação de proteção integral em apreço, 
a nível federal e estadual, sobre todas as informações básicas e pertinentes à 
pesquisa, como por exemplo, questões relativas à presença humana, conflitos 
existentes e dados da própria Unidade de Conservação, como o ato do Poder 
Público de criação, área, restrições ambientais impostas, entre outros.

7. ESTUDO DE CASOS SOBRE A OCUPAÇÃO HUMANA NO PARqUE NACIONAL DA SERRA 
DA BOCAINA E NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA JURÉIA-ITATINS

7.1 Parques nacionais e o Parque nacional da serra da bocaina

O acórdão a seguir demonstra a problemática da ocupação humana no 
Parque Nacional da Serra da Bocaina, exteriorizando o conflito existente os 
proprietários de glebas de terras anteriores à criação do Parque e as normas 
ambientais. Os apelantes alegam que foi criado o Parque Nacional da Serra 
da Bocaina – PNSB, pelo Decreto Federal n° 68.172 de 04/02/71, re-ratificado 
pelo Decreto Federal 70.694 de 09/06/1972, com área da ordem de 132.000 
ha, sendo que a gleba de terras de que são proprietários encontra-se conti-
da dentro dos seus limites. Sustentam ainda que o Decreto 70.986/72 decla-
rou a zona do PNSB “prioritária para fins de reforma agrária” e o Decreto 
73.699/74 declarou a mesma área de “interesse social para fins de desapro-
priação”, sendo que o impedimento do livre exercício de suas atividades vem 
lhes causando prejuízos.

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INOCOR-
RÊNCIA. GLEBA DE TERRAS SITUADAS DENTRO DO PARQUE 
NACIONAL DA SERRA DA BOCAINA. DECRETOS NºS 68.172/71, 
70.694/72, 70.986/1972 E 73.699/74. PERMANÊNCIA NA POSSE. RES-
TRIÇÕES AO DIREITO DE PROPRIEDADE. LEI 4.771/65. ÁREAS 
SITUADAS EM PARQUES FLORESTAIS. 1- Trata-se de recurso de ape-
lação de sentença que julgou improcedente pedido de desapropriação da gleba 
de terras, com o pagamento do preço justo, indenizações e correções cabíveis. 
2- Na hipótese, os autores requereram a desapropriação indireta dos imóveis 
de que são proprietários, situados dentro do Parque Nacional da Serra da 
Bocaina, parque este constituído pelos Decretos números 68.172, de 04/02/71 
e 70.694 de 1972. 3- Primeiramente, é de ressaltar que os autores permanece-
ram na posse das propriedades, conforme consignou o perito do juízo em seu 
laudo. 4- Não houve, no caso, desapropriação direta ou indireta. O que houve 
foi a imposição de restrições ao direito de propriedade dos autores, em virtude 
da Lei 4.771 de 1965, que instituiu o Código Florestal. 5- Ausência de compro-
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vação do efetivo exercício de atividade econômica anteriormente à limitação 
imposta no art. 5º da Lei 4.771 de 1965, e do total esvaziamento da capaci-
dade econômica do imóvel em razão das limitações impostas pela legislação 
ambiental. 6- Apelação improvida. (AC 198151012684121, Desembargadora 
Federal MARIA ALICE PAIM LYARD, TRF2 – OITAVA TURMA ESPE-
CIALIZADA, 02/12/2009)”.

Na espécie, os autores pretendem a desapropriação indireta dos imóveis 
de que são proprietários e situados dentro do Parque Nacional da Serra da 
Bocaina, ainda, com fundamento nos Decretos de nº 70.986 de 1972 e 73.699 
de 1974, que declaram a área prioritária de reforma agrária a região do PNSB 
e de interesse social, para fins de desapropriação, os imóveis do domínio pri-
vado situados no referido parque.  

O Juiz “a quo” afirmou que o fato do Decreto Federal que criou Parque 
Nacional da Serra da Bocaina ter estabelecido que as terras existentes den-
tro dos seus limites seriam desapropriadas pelo INCRA e que tal zona seria 
“prioritária para fins de reforma agrária” (Dec. 70.986/72) e de “interesse so-
cial para fins de desapropriação” (Dec. 73.699/74) em nada socorre a parte 
autora. E que no caso somente se configurou a fase declaratória do procedi-
mento de desapropriação, sendo certo que o início da fase executória é atri-
buição discricionária do Poder Público, e que esta não pode ser exigida pelo 
particular. Além disso, o Juiz afirmou que ante o tempo transcorrido, teria 
ocorrido a caducidade dos atos declaratórios, e julgou prejudicada a análise 
da regularidade da inscrição e delimitação da propriedade dos autores.

O TRF da 2ª Região negou provimento ao recurso da autora, e aduziu 
que n hipótese, não houve desapropriação direta ou indireta, o que houve foi 
a imposição de restrições ao direito de propriedade dos autores, em virtude da 
Lei 4.771 de 1965, que instituiu o novo Código Florestal.

Nessa hipótese, observou-se que os autores não podiam explorar seus 
imóveis, pois a Lei 4.771 de 1965, no § único do art. 5º, proibiu a exploração, 
por serem de preservação permanente as árvores situadas em Parques Flores-
tais. Além do que, os autores não comprovaram o efetivo exercício de ativi-
dade econômica anteriormente à limitação imposta no art. 5º da Lei 4.771 de 
1965 nem o total esvaziamento da capacidade econômica do imóvel em razão 
das limitações impostas pela legislação ambiental. 

Analisa-se a seguir, um mandado de segurança em que os impetrantes 
alegam que o Gerente do Parque Nacional da Serra da Bocaina, ao expedir 
uma Circular, bloqueando o único local de acesso livre às suas casas, violou o 
artigo 5º da Constituição Federal. Aduzem, ainda, quanto à referida Circular, 
que o trânsito pelas vias internas do Parque Nacional da Serra da Bocaina foi 
apenas permitido para os veículos dos residentes e dos hóspedes em pousa-
das, mediante autorização prévia e expressa, em detrimento dos impetrantes, 
que não teriam condições de adquirir tais autorizações.

“MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉR-
SIA INSUSCETÍVEL DE RESULOÇÃO NO ÂMBITO DE COGNIÇÃO E 
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PROVA PRÓPRIOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. NECESSIDADE 
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA EM PARTE. VIA-
BILIDADE DE ANÁLISE DA LEGALIDADE DA CIRCULAR Nº 01/00, 
EXPEDIDA PELO GERENTE DO PARQUE NACIONAL DA SERRA DA 
BOCAINA. ARTIGO 515, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEI 
9.985/2000. PARQUE NACIONAL. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE 
PROTEÇÃO INTEGRAL. PLANO DE MANEJO. VISITAÇÃO PÚBLI-
CA. RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. LEGALIDADE DA CIRCULAR 
Nº 01/00-IBAMA/PNSB. 1. Não se exige, no mandado de segurança, que a 
autoridade impetrada seja representada por advogado. Dever pessoal de prestar 
informações que prescinde de capacidade postulatória. Preliminar rejeitada. 2. 
Impetrantes residentes no território do Parque Nacional da Serra da Bocaina, 
que foi criado pelo Decreto nº 68.172/71, alterados os seus limites pelo Decreto 
nº 70.694/72. 3. Parque caracterizado como unidade federal de proteção integral, 
sujeita à tutela do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis – IBAMA, sobre a qual recaem uma série de restrições de uso, 
na forma disciplinada pela Lei 9.985/2000. 4. Visitação Pública está sujeita às 
normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade e às normas 
estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, nos termos do artigo 
11, § 2º, da Lei 9.985/2000. 5. Legalidade da Circular nº 01/00-IBAMA/PNSB, 
expedida pela autoridade impetrada, que informou a proibição de circulação de 
veículos visitantes pelas vias internas do Parque, com exceção dos veículos dos re-
sidentes, dos convidados e, no caso das pousadas, de hóspedes, desde que expressa 
e previamente autorizados. 6. Apelação parcialmente provida para, nos termos do 
artigo 515, § 3º, do CPC, adentrar no mérito acerca da legalidade da Circular nº 
01/00-IBAMA/PNSB – Parque Nacional da Serra da Bocaina para afirmá-la, e 
dentro deste estreito limite, denegar a segurança.
(AMS 200261180004473, JUIZ CONVOCADO RENATO BARTH, TRF3 
– TERCEIRA TURMA, 10/11/2009)”.

Entre outras alegações, sustentam que a autoridade coatora teria im-
pedido a reforma das residências dos impetrantes, a reforma da única escola 
municipal do local, a instalação de energia elétrica, a construção de ponte 
sobre um rio local e a conservação da estrada.

Através da leitura do acórdão, verificou-se que a instalação de energia 
elétrica, a construção de ponte sobre um rio local e a conservação de estra-
da devem necessariamente passar por um estudo de impacto ambiental, nos 
termos do artigo 46 da Lei nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza. Bem como afirmaram os desem-
bargadores que a documentação dos autos não é suficiente para comprovar o 
direito líquido e certo dos impetrantes de realizarem referidas obras.

Com relação à análise da legalidade da Circular nº 01/00-IBAMA/
PNSB8, ficou decidido que esta está em conformidade com a lei.

8  Circular nº 01/00-IBAMA/PNSB: “A circulação de veículos de visitantes pelas vias internas do Parque Nacional da 
Serra da Bocaina não é permitida. Exceção feita aos veículos dos Srs. Residentes, seus convidados e hóspedes no caso 
das pousadas, desde que prévia e expressamente autorizados. Durante o tempo de permanência no Parque Nacional os 
veículos deverão permanecer estacionados no local de destino”.
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A autoridade coatora informou que a Circular nº 01/00-IBAMA/PNSB 
veicula apenas providência administrativa, destinada a facilitar o controle da 
circulação de veículos de visitantes no interior do Parque, que nem sempre 
estão adequados ao tipo de vias existentes, tendo o intuito de prevenir aciden-
tes. Além disso, informou que a Circular visa proteger a vida das pessoas, os 
recursos naturais do Parque e salvaguardar a responsabilidade da administra-
ção. Nessa linha, aduz que a conservação da estrada que leva ao interior do 
Parque, no Município de São José do Barreiro, está autorizada.

Veda-se, porém, segundo a autoridade coatora, a abertura de novas es-
tradas não previstas no plano de manejo, ou o alargamento de caminhos para 
permitir o acesso de veículos onde jamais chegaram, evitando-se ações an-
trópicas indesejáveis. Informa, ainda, que os parentes e os amigos não estão 
proibidos de visitarem as pessoas residentes no Parque, sendo que a circula-
ção, além das áreas de destino, também é controlada pelas mesmas razões 
acima.

Observou-se, com a leitura do referido acórdão, os diversos problemas 
da ocupação humana em áreas de proteção integral, as quais exigem o cum-
primento de diversas restrições por parte da população e dos visitantes.

Nos termos das disposições da Lei nº 9.985/2000, os Parques Nacionais 
são definidos como categoria de unidade de conservação, que pertencem ao 
grupo de unidades de proteção integral.

Os Parques Nacionais, nos termos da referida Lei nº 9.985/2000, têm 
como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande re-
levância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas 
científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico 
(artigo 11 da Lei nº 9.985/2000).

O mesmo artigo 11, em seu § 2º, regula a visitação pública da seguinte 
forma:

“§ 2º A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no 
Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável 
por sua administração, e àquelas previstas em regulamento”.

A Lei nº 9.985/2000 ainda define, em seu artigo 2º, inciso XVII, o con-
ceito de plano de manejo:

“Art. 2º, XVII – plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com 
fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece 
o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos 
recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à 
gestão da unidade”.

Nos termos da legislação que regula o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza, a visitação pública pode ser restringida pelo Plano 
de Manejo do Parque Nacional, pelas normas do órgão responsável por sua 
administração e por aquelas previstas em regulamento.
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Ressalta-se que a Lei nº 9.985/2000 regulamenta o artigo 225 da Cons-
tituição Federal, que expressamente prescreve que todos tem direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Visan-
do atender os dispositivos legais e constitucionais, foi julgado pela legalidade 
do Ofício Circular expedido pelo Gerente do Parque Nacional da Serra da 
Bocaina.

7.3 Estações Ecológicas e a Estação Ecológica Juréia-Itatins

No presente acórdão pretende-se demonstrar a prevalência do direito 
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e conseqüen-
te proteção da unidade de conservação de Juréia-Itatins, sobre normas de 
direito processual. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito 
suspensivo, interposto, no prazo legal contra despacho que determinou a sus-
pensão do processo, com fulcro no art. 265, IV, “a”, do CPC, até o trânsito, 
julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 153.336-0, em trâmite 
perante o C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
da Lei Estadual n°. 12.406/06, que criou o Mosaico de Unidades de Conser-
vação de Juréia-Itatins.

“Agravo de Instrumento – Ação civil pública ambiental – Ocupação irregu-
lar de áreas públicas inseridas em reserva de desenvolvimento sustentável na 
antiga Estação Ecológica Juréia-Itatins – Suspensão do processo, com fulcro 
no art. 265, IV, “a”, do CPC, até o trânsito em julgado da Ação Direta de In-
constitucionalidade n°. 153.336-0, em trâmite perante o C. Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da Lei Estadual n°. 12.406/06, 
que criou o Mosaico de Unidades de Conservação de Juréia- Itatins – Recurso 
provido. (Agravo de Instrumento n° 0170235-54.2010.8.26.0000. Relatora: 
Des. ZELIA MARIA ANTUNES ALVES. Câmara Reservada do Meio 
Ambiente. Julgado em: 03/02/2011)”.

Observou-se através da leitura do acórdão do E. Tribunal de Justiça de 
São Paulo, que segundo afirmação da Fazenda-agravante, o caso em tela en-
volve área de preservação ambiental e patrimônio do Estado, na qual a ré está 
praticando atos de grande impacto ambiental (ocupação irregular e indevida, 
construção de edificação, supressão de vegetação original e/ou secundária de 
regeneração, introdução de vegetação exótica, produção de esgotos e detritos, 
etc...); que, independentemente, do resultado da ADIN n°. 153.336-0, sendo a 
área de proteção integral ou de uso sustentável, a ré, na condição de veranista 
e, não, de moradora tradicional, não tem qualquer direito de permanecer no 
local, e, que, não configurada a hipótese prevista no art. 265, IV, “a”, do CPC, 
a ação deve voltar ao seu regular prosseguimento, concedida em definitivo a 
tutela antecipada, permitindo sejam efetivadas a desocupação do imóvel e a 
demolição das construções nela existentes.
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Dessa forma, viu-se que o Juiz “a quo”, entendendo presentes os requi-
sitos legais, concedeu, em parte, a liminar, em ação civil pública, proposta 
pela Fazenda do Estado de São Paulo consistente em determinação para que 
o réu se abstenha da prática de novos atos de esbulho e/ou turbação da posse, 
degradação ambiental e/ou paisagística, tais como, construções, derrubadas, 
queimadas, roçados, acessões, benfeitorias, entre outros.

Posteriormente, o Juiz determinou a suspensão do processo, com base 
no art. 265, IV, “a”, do CPC, até o trânsito em julgado da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n°. 153.336-0, o que ensejou a interposição do presente 
recurso.

Frisa-se que a ADIN n°. 153.336-0/5-00 já foi julgada, tendo sido decla-
rada a inconstitucionalidade da Lei n°. 12.406/06.

E mesmo assim, verificou-se que a declaração de inconstitucionalidade 
da Lei Estadual n°. 12.406, de 12/12/06, não exclui a área em tela, conheci-
da como Barra do Una, da proteção da Lei Estadual n°. 5.649, de 28/04/87, 
que criou a Estação Ecológica da Jurêia-Itatins, a qual está inserida entre as 
unidades de conservação que compõem o Grupo das Unidades de Proteção 
Integral (art. 8º e 9º, da Lei nº. 9.605/98), cuja restrição ambiental é ainda 
maior, praticamente absoluta.

Viu-se com a leitura do acórdão que a continuidade da ré, ora agravada, 
na área pública, de preservação permanente, por ela irregularmente ocupada, 
poderia causar sérios prejuízos ao meio ambiente, não se justificando, a sus-
pensão do curso da presente ação civil pública até o trânsito em julgado do 
decidido na referida ADIn, em havendo outra lei protetiva, em pleno vigor, 
incidente sobre a mesma área. 

Ademias viu-se que este é o entendimento dominante em inúmeros jul-
gados da Câmara Reservada ao Meio Ambiente, destacando-se: 

“A ADIN n. 153.336-0/5 já está julgada e eventuais recursos, especial ou or-
dinário, não têm efeito suspensivo. Ademais, sendo objeto do litígio bem pú-
blico, há que se considerar, à vista do despacho recorrido, que declaração de 
inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 12406 de 12.12.O6., não exclui a 
área da proteção da Lei Estadual n. 5649 de 28.04.87, de criação da Estação 
Ecológica da Juréia-Itatins e da proibição de uso direto que provoque dano ou 
destruição de recursos naturais; qualquer ocupação, assim, deve ser objeto de 
autorização administrativa. O requerido, na contestação, apenas se limitou 
a negar a degradação ambiental e a dizer que “é morador a região há vários 
anos e goza da presunção de moradora tradicional até que esse conceito seja 
definido pelo plano de manejo”. Na verdade, nada autoriza a manter no local 
ocupação não autorizada de terra devoluta por particular, de modo que não 
há motivo para suspender o cumprimento da liminar, ao menos antes da sen-
tença, que, esta sim, pode confirmá-la ou não. Pelas mesmas razões, não se 
justifica a suspensão do processo. O pedido principal é de desocupação do lote 
e a causa de pedir é a impossibilidade de manter essa ocupação em área pro-
tegida, seja pela Lei n°. 12.406/06, seja pela Lei nº.649/87; o fato de apontar 
como fundamento lei cuja inconstitucionalidade foi declarada, não impede o 
acolhimento do pedido com base na lê anterior, que a outra havia alterado, de 
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constitucionalidade incontroversa. Eventual direito a indenização não autori-
za prorrogar a ocupação danosa ao meio ambiente, se caracterizada. Cabe, 
então, dar seguimento à ação para adequada composição do conflito de inte-
resse. Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento para que a 
ação tenha seguimento. (Agr. n°. 990.10.170245-2, Rel. Des. Aguilar Cortez, 
julg. 29/04/10)”.

Por fim, a análise primordial desse caso concreto, que foi feita pelos 
Doutos Julgadores da Câmara Reservada do Meio Ambiente é de que, inde-
pendentemente da declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n°. 
12.406, de 12/12/06, a área conhecida como Barra do Una, onde se situa a 
área menor ocupada pela ré, ora agravada, é considerada de preservação per-
manente, de acordo com a Lei Estadual n°. 5.649, de 28/04/87, que criou a 
Estação Ecológica da Juréia-Itatins, não havendo razão de ordem legal, para 
a suspensão da ação civil pública até o julgamento definitivo da ADIN n°. 
153.336-0/5-00. Foi determinado então, o prosseguimento do feito, no caso, 
uma ação civil pública. Ou seja, priorizou-se o direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, direito constitucionalmente protegido, 
em detrimento de normas meramente processuais, já que sabe-se que os da-
nos ambientais são de difícil reparação.

8. CONCLUSõES ARTICULADAS

8.1 A solução para o conflito entre a ocupação humana nas unidades de con-
servação de proteção integral não é a imposição de restrições excessivas por 
parte dos órgãos ambientais, mas sim, a compatibilização da conservação 
com a ocupação humana, por meio da proteção de recursos naturais neces-
sários à subsistência de populações tradicionais, promovendo-as social e eco-
nomicamente. 

8.2 Outra solução possível é o desenvolvimento e a adaptação de métodos e 
técnicas de uso sustentável dos recursos naturais, garantia da participação 
da população; implantação e gestão das unidades de conservação como, por 
exemplo, a formação de conselho consultivo/deliberativo nas Unidades de 
Conservação, gestão conjunta, divulgação de informações à população local 
e a outras partes interessadas, entre outras medidas.

8.3 A exclusão da população que vive nas unidades de conservação de pro-
teção integral traz efeitos cruéis, pois o seu deslocamento e as excessivas im-
posições dos órgãos ambientais, bem como as restrições de uso de recursos 
naturais em áreas protegidas, implicam condições desumanas de vida desses 
habitantes; e, por consequência, infringem o princípio da dignidade da pessoa 
humana, princípio norteador do nosso sistema constitucional brasileiro. Nem 
sempre as práticas produtivas dessas populações são incompatíveis com os 
objetivos da conservação. 
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8.4 Em realidade, deve haver uma mudança na forma de compreensão sobre a 
ocupação humana em UCs de proteção integral, deixando de ser considerada 
um problema, e tornando-se parte inter-relacionada da proteção ambiental. 
É preciso garantir proteção às populações tradicionais, que habitam essa área 
muito antes de ser considerada uma área de proteção integral e cuja subsis-
tência depende da utilização de recursos naturais existentes no interior das 
Unidades de Conservação, de meios de subsistência alternativos ou, em últi-
mo caso, de uma indenização justa pelos recursos perdidos.

Book grad e pos grad.indb   143 11/05/11   15:26



Book grad e pos grad.indb   144 11/05/11   15:26



RESPONSABILIDADE ALARGADA DO 
PRODUTOR PELOS RESÍDUOS ESPECIAIS  

PÓS-CONSUMO

FLÁVIA FRANÇA DINNEBIER
Graduanda da Universidade Federal de Santa Catarina  

Pesquisadora do CNPq e do Grupo de Pesquisa Direito Ambiental 
na Sociedade de Risco

1. INTRODUÇÃO

A exploração dos recursos naturais e a diminuição da qualidade ambien-
tal são grandes problemas da atualidade, questões que precisam ser resolvidas 
para que nós e as futuras gerações possamos dispor de qualidade ambiental e, 
também, de qualidade de vida. Percebemos que os atuais padrões de produção 
e consumo da sociedade de risco têm causado efeitos negativos no ambiente, 
destacando-se a degradação dos recursos naturais e a proliferação dos resíduos. 

Diante disso, a escolha do objeto dessa pesquisa parte da preocupação 
com os danos que os resíduos têm causado no ambiente e, também, com a 
volumosa quantia que esses resíduos são gerados. 

Da produção e do consumo de determinados produtos surgem exter-
nalidades ambientais negativas que não têm sido absorvidas pelo processo 
produtivo; são efeitos negativos ao meio ambiente que são arcados pela socie-
dade e pelo Estado, e não por quem produziu estes produtos. 

Mediante o uso de bibliografia nacional e internacional, de Convenções 
internacionais e legislação brasileira, utilizando o método dedutivo, preten-
demos contribuir para a compreensão deste problema e também buscar uma 
possível solução. Dito isso, questiona-se: quem é responsável por internalizar 
as externalidades ambientais negativas da produção e consumo de produtos 
que geram resíduos especiais pós-consumo?

Estudar o problema das externalidades ambientais negativas da pro-
dução e consumo (visando diminuir os danos ambientais) é de extrema re-
levância jurídica e importância social. Além disso, o tema relacionado ao 
tratamento de resíduos sólidos ainda não foi muito debatido na academia e 
também sofre a falta de implementação pelo governo. 

A atualidade do tema não repercute somente a inovação que a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, de 2 de agosto de 2010, deu ao tratamento 
de resíduos sólidos no Brasil, mas, também, o estágio em que se encontra a 
sociedade de risco, que adota padrões de consumo insustentáveis e tem que 
lidar com a crise ambiental. 
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2. SOCIEDADE DE RISCO E AS EXTERNALIDADES AMBIENTAIS NEGATIVAS DA PRODUÇÃO 
E CONSUMO DE BENS qUE GERAM RESÍDUOS ESPECIAIS

A sociedade do Século XIX, conhecida como sociedade industrial, dife-
renciou-se das anteriores pela transformação técnico- industrial da natureza 
com a finalidade de comercializá-la mundialmente.  A exploração da natureza 
tornou-se pressuposto indispensável do modo de vida desta sociedade, sendo 
que o consumo e o mercado se tornam dela dependentes.1

Esta sociedade acostumou-se a explorar os recursos naturais de forma 
ilimitada e predatória em busca de desenvolvimento econômico e social. O 
resultado disso foram desastres ambientais nunca antes vistos, fazendo esta 
sociedade deparar-se com a falência de seu sistema.2 

A problemática ambiental desencadeada é, portanto, consequência do 
êxito dessa própria sociedade moderna, que se desenvolveu destruindo a base 
natural. Com isso, diferente das sociedade anteriores, que podiam ter seu fim 
devido a crises políticas, guerras e revoluções, o fim da sociedade moderna 
seria causado pelos efeitos secundários de seu próprio desenvolvimento.3 

Esses efeitos secundários têm sua maior expressão na degradação ambi-
ental, a qual não é contabilizada pelo sistema de mercado e cujas consequen-
cias podem levar não só o sistema econômico a ruir, mas podem também 
causar a destruição da espécie humana e demais espécies, ou, no mínimo, 
afetam a qualidade de vida.

Os problemas dessa sociedade se agravam e evoluem, transformando-a 
de sociedade industrial em sociedade de risco, a qual pode sofrer a qualquer 
instante com um desastre ambiental resultante de seu acelerado e contínuo 
crescimento econômico.4

Além do crescimento econômico, há também um grande aumento nos 
padrões de consumo da população, que, somados ao próprio crescimento 
populacional, geram forte pressão na qualidade ambiental.5

Esta sociedade tem que lidar com uma grande questão advinda do con-
sumo exacerbado: o problema de geração e destinação de resíduos, que se 
torna mais complexo na medida em que o consumo é associado à qualidade 
de vida.  Conforme o Living Planet Report6, as pessoas estão transformando 
recursos em resíduos mais rapidamente do que a natureza é capaz de transfor-
mar resíduos de volta em recursos. 

1  BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A., 
1998. p. 11, 12.
2   BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad, Cit., p. 12
3  Idem. Ibidem, p.  17 e 19.
4  CANOTILHO, José Joaquim Gomes (Org.); LEITE, José Rubens Morato (Org.). Direito Constitucional Ambiental 
Brasileiro. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 152.
5  MOREIRA, Danielle de Andrade, Responsabilidade Ambiental Pós- Consumo: Prevenção e Reparação de Danos. 
Tese de doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2009, p. 11.
6  WORLD WILDLIFE FUND: Living Planet Report 2006. Disponível em: <http://assets.panda.org/downloads/
living_planet_report.pdf> Acesso em: 25 de julho de 2010.
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O que a sociedade parece não perceber é que  eliminar um resíduo equi-
vale a desperdiçar recursos e que esses recursos, na maior parte das vezes,  são 
escassos e  poderiam ser aproveitados.7

Aragão8 considera que a geração de resíduos é um “fenómeno ecológico 
global” e também um “fenómeno jurídico global”. Isso porque envolve di-
ferentes questões ambientais, como a preservação da natureza, a prevenção 
de poluição nos rios, mares, solos, a preservação da biodiversidade, a gestão 
urbana, etc., e, também, porque invoca, simultanteamente diversas normas 
e princípios jurídicos, o direito internacional, nacional, jurisprudência, con-
venções, etc.

Os resíduos são subprodutos dos processos de produção e consumo, 
pois não fazem parte do objetivo principal da atividade que os gerou, nem 
cultivam o interesse de quem os produziu.9 Com o aumento da população e 
dos níveis de consumo per capita são geram constantemente mais resíduos, 
que resultam em riscos e danos à população e ao meio ambiente.10  

Os resíduos especiais pós-consumo são resíduos de origem urbana ou 
rural, que, devido aos materiais que os compõe ou ao volume produzido ne-
cessitam tratamento especial de acondicionamento, coleta, transporte e des-
tinação final. São resíduos que, se depositados no meio ambiente de forma 
inadequada irão causar danos. 11 

Os problemas da deposição ambientalmente incorreta dos resíduos podem 
ser: danos ambientais em mares, rios, aquíferos, atmosfera e também na sociosfe-
ra, contaminação do solo, poluição visual, riscos para a saúde pública, impactos 
climáticos e ocupação de espaço. Além disso, a destinação inadequada dos resí-
duos significa em desperdício de materiais suscetíveis a aproveitamento.12

O que ocorre também é que alguns resíduos não são compostos por 
materiais perigosos, porém seu impacto advém do grande volume de sua pro-
dução. Um exemplo disso são as garrafas PET, que demoram mais de 100 
anos para se decompor e que, atualmente, são produzidas em larga escala.13

Percebemos, assim, um problema: o consumo de produtos que são licita-
mente produzidos e comercializados gera resíduos, e esses resíduos são prejudi-
ciais ao meio ambiente e, com isso, são prejudiciais a toda a sociedade.14

Ainda, o grande número de resíduos que é gerado prova a ineficiência 
dos sistemas de produção e consumo, demonstrando a existência de falhas do 
mercado.15 

7  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. Direito Administrativo dos Resíduos. In OTERO, Paulo e GONÇALVES, 
Pedro (Coordenadores). Tratado de Direito Administrativo Especial. Coimbra: Almedina, 2009, p. 32.
8  Idem. Ibidem, p. 32.
9  Idem. Ibidem, p. 14 e 88.
10  MOREIRA,  Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós- Consumo, cit.,  p. 12.
11  MOREIRA,  Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós- Consumo, cit.,  p. 30.
12  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. Direito Administrativo dos Resíduos, cit., p. 15, 41.
13  MOREIRA,  Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós- Consumo, cit.,  p. 198, 199.
14  Idem. Ibidem, p. 212.
15  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor – pagador: pedra angular da política comunitária 
do ambiente. Coimbra: Edições Almedina, 1997, p. 37.
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As externalidade de uma dada atividade econômica são os efeitos que ela 
causa a terceiros e que não são contabilizados nas decisões de produção e de 
consumo. Se esses efeitos não são contabilizados, significa que são impostos à 
sociedade, e, com isso, o nível de produção será logicamente superior ao que seria 
socialmente desejável e estará em desacordo com a manutenção do equilíbrio 
ecológico.16 As externalidades ambientais negativas, têm distintos significados 
para a perspectiva jurídica e econômica, sendo para a primeira consideradas fon-
tes de injustiças sociais (causam impunemente danos à sociedade) e para a segun-
da significam uma falha no mercado, devido ao ineficiente cálculo da afetação 
aos recursos.17

A principal consequência dessas externalidades é que a sociedade tem so-
frido com a perda da qualidade ambiental e da qualidade de vida enquanto os 
atores econômicos se beneficiam do uso irrestrito e da degradação dos bens 
ambientais. Há, assim, a socialização do ônus e a privatização do bônus.  Com 
isso, os custos ambientais dos processos de produção e consumo, em especial a 
geração de resíduos, devem ser contabilizados nos custos de produção.18

Para resolver esse problema, recorre-se à aplicação do princípio do po-
luidor pagador, na busca de que sejam internalizadas a externalidades am-
bientais negativas.19

3. PRINCÍPIO DO POLUIDOR PAGADOR

O Princípio do Poluidor Pagador aparece em políticas nacionais, tratados 
e leis internacionais, sendo um princípio manifestamente adotado pelas políticas 
de preservação ambiental, além de fazer parte da jurisprudência brasileira. O 
princípio consta na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)20, da Declara-
ção do Rio de Janeiro21 e nas recomendações da OECD22.  

O princípio visa atribuir ao poluidor os custos de prevenção e de gestão, na 
busca de corrigir os problemas da existência de externalidades ambientais nega-
tivas. Ele age mediante a imposição, ao poluidor, do custo social da poluição que 
ele gera ou que é capaz de gerar, promovendo, assim, a internalização das exter-
nalidades nos processos de produção e consumo que lhes dão origem.23

A orientação do principio se dá pelo controle da poluição, controle voltado 
para o processo produtivo e  para a adoção de medidas de destinação ambientalmen-
te adequada de resíduos, encorajando também a redução e a reciclagem de resíduos.24

16  Idem. Ibidem,  p. 32, 35.
17  Idem. Ibidem, p. 37.
18  MOREIRA,  Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós- Consumo, cit.,  p. 67.
19  Idem. Ibidem, p. 67.
20  Idem. Ibidem, p. 213.
21  Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada em junho de 1992 no Rio 
de Janeiro, princípio n. 16.
22  Idem. Ibidem, p. 213.
23  MOREIRA,  Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós- Consumo, cit.,  p. 217.
24  Idem. Ibidem, p. 64, 142.
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O princípio do poluidor pagador surgiu como um princípio econômi-
co informador da política ambiental. Porém, desde que a OCDE elevou este 
princípio ao status de princípio central na luta contra a poluição mediante a 
imposição de custos de medidas ambientalmente necessárias. Suas recomen-
dações buscam definir duas características componentes do princípio: o que é 
que se paga (custos a pagar) e quem deve pagar (o pagador).25  

Normalmente a pergunta a ser feita seria “quem é o poluidor?”. Entre-
tanto, tendo em vista o viés econômico e o jurídico, a pergunta mais apro-
priada é “quem é que deve pagar?”. A resposta a esta pergunta em geral nos 
remeta ao poluidor produtor, pois este é quem desenvolveu a atividade da 
qual se originou a poluição.26

Tendo em vista que a cadeia de produção e consumo é composta por di-
versos atores (fabricantes, importadores, comerciantes, distribuidores, consu-
midores), conforme Moreira27   “[...] é necessário concentrar a responsabilidade 
naqueles que ocupam uma posição singular, que detenham poderes diferenciados dos 
demais quanto ao controle da origem do problema (dos fatores que desencadeiam a 
poluição)”. 

Em relação a geração de resíduos pós-consumo, os ônus da gestão desses 
resíduos devem ser arcados por quem os criou, e não pela sociedade.28

Mesmo que o produtor na questão de resíduos pós-consumo seja conside-
rado o poluidor indireto, é ele quem cria e controla os produtos que insere no 
mercado e que  posteriormente vão se tornar resíduos.29

Por isso, mesmo que os consumidores, o poder público e os comerciantes 
tenham  importante papel a ser desempenhado durante o ciclo de vida dos pro-
dutos, acredita-se que são os fabricantes e importadores (que aqui chamamos de 
produtores) que devem responder diretamente pelos custos da prevenção e da 
gestão relacionadas aos resíduos.

Os custos pelos quais este poluidor deve pagar, são os custos referentes à 
prevenção, para evitar a poluição, os custos das medidas de proteção ao ambiente 
que ele deve adotar e, ainda, os custos das medidas administrativas adotadas pelo 
poder público (as medidas de coleta seletiva de lixo e de destinação final ambien-
talmente adequada).30

A PNRS31 obriga os fabricantes, importadores, distribuidores e comer-
ciantes de determinados produtos a estruturarem e implementarem o sistema 
de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumi-
dor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de mane-
jo dos resíduos sólidos. 

25  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito público do ambiente, cit., p. 45.
26  Idem. Ibidem, p. 48.
27  MOREIRA,  Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós- Consumo, cit.,  p. 218.
28  Idem. Ibidem, p. 213.
29  Idem. Ibidem,  p. 158.
30  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito público do ambiente. Coimbra: Faculdade de Direito de Coimbra, 
1995, p.45.
31  BRASIL. Lei n.12.305 de agosto de 2010. Regula a Política Nacional de Resíduos Sólidos,  art. 33.
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Conforme a PNRS32 a logística reversa caracteriza-se como um instru-
mento de desenvolvimento econômico e social que envolve um conjunto de 
ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição 
dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ci-
clo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 
adequada.

Para melhor explicarmos, o foco da logística é o movimento do material a 
partir do ponto de origem em direção ao ponto de consumo, e, com isso, o foco 
da logística reversa deve ser o movimento de material do ponto de consumo em 
direção ao ponto de origem.33

Embora esta seja a forma como o termo foi originalmente usado, tornou-
-se um termo geral para os esforços de reduzir o impacto ambiental da cadeia de 
abastecimento. Atividades como a redução na fonte e substituição de materiais 
têm um impacto significativo na logística. No entanto, estas e outras atividades 
essencialmente motivadas por considerações ambientais podem melhor ser rotu-
ladas como “logística verde” ou “logística ambiental”, definidas como esforços 
para medir e minimizar o impacto ambiental das atividades de logística. O termo 
logística reversa deve ser reservada para o fluxo de produtos e materiais indo “na 
direção errada em uma rua de mão única.” As atividades de logística reversa são: 
remanufatura, recondicionamento, reciclagem, aterro sanitário, reembalagem, 
processo de devolução e de resgate.34

O que se pretende com o desenvolvimento de sistemas de logística rever-
sa é que os recursos da logística de colocação do produto no mercado sejam 
também utilizados na recuperação, reutilização, reciclagem ou destinação fi-
nal adequada do produto já na condição de resíduo.35

Para que o sistema de logística reversa seja bem implementado, faz-se 
necessária a análise do ciclo de vida dos produtos, para que seja possível defi-
nir o que ocorrerá com seus materiais durante toda existência desse produto. 
A implementação da avaliação do ciclo de vida do é um dos objetivos da 
PNRS36. A avaliação envolve uma série de etapas que fazem parte do desen-
volvimento do produto: a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo 
produtivo, o consumo e a disposição final.  

Conforme Aragão37, a análise de ciclo de vida38 [...]trata de avaliar impactes 
de um produto desde o berço até o caixão, ou melhor ainda, desde antes do <nasci-
mento> (extração de recursos) até depois da <morte> (eliminação de resíduos).” 

32  Idem. Ibidem, art. 3, XII.
33  ROGERS, Dale S. An examination of reverse logistics practices. Journal of Business Logistic, 2001. Disponível em: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3705/is_200101/ai_n8932004/ . Acesso em: 12 de março de 2011.
34  Idem. Ibidem.
35  MOREIRA,  Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós- Consumo, cit.,  p. 152.
36  BRASIL. Lei n.12.305 de agosto de 2010. Regula a Política Nacional de Resíduos Sólidos,  art. 3, IV.
37  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. Direito Administrativo dos Resíduos, cit., p. 37.
38  ROGERS, Dale S. An examination of reverse logistics practices. Journal of Business Logistic, 2001. Disponível em: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3705/is_200101/ai_n8932004/ . Acesso em: 12 de março de 2011.
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Nestas condições, a análise do ciclo de vida observa o que ocorre com o pro-
duto ao longo da cadeia de produção e consumo e o que acontecerá com ele após 
seu descarte no meio ambiente. Através desta investigação é possível a definição 
de qual a forma de gestão mais adequada a este produto e aos seus resíduos, de 
forma que o mesmo cause o mínimo possível de danos ao ambiente.39

Moreira40 enuncia alguns benefícios da avaliação do ciclo de vida:

(i) o aperfeiçoamento do design dos produtos, já que a interpretação do ciclo 
de vida permite o estudo das vantagens e desvantagens ambientais das diver-
sas alternativas de design; (ii) a disponibilização de informações ambientais 
completas sobre o produto fabricado, o que permite ao consumidor exercer seu 
poder de compra de forma ambientalmente consciente; [...] (iv) os benefícios 
econômicos decorrentes da eliminação ou redução dos impactos ambientais 
ao longo do ciclo de vida dos produtos, tornando eco eficiente a utilização dos 
insumos e matérias-primas e, consequentemente, reduzindo os custos opera-
cionais.

Com a avaliação dos impactos ambientais do berço ao túmulo do produ-
to é possível uma visão mais abrangente das externalidades ambientais nega-
tivas desencadeadas. Levando em cosnideração que cada um dos estágios do 
produto está interligado e que, uma etapa acaba levando à outra, percebemos 
que a análise do cilco de vida é um importante instrumento para prevenção 
de danos ambientais.41  

4. RESPONSABILIDADE ALARGADA DO PRODUTOR

A internalização das externalidades negativas tem mais sentido se imposta 
aos produtores, pois são eles que possuem o poder tecnológico e econômico para 
controlar as condições geradoras de poluição, são eles que desenvolvem, fabri-
cam e inserem no mercado bens cujo consumo gerará custos ambientais externos, 
além de exercerem a atividade que é mais fácil de controlar e regulamentar.42 

O produtor escolhe fabricar com menores custos, porém às custas do bem 
ambiental, sem pagar pelos impactos que causa. Os custos externos à produção 
ficam à cargo da sociedade, que suporta a degradação ambiental e os encargos da 
coleta de lixo. Baseado no princípio do poluidor pagador esse produtor, respon-
sável por colocar o produto no mercado, que escolhe como será a concepção do 
produto, que lucra com essa produção e que detém o controle sobre ela deve arcar 
com as externalidades ambientais negativas.43

39  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. Direito Administrativo dos Resíduos, cit., p. 119.
40  MOREIRA,  Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós- Consumo, cit.,  p.152.
41  Idem. Ibidem, p. 149.
42  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa.. O princípio do poluidor – pagador, cit., p. 135, 136, 142.
43  ROGERS, Dale S. An examination of reverse logistics practices. Journal of Business Logistic, 2001. Disponível em: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3705/is_200101/ai_n8932004/ . Acesso em: 12 de março de 2011.
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Os mecanismos de gestão pós-consumo devem ocorrer de forma a respon-
sabilizar o produtor do berço ao túmulo pelo bem que introduz no mercado para 
que fosse consumido e, após o consumo, descartado no ambiente.44 

Deve ser feita a internalização das externalidades ambientais negativas para 
que sejam cessados os danos que a sociedade vêm sofrendo enquanto os fabri-
cantes dos bens que têm causado a degradação ambiental recebem benefícios 
econômicos. Os produtores, que são responsáveis pela criação dos bens que vão 
resultar em poluição devem suportar os ônus da introdução desses bens no mer-
cado de consumo, arcando com as medidas de prevenção e eventual reparação 
dos danos.45

A responsabilização ambiental pós-consumo do produtor condiz com a óti-
ca de que quem gera os riscos deve por ele e por suas consequências responder. 
Essa responsabilidade é reforçada pela constatação de que o produtor, além de 
tudo, lucra com os riscos que introduz na sociedade.46

Defendemos a responsabilidade alargada do produtor principalmente 
por ser ele que lucra com a atividade que é poluente. Além disso, é ele quem 
cria o produto e que, mesmo que este produto possua características poluen-
tes, o põe no mercado, sem preocupar-se se isso resulta em danos.47

A idéia que melhor fundamenta a responsabilidade pós-consumo é que 
os ônus da gestão de resíduos deve ser suportados por quem os criou, e não 
pela sociedade como um todo.48

O produtor é, então, o poluidor que deve pagar devido a algumas ra-
zões: é ele quem lucra com o produto que será inserido no mercado e que 
resultará em resíduos pós consumo; o produtor é quem está na origem do 
dano e, por isso, é quem está melhor posicionado na cadeia de produção e 
consumo para fazer modificações eficazes no produto e diminuir a dano-
sidade ambiental; o produtor é quem detém o poder técnico e econômico 
sobre o produto, podendo interferir em suas características, tornando-o 
ecologicamente favorável. 

A ideia que melhor fundamenta a responsabilidade do produtor é a po-
lítica conhecida como Extended Producer Responsibility (EPR), que teve seu 
início na Alemanha, em 1991,  instituída na “Ordinance on Avoidance of Pa-
ckaging Waste”. Antes dela, produtores não tinham nenhuma responsabilida-
de pelos seus produtos após a venda; o município ou os consumidores eram 
quem normalmente pagava pela deposição dos resíduos ou pela reciclagem. 
Além disso, produtores não tinham nenhum incentivo para reduzir o número 
de embalagens ou para garantir que seus produtos ou embalagens fossem 
facilmente recicláveis. A EPR torna esse desincentivo em incentivo para ser 

44  ROGERS, Dale S. An examination of reverse logistics practices. Journal of Business Logistic, 2001. Disponível em: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3705/is_200101/ai_n8932004/ . Acesso em: 12 de março de 2011.
45  Idem. Ibidem,  p. 208, 210
46  ROGERS, Dale S. An examination of reverse logistics practices. Journal of Business Logistic, 2001. Disponível em: 
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3705/is_200101/ai_n8932004/ . Acesso em: 12 de março de 2011.
47  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor – pagador, cit., p. 114 e 134.
48  MOREIRA,  Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós- Consumo, cit.,  p. 8.
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ecologicamente eficiente: encoraja produtores a embalarem seus produtos em 
materiais facilmente recicláveis e , mais importante, encoraja produtores a 
desenharem seus produtos com materiais que possam ser reciclados e, ainda, 
que não possuam materiais nocivos ao meio ambiente. A EPR é uma ferra-
menta valiosa para atingir o desenvolvimento sustentável. Isso porque o EPR cria 
benefícios econômicos, ambientais e sociais.49 

Esta política utiliza o princípio do poluidor- pagador para estender a res-
ponsabilidade por um produto durante todo o seu ciclo de vida, ao invés de ela 
ter duração somente até o momento da venda, quando responsabilidade seria 
transferida ao consumidor.50

O produtor passa a ser responsável pelos impactos ambientais durante 
todo o ciclo de vida dos produtos que insere no mercado, incluindo a respon-
sabilidade pela reparação de danos ambientais que decorram da destinação 
incorreta dos resíduos.51

Os produtores ficam obrigados a: fazer a marcação de seus produtos 
conforme suas características, a preocupar-se com a eficiência ecológica dos 
produtos, a efetuar as operações de retoma e valorização dos resíduos e, tam-
bém, têm obrigações financeiras para com as entidades que realizam a gestão 
desses resíduos.52

 A EPR amplia a responsabilidade do produtor ao estágio pós-consumo. 
Isso difere da ideia tradicional em que a responsabilidade englobaria apenas as 
etapas que vão da fabricação do bem até sua venda ao consumidor. O produtor 
torna-se, com isso, responsável por implementar a logística reversa e dar a desti-
nação ambientalmente adequada aos resíduos de seus produtos.53

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE)54 um manual orientador dos governos sobre as políticas de Extended 
Producer Responsibility. A OCDE as define como:

uma abordagem ambiental estratégica em que a responsabilidade do produtor 
pelo produto é estendida ao estágio pós-consumo do ciclo de vida do produto. 
Uma política de Responsabilidade Estendida do Produtor é caracterizada por: 
(1) alteração da responsabilidade (física e/ou econômica; total ou parcial) 
em direção ao produtor e afastando-se das municipalidades, e (2) provisão de 
incentivos aos produtores para que=levem em conta considerações ambientais 
no design de seus produtos.

49  KIBERT, Nicole C. Extended Producer Responsibility: a tool for achieving sustainable development. Land Use 
& Envoironment Law: 2004. Disponível em: http://www.law.fsu.edu/ journals/landuse/vol19_2/kibert.pdf . Acesso 
em: 14 de março de 2011.
50  Idem. Ibidem.
51  MOREIRA,  Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós- Consumo, cit.,  p. 210.
52  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. Direito Administrativo dos Resíduos, cit., p. 25 e 119.
53  MOREIRA,  Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós- Consumo, cit.,  p. 146, 147.
54  ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). 
A Guidance Manual for Governments, 2001. Disponível em: <http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,
en_2649_34395_2405199_1_1_1_1,00.html> . Acesso em: 24 de outubro de 2010.
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Além disso, a OCDE55 dita que, apesar de as responsabilidades regu-
ladas pela Extended Producer Responsibility serem inerentemente repartidas 
pelos comerciantes, distribuidores e consumidores, deveria haver um líder ou 
um ponto focal bem definido designado para organizar e adotar ação, uma 
vez que, responsabilidades devem ser bem definidas e não diluídas pela exis-
tência de múltiplos atores ao longo da cadeia de produção.

A EPR é, assim, uma política que se baseia no princípio do poluidor 
pagador e engloba os instrumentos da avaliação do ciclo de vida e os sistemas 
de logístiva reversa, tendo um foco extremamente preventivo. A política é 
examinada também pelo Relatório Brundtland, que a caracteriza como um 
método de integrar os princípios do desenvolvimento sustentável dentro do 
Princípio do Poluidor Pagador. 56

Sendo assim, a responsabilidade pós-consumo, como vimos, deve ser defini-
da em um ponto focal  para ser eficiente, sem diluir-se entre os diversos atores da 
cadeia de produção e consumo. Este ponto focal deve ser o produtor, que terá a 
responsabilidade estendida para o estágio pós-consumo dos produtos que põe no 
mercado, sendo responsável pela retoma e destinação ambientalmente adequada 
deste produto.57

O direito dos resíduos invoca o princípio da responsabilidade porque os cus-
tos da gestão dos resíduos deve ficar a cargo de um operador econômico definido, 
que deve suportar os seus custos sociais e ambientais. Aplicando a esta questão 
o princípio do poluidor pagador, constata-se que a responsabilidade pela gestão 
será do fabricante, ou, se o produto for importado, do importador. Com isso, 
Aragão58 fala em “responsabilidade alargada do produtor, para incluir a respon-
sabilidade pelo produto, mesmo após o fim da sua vida útil.”

A responsabilidade alargada do produtor de bens que resultam em re-
síduos especiais acabará resultando em mudanças estruturais no modo de 
concepção dos produtos, tornando-os menos impactantes ao meio ambiente. 
Responsabilizando o produtor pelo sistema de logística reversa, para ele se 
torna interessante fabricar seu produto de forma a gerar resíduos que possam 
ser mais facilmente tratados, que possam ser reutilizados e reciclados; desen-
volverá produtos mais duráveis e compostos por materiais menos poluentes e 
que gerem menor quantidade de resíduos pós-consumo; reduzirá o material 
necessário para a confecção dos produto.59  

Para ele será interessante reduzir os custos da implementação do siste-
ma de logística reversa. Assim, a variável ambiental será considerada desde 
a concepção do produto. Ainda, devido a responsabilidade pós-consumo, o 
produtor necessita recuperar os resíduos dos seus produtos e, para isso, neces-
sita a ação dos consumidores de devolverem os produtos ou de depositá-los 

55  Idem. Ibidem.
56  MOREIRA,  Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós- Consumo, cit.,  p. 153.
57  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. Direito Administrativo dos Resíduos, cit., p. 119.
58  Idem. Ibidem, p. 25 e 119.
59  MOREIRA,  Danielle de Andrade. Responsabilidade Ambiental Pós- Consumo, cit.,  p. 119.
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seletivamente. Sendo assim, os consumidores precisam estar bem informados 
das características e da destinação que devem dar ao produto, e, para isso, os 
fabricantes irão fornecer informações claras sobre os riscos do descarte desses 
produtos no ambiente.60 

O principal objetivo da EPR é reduzir os impactos ambientais dos pro-
dutos mediante o alargamento da responsabilidade do produtor até o estágio 
pós-consumo do produto. Da mesma forma, busca-se que o preço da gestão 
dos resíduos especiais pós-consumo seja inserido no preço dos produtos que 
lhe dão origem.61  

Essas mudanças além de possibilitarem a redução da geração de resídu-
os, a reutilização e reciclagem de materiais pós-consumo suscetíveis a aprovei-
tamento, possibilitam, também, a redução da utilização de matérias- primas. 

Com isso, constatamos que a responsabilidade alargada do produtor é 
um meio para auxiliar na efetivação do direito fundamental de todos a um 
meio ambiente ecologicamente equilibrado e de resguardar a qualidade am-
biental e de vida para as gerações que irão nos suceder. 

5. CONCLUSõES ARTICULADAS

5.1 Da produção e consumo de bens decorre a geração de resíduos pós-consumo, 
que cauam inúmeros danos no meio ambiente e que são, na verdade, externalidades 
ambientais negativas que devem ser contabilizadas nos processos de produção.

5.2 O princípio do poluidor pagador é uma forma internalizar as externalidades 
ambientais negativas; ele aborda a questão de duas maneiras: ‘quem deve pagar?’  e 
‘o que deve pagar?’, e aponta para a responsabilidade de fabricantes e importadores 
pelo sistema de logística reversa e pela análise do ciclo de vida de seus produtos. 

5.3 O produtor é o poluidor que deve arcar com os custos na internalização das 
externalidades ambientais negativas porque é ele quem: lucra com a atividade 
que irá causar a poluição, detém o poder técnico e econômico sobre o produto,  e 
tem o poder de interferir nas etapas do ciclo de vida dos produtos, tornando-os 
ecologicamente eficientes. 

5.4 A teoria da responsabilidade alargada imputa ao produtor a responsabilidade 
do berço ao túmulo pelos bens que introduz no mercado, e tem sua origem na 
política alemã Extended Producer Responsibility.

5.5 Mediante a responsabilidade alargada do produtor é possível obter o efeito 
de: redução dos impactos dos produtos, redução da geração de resíduos, redução 
da utilização de matérias- primas e a inserção dos custos de prevenção e de gestão 
de resíduos especiais pós-consumo no valor dos produtos que lhes dão origem.

60  Idem. Ibidem,  p. 211.
61  Idem. Ibidem, p. 145, 146.

Book grad e pos grad.indb   155 11/05/11   15:26



Book grad e pos grad.indb   156 11/05/11   15:26



A ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO NA PROTEÇÃO 
AMBIENTAL: ANÁLISE DO ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL

GABRIELA CRISTINA BRAGA NAVARRO
Graduanda do 5º ano do curso de Direito  

da Unesp – campus de Franca 

1. INTRODUÇÃO

A cada dia, fica mais evidente que a sociedade mundial está passando 
por uma crise multifacetária, de enormes proporções e sem qualquer forma 
de controle efetivo. Trata-se de uma fase de transição da sociedade moderna 
para um novo tipo de sociedade que, por falta de outra denominação, tem 
sido chamada de pós-moderna.  Realmente, as promessas da modernidade de 
uma sociedade mais justa, igualitária e com distribuição de riquezas não se 
cumpriram, eis que, embora tenhamos percebido o crescimento das riquezas 
mundiais, este não foi acompanhado pela sua divisão igualitária ao redor do 
mundo, aumentando as desigualdades entre os povos e proliferando a pobre-
za nos países menos desenvolvidos.

Ainda, verificamos que a produção mundial de riquezas no século XX 
ocorreu de forma desenfreada, partindo do (errôneo) pressuposto de que os 
recursos naturais seriam infinitos, sendo a natureza apenas um modo de servir 
as necessidades humanas. Daí vivenciarmos hoje uma crise ambiental  sem 
precedentes evidenciada tanto pelo aumento de desastres ambientais ao redor 
do mundo em quantidade e em intensidade quanto pela carência mundial de 
certos recursos antes considerados inesgotáveis, como o petróleo e a água. 
Ademais, alerta a União Internacional de Conservação da Natureza (IUCN) 
sobre o sério risco de destruição da biodiversidade, já que 70% dos corais 
marinhos mundiais estão extintos ou sob sério risco de extinção. Em relação 
aos animais mamíferos, tal taxa é de 25%.1

Um outro importante aspecto da crise mundial é a crise energética, ca-
racterizada tanto pela escassez das fontes de petróleo, e consequente aumento 
de seu preço, como pela falibilidade da produção de energia nuclear eviden-
ciada pela trágica explosão em reatores nucleares no Japão. Tais fatores le-
varão à uma busca por novas fontes de energia renovável, tal qual o biocom-
bustível, possuindo o Brasil tecnologia de ponta na produção de etanol da 
cana-de-açúcar.

1  Disponível em http://www.iucn.org. Acesso em 17.03.11.
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Dentro desse contexto de crise ambiental, urge a necessidade de atuação 
do Direito como uma forma de estabelecer direitos e deveres ambientais, for-
talecer a figura estatal e institucionalizar mecanismos de proteção, asseguran-
do a conservação e recuperação ambiental.

Essa nova moldura de Estado que atende às necessidades de uma socie-
dade caracterizada pela multiplicação e democratização dos riscos tem sido 
chamada por alguns autores de Estado de Direito Ambiental, uma constru-
ção teórica formada pela junção de elementos jurídicos, políticos e sociais 
voltados à preservação ambiental e à plena satisfação da dignidade humana2, 
baseado no princípio da solidariedade econômica e social3, garantido à socie-
dade e à comunidade um bem estar não apenas social, como também ambien-
tal, ou seja, uma vida saudável e com qualidade ambiental.4

Embora atualmente tenhamos apenas um esboço do Estado de Direito 
Ambiental, configurando uma utopia democrática abstrata, trata-se do mo-
delo que melhor responde à crise ambiental atual, oferecendo elementos para 
a construção de um parâmetro ou uma meta a ser atingidos5.

Para Sarlet e Fensterseifer6, a base do Estado de Direito Ambiental, cha-
mado pelos autores de Estado Sociambiental, estaria disposta na constatação 
de que a dignidade humana somente estaria sendo preservada em seu núcleo 
essencial através da proteção de um patamar mínimo de qualidade ambiental, 
sendo esta imprescindível para existência e manutenção de uma vida humana 
com qualidade.

No ordenamento jurídico brasileiro, a questão ambiental recebeu status 
constitucional. Mais que isso, o direito a um meio ambiente equilibrado foi 
erguido à condição de um direito fundamental da pessoa humana,  o qual 
se torna um valor primordial para o Estado, não podendo ser renunciado, 
desprezado ou considerado como um valor secundário7. Como direito fun-
damental, a norma que prescreve o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado possui uma eficácia positiva, a qual cria para o Estado e para a 
coletividade a obrigação de atuarem positivamente na preservação ambiental 
concretizando o postulado constitucional. Ainda, referida norma prescreve 
direitos subjetivos de prestação aos cidadãos, os quais podem acionar o Judi-
ciário para terem cumprido tal objetivo.

2  LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de Risco e Estado. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José 
Rubens Morato. (Org.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 136-204, 153
3  CAPELLA, Vicente Bellver. Ecología: de las razones a los derechos. Granada: Ecorama, 1994, p. 248.
4  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Estado socioambiental e mínimo existencial (ecológico?): 
algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Estado Socioambiental e Direitos Fundamentais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 11-38.
5  LEITE, José Rubens Morato. Idem. p. 151.
6  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. ob. cit. 
7  BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do Ambiente e Ecologização da Constituição Brasileira. 
In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. (Org.). Direito constitucional ambiental 
brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 57-130.
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Um aspecto fundamental da constitucionalização do direito ambiental 
no Brasil foi a positivação do princípio da solidariedade. Para Belchior8, a 
solidariedade é o suporte teórico, o princípio fundante desta nova forma de 
Estado. Em vista do caráter transindividual e transgeracional do bem am-
biental, percebe-se que o interesse na proteção ambiental perpassa a esfera 
individual e atinge a toda a coletividade, que deve agir em cooperação ao 
Estado para proteção ambiental, conforme disposto no artigo 225 da Cons-
tituição Federal.

No Brasil, segundo mandamento constitucional, a cooperação deve es-
tar presente ainda entre os entes federados, que receberam competência con-
corrente para atuação na proteção ambiental.

No presente artigo, examinaremos exatamente essa cooperação entre 
a União, Estados, Distrito Federal e municípios na conservação ambiental, 
dando especial destaque à atuação do Município na concretização do direito 
fundamental estabelecido no artigo 225 da Carta Magna. 

Após análise do que dispõe a Constituição sobre a matéria, passaremos 
a uma análise de como os Tribunais pátrios vêm interpretando a questão da 
atuação municipal em matéria ambiental. Nesta parte, receberá especial aten-
ção os julgamentos de constitucionalidade de leis municipais que proíbem a 
queima da cana-de-açúcar em seu território. No Estado de São Paulo, trata-
-se de uma questão que tem sido reiteradamente discutida no Tribunal de 
Justiça, não havendo consenso em relação à matéria.

Por fim, concluiremos pela urgência de uma atuação solidária entre os 
entes federados, todos buscando a construção de um mínimo existencial am-
biental, de forma que se concretize o objetivo fundante de nosso país: a con-
cretização de uma vida humana com saúde e dignidade.

2. DIVISÃO DE COMPETêNCIAS NO BRASIL

A Constituição Federal de 1988 adotou como forma de Estado o fede-
ralismo, sendo nossa República formada pela união indissolúvel entre União, 
Estados, Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos dos 
artigos 1º e 18 da Carta Constitucional. Tal regime de Estado não é passível 
de reforma pelo poder constituinte derivado através de Emendas Constitucio-
nais, já que se trata de cláusula pétrea (art. 60, § 4º, I).

Leme Machado9 lembra ainda os valores fundamentais do federalismo: 
autonomia, cooperação e consentimento, freios e contrapesos, a participação 
e o respeito das diferenças. 

8  BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Hermenêutica e meio ambiente: uma proposta de hermenêutica jurídica 
ambiental para efetivação do Estado de Direito Ambiental. 2009. 241 f. Tese (Mestrado em Direito Ambiental) – 
Direito, Universidade Federal do Ceará, 2007. p.207
9  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 224.
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Para José Afonso da Silva10, a autonomia federativa entre os entes é fun-
damentada em dois elementos básicos: existência de órgãos governamentais 
próprios e posse de competências exclusivas. No presente estudo, analisare-
mos apenas o segundo elemento fundamental.

Salienta o mesmo autor que “a repartição de competências entre a União 
e os Estados-membros, os Municípios e o Distrito Federal constitui o fulcro 
de nosso Estado Federal, dando origem a uma estrutura estatal complexa, em 
que se manifestam diversas esferas governamentais sobre a mesma população 
e o mesmo território”

No artigo 225, o legislador instituiu como dever do Poder Público, em 
cooperação com a coletividade, preservar e restaurar o meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado, como garantia de uma sadia qualidade de vida, o que 
normatizou a essencialidade do Estado na participação da proteção ambien-
tal. O Poder Público atuará no meio ambiente por meio de seus entes federa-
dos, União, estados e Municípios.

A competência para atuação em matéria ambiental na Constituição de 
1988 ocorre de maneira concorrente, representando este um grande avanço 
na proteção ambiental e  estando em conformidade com os anseios de uma 
construção de um  Estado de Direito Ambiental. Realmente, o bem ambien-
tal é um bem de interesse público e titularidade difusa, não sendo possível 
identificar seus titulares. Assim, um dano ambiental acaba sendo transfron-
teiriço, não respeitando os limites artificiais entre estados e municípios. Ora, 
se a forma de Estado que almejamos está baseada fundamentalmente na so-
lidariedade e na cooperação, devem estar todos os entes federados preocu-
pados com a conservação e recuperação dos recursos ambientais, atuando 
concorrentemente na atividade legiferante.

Em matéria ambiental, a União possui competência exclusiva para legis-
lar sobre sobre determinados bens específicos em razão de sua importância, 
como águas, energia, jazidas, minas e outros recursos minerais. Ainda, possui 
competência para elaborar e administrar planos de desenvolvimento econô-
mico e social em âmbito regional ou nacional; instituir o sistema nacional de 
gerenciamento de recursos hídricos; e instituir diretrizes para o gerenciamen-
to urbano.

Todavia, a grande parte da competência em matéria ambiental será con-
corrente entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme dis-
põe o artigo 23 da Constituição Federal que estabelece, através da descrição 
de atividades a serem realizadas, a competência concorrente entre os entes 
federados em matéria ambiental. Nessa área, recebem especial destaque os in-
cisos III, IV, VI, VII e XI, os quais estabelecem a proteção do meio ambiente 
natural, do trabalho e artificial.

Enquanto coube ao artigo 23 estabelecer a aplicação das normas em ma-
téria ambiental através da descrição de atividades administrativas, a criação 

10  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros. 2003. p. 71
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dessas normas, ou seja, a competência legislativa em matéria ambiental foi 
regulada pelo artigo 24, incisos VI, VII e VIII, in verbis:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concor-
rentemente sobre: VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle 
da poluição; VII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turís-
tico e paisagístico; VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico”

Trata-se de competência concorrente, em que à União cabe estabelecer 
normas gerais e aos estados/Distrito Federal cabe a suplementação destas leis.

O conceito de norma geral não foi conceituada na legislação, cabendo 
ao doutrinador/aplicador do direito essa tarefa, conforme salienta Machado. 
Ainda segundo o autor, a norma geral visaria à aplicação de uma mesma re-
gra em um determinado espaço territorial11.

Conceituando esse termo, lembra Heline Ferreira12, “as normas gerais 
devem estabelecer princípios fundamentais, dotados de generalidade e abs-
tração, que não se imiscuam no campo de atuação dos estados e do Distrito 
Federal. (...) Isso porque as normas gerais estão contidas pela finalidade de 
coordenação e uniformização.” 

Já em relação à atuação suplementar do estado e do Distrito Federal, 
salienta Machado que “suplementa-se uma norma jurídica não somente para 
preencher vazios, mas também para aperfeiçoá-la ou completá-la.” Mais 
adiante, salienta o autor a necessidade de a suplementação ocorrer de forma 
a adicionar, complementar e aprimorar a norma geral, constituindo um fede-
ralismo participativo e cooperativo13.

Tratando-se de edição de leis estaduais que suplementam uma norma 
geral federal, Machado14 salienta que tal edição deve ocorrer com obediência 
à norma federal se esta  encontra-se de acordo com a Constituição, respeitan-
do a chamada “fidelidade federal”.

2.1 Competência Legislativa dos Municípios

Já no caso dos municípios, tais entes federativos possuem competência 
exclusiva para legislar sobre matéria ligada ao interesse local (Constituição 
Federal, artigo 30, I). Ainda, possuem competência suplementar, nos ter-
mos do artigo 30, inciso II da Carta Magna, podendo preencher lacunas 

11  MACHADO, Paulo Affonso Leme. ob. cit.
12  FERREIRA, Heline Sivini. Competências ambientais. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José 
Rubens Morato. (Org.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 205-219. p. 215.
13  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Federalismo, amianto e meio ambiente: julgado sobre competência. In: 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. (Org.). Direito constitucional ambiental 
brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 220-232. p. 229. 
14   MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 
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legislativas e/ou adaptar normas emanadas pela União e pelo Estado à rea-
lidade local.

Para Ferraz Junior, a competência suplementar dos municípios seria 
para editar legislação decorrente, e não uma legislação concorrente, já que o 
Município somente pode suplementar uma legislação já existente e ainda fica 
adstrito ao conteúdo desta norma.15

Questão controversa na doutrina é a definição do termo interesse local. 
Machado16 salienta que a expressão, embora não seja um conceito unívoco, 
não precisa compreender todo o território municipal, podendo ser apenas 
uma localidade ou localidades no Município. O importante é que a matéria 
configure interesse predominantemente local. 

Para Ferreira17, “caberá aos Municípios legislar sobre todas aquelas 
matérias em que seu interesse prevalece sobre os interesses da União e dos 
Estados.” Salienta a autora que, em alguns casos, o interesse local envolverá 
também a esfera nacional ou estadual, devendo o município se ater a legislar 
no alcance municipal da matéria. Em contraposição, as legislações federais e 
estaduais não podem interferir nas fronteiras que circunscrevem os interesses 
da União e dos Estados, respectivamente.

Verifica-se que, em razão da estipulação de competência concorrente en-
tre os entes federados e da indeterminação de certos termos como “suplemen-
tar” e “interesse local” teremos por vezes o conflito entre normas de diferentes 
entes federados, que regulam a mesma questão.

Entendemos que, em caso de invasão por um ente federado do campo 
de atuação alheio, a norma editada deve ser considerada formalmente in-
constitucional, seja ela federal, estadual ou municipal. Ainda, caso o conflito 
entre duas normas não possa ser resolvido pela distinção entre normas gerais 
e especiais, a solução deverá ser pautada no princípio in dúbio pro natura, 
segundo o qual deve prevalecer a norma que mais favorecer o meio ambiente. 

Em relação a essa temática, Germana Belchior,18 analisa a jurisprudên-
cia do Supremo Tribunal Federal quanto à edição de legislação proibitiva ao 
uso do amianto. Enquanto a legislação federal permite o uso deste produto, 
a legislação estadual proibia, surgindo controvérsia quanto à constitucionali-
dade ou não da lei estadual.

Verificou-se, inicialmente, o Supremo mantinha uma posição eminente-
mente formal, considerando a lei estadual inconstitucional por usurpação de 

15  FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Normas gerais e competência concorrente: uma exegese do art. 24 da 
Constituição Federal. Revista Trimestral de Direito Público, n. 7, p. 16-20, 1994, apud FERREIRA, Heline Sivini. 
Idem. p. 214
16  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Idem. p. 365.
17  FERREIRA, Heline Sivini. Idem. p. 213.
18  BELCHIOR, Germana Parente Neiva. ob. cit.. p.207
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competência19. Todavia, no julgamento da Medida Cautelar na ADI 393720, 
entendeu o Tribunal que a proteção à saúde e ao meio ambiente não pode ser 
restringida por questões meramente formais, devendo prevalecer a norma que 
mais favoreça ao cidadão.

Embora a questão versava acerca de incompatibilidade entre uma nor-
ma estadual e uma norma federal, verifica-se que, no corpo do voto, os Mi-
nistros do Supremo manifestaram-se quanto à competência do município, 
posicionando-se sempre de forma mais favorável ao meio ambiente.

Salientou o Ministro Joaquim Barbosa na ocasião: “em matéria de defesa 
de saúde, matéria em que os estados têm competência, não é razoável que a 
União exerça uma opção permissiva no lugar do estado, retirando-lhe a liber-
dade de atender, dentro de limites razoáveis, os interesses da comunidade.” No 
mesmo sentido, o voto do Ministro Lewandowiski: “nada impede que a legisla-
ção estadual e a legislação municipal sejam mais restritivas do que a legislação 
da União e a legislação do próprio Estado, em se tratando dos municípios”.

3. ENTENDIMENTO DO TJ-SP qUANTO À COMPETêNCIA MUNICIPAL

Analisada a questão teórica que envolve a competência municipal em 
matéria ambiental, passaremos agora a analisar o modo com o Tribunal de 
Justiça de São Paulo vem se posicionando em relação a essa questão.

No presente artigo, por razões metodológicas, nos ateremos à questão da 
constitucionalidade de leis municipais que proíbem a utilização da queimada 
da palha da cana-de-açúcar como método preparatório em seus territórios.

A utilização das queimadas nos canaviais é utilizada nos meses da safra 
da cana visando facilitar o corte, o manejo e o transporte da cana, já que 
reduz em 30% sua biomassa. Todavia, são deletérios seus efeitos para a saúde 
humana e o meio ambiente, estando já comprovadas suas consequências por 
diversos estudos médicos e científicos21. Examinaremos a seguir, sucintamen-
te, alguns desses efeitos.

19  BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADI 2396 / MS – MATO GROSSO DO SUL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITU-
CIONALIDADE. Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Julgamento: 08/05/2003. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação 
DJ 01-08-2003 PP-00100. EMENT VOL-02117-34 PP-07204. BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADI 2656 / SP 
– SÃO PAULO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA. Julgamento: 
08/05/2003. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publicação. DJ 01-08-2003 PP-00117. EMENT VOL-02117-35 PP-07412.
20  BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADI-MC 3937-7/SP – SÃO PAULO. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. Relator (a): Min. Marco Aurélio. Julgamento: 04-06-2008. Órgão julgador: 
Tribunal Pleno. Publicação: DJE 10-10-2008. Ement. 2336-1.
21  Nesse sentido, são os seguintes estudos: GONÇALVES, Daniel Bertoli.  Mar de cana, deserto verde? Os dilemas 
do desenvolvimento sustentável na produção canavieira paulista. 2005. 256f. Tese (Doutorado em Engenharia da 
Produção) – Engenharia da Produção, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2005; SZMRECSANYI, 
Tamás. GONÇALVES, Daniel Bertoli. Efeitos Socioeconômicos da expansão da lavoura canavieira no Brasil. In: 
International Congress of the Latin American Studies Association, 28., 2009, Rio de Janeiro. Anais .... Rio de 
Janeiro, 2009; EMBRAPA. Estimativa de emissões de gases de efeito estufa provenientes da queima de resíduos da 
cana-de-açúcar no Estado de São Paulo no período de 1980 a 2008. Jaguariúna: Embrapa meio ambiente. Out. 
2010;  ZAMPERLINI, A. Investigação da fuligem proveniente da queima da cana-de-açúcar. 1997. Tese (Doutora-
do em química) – Química, Universidade Estadual Paulista, 1997; TAVAREZ, Manoel. Cana-de-açúcar queimada e 
impacto sócio-ambiental. In: Cidadania e Meio Ambiente, Rio de Janeiro, n. 12, p. 4-10, 2007.
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O meio ambiente é afetado pela degradação do solo, modificação dos 
microclimas, morte de diversos animais que residem nos canaviais, destruição 
de florestas próximas e lançamento na atmosfera de gases do efeito estufa – 
GEE.

Já a saúde humana é afetada pelo lançamento na atmosfera de com-
postos cancerígenos, os HPA´s, que ingressam no corpo humano pelas vias 
aéreas. Ainda, a fumaça das queimadas agrava doenças respiratórias comuns 
em crianças e idosos, sendo certo que a procura em postos de saúde aumenta 
consideravelmente nos meses de safra.

Por fim, vale lembrar que os mais prejudicados pela utilização das quei-
madas são os próprios cortadores de cana, que sofrem os efeitos desta prática 
duas vezes: no trabalho e em suas casas. Estudos demonstram que a tem-
peratura nos canaviais chega a atingir 45°C após as queimadas. Ainda, os 
compostos cancerígenos HPA´s liberados com as queimadas ingressam no 
corpo dos trabalhadores pela pele e pela respiração, aumentando o risco de 
que estes adquiram uma neoplasia maligna.

Assim, sensível a tantos danos e considerando o interesse daqueles que 
são diretamente afetados pela queima – os cidadãos do município – algumas 
casas legislativas municipais aprovaram leis que proíbem a queima da cana 
em seu território, atendendo ao interesse local previsto no artigo 30, I da 
Constituição Federal.

Todavia, trata-se de uma questão que envolve grandes interesses finan-
ceiros da principal atividade econômica do estado e uma das principais ativi-
dades do país, movimentando quarenta bilhões de reais anualmente no Brasil. 
Deixar de queimar a cana significaria, a princípio, a necessidade de contrata-
ção de mais cortadores de cana e, em um segundo momento, o investimento 
em colheitadeiras mecânicas para dinamização da colheita. De um jeito ou 
de outro, ensejaria a necessidade de um investimento inicial grande por parte 
dos grandes produtores de cana. Assim, descontentes com a promulgação 
de tais leis, os produtores de cana desses municípios ingressarão com Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade contra as leis municipais22.

Como não há previsão de ADI de lei municipal perante a Constituição 
Federal, as ações serão interpostas perante o Tribunal de Justiça de São Paulo 
questionando a validade das normas municipais perante a Constituição esta-
dual, T artigos 23, Parágrafo Único, 14, 192, § 1º e 193, XX e XXI.

As primeiras ações interpostas foram julgadas procedentes,  sendo as 
leis municipais julgadas inconstitucionais e retiradas do ordenamento jurídi-
co. Na primeira ADI, na qual se analisava a lei de Americana, dois foram os 
votos a favor da improcedência e vinte e três a favor da procedência. Já na se-
gunda ADI, em que se analisava a lei de  Ribeirão Preto, houve empate, sendo 
a questão resolvida através do voto do Presidente , favoravelmente à proce-

22  Tais ações foram interpostas pelo Sindicato da Indústria de Fabricação do Álcool de São Paulo – Sifaesp e pelo 
Sindicato da Indústria do Açúcar de São Paulo -Siaesp na defesa dos interesses dos produtores de cana-de-açúcar.
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dência. A primeira decisão a entender constitucional a lei municipal proibi-
tiva foi a ADI 129.132-0, relativa à lei de Limeira. A essa decisão, seguiram-
-se diversas outras no mesmo sentido: ADI 126.780 (Paulínia), ADI 146.999 
(Botucatu),  e ADI 147.007 (São José do Rio Preto). Parecia que o Tribunal 
havia fixado posição no sentido de considerar constitucional a lei proibitiva.

Todavia, na ADI 163.415, relativa a lei municipal de Cedral, voltará a 
prevalecer o entendimento segundo o qual não cabe ao município proibir a 
queima. Esse é o entendimento que tem prevalecido até o momento atual, 
sendo a decisão mais recente a ADI 994.09.001612-2, referente ao município 
de Uchoa, em que a lei municipal foi considerada inconstitucional por 19 
votos a 5.

A variabilidade das decisões acompanha uma variabilidade na forma-
ção do órgão especial responsável por emitir as decisões. É fato que alguns 
desembargadores que inicialmente votavam pela improcedência da ação mu-
daram de pensamento, passando a votar pela procedência da ação, embora a 
maioria dos juízes que entendem cabível a lei municipal tenham mantido seu 
posicionamento.

Em relação às ações julgadas improcedentes, que entenderam consti-
tucionais as leis municipais, entenderam seus autores (Sifaesp e Siaesp) a 
existência de uma violação à competência legislativa fixada na Constituição 
Federal, interpondo perante o Supremo Tribunal Federal um Recurso Extra-
ordinário com o objetivo de cancelar as decisões obtidas no TJSP. A reper-
cussão geral da questão será reconhecida pelo Ministro Eros Grau  em 2008 
através do RE 586224.

Como o recurso extraordinário não possui efeito suspensivo, foi inter-
posta ainda a ação cautelar n. 2316, relatada pela Ministra Ellen Gracie, a 
qual suspende temporariamente a aplicação da decisão do Tribunal Paulista, 
em vista a iminência do início da colheita da cana-de-açúcar e a limitação 
imposta pela lei municipal.

Não houve julgamento ainda dos recursos extraordinários interpostos 
no Supremo.

3.1 Fundamentos das Decisões que Entendem Procedentes as ADI´s

Sinteticamente, o fundamento basilar das decisões que entendem que 
o município não pode proibir a queima da cana é meramente formal por 
violação de competência constitucional, conforme afirmou expressamente o 
Desembargador Walter Guilherme na ação ADI 126.780 de Paulínia: “não 
devendo o tema ser tratado de forma paroxística, num inconsequente manique-
ísmo de ser ‘a favor ou contra o meio ambiente’, mas sim dentro das normas 
constitucionais que definem a distribuição de competências para os entes fede-
rativos.”

O Desembargador Oscarlino Moeller chega a afirmar na ADI 126.780 
que os fatos que circundam a questão (problemas ambientais, sociais e de 
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saúde pública) não interessam à questão, pois para fatos se necessitam de 
provas e estas se acham não só ausentes como não se compatibilizam com o 
procedimento desta ação.

Assim, analisando a competência legislativa dos municípios, os julgado-
res por vezes entenderão que não a questão da queima da cana não é de inte-
resse local do município, pois atinge área superior ao território deste, já que 
a produção de cana-de-açúcar encontra-se dispersa no estado de São Paulo. 
Assim, a edição de leis municipais proibitivas quebraria a uniformidade do 
Estado, já que teríamos municípios que permitem e municípios que proíbem.

Conforme afirma o Desembargador Palma Bisson na ADI 129.132 de 
Limeira, para cada município que proíbe queima, mais dez vão querer levar 
a cana para sua área.

Ainda, algumas decisões afirmarão que a atuação municipal ocor-
re violando norma estadual (Lei n. 11.241/02, regulamentada pelo Decreto 
4.770/03), retirando-lhe a eficácia. Referida norma estabelece a chamada 
queima controlada da cana, que estabelece prazos bastante longos para proi-
bição das queimadas. Assim, tais julgadores entenderão que, ao violar a nor-
ma estadual, o município estaria excedendo sua competência suplementar e 
usurpando a competência legislativa do Estado-membro.

Por fim, um outro argumento utilizado é a própria (in)efetividade das 
leis municipais, afirmando o Desembargador Palma Bisson na ADI 129.132 
que leis simplesmente proibitivas, radicais, inspiradas em propósito ambien-
talista de igual vigor, tendem a se tornar um “nada jurídico” em vista da fis-
calização nem sempre eficaz e ainda exposta a variações eleitorais.

3.2 Fundamentos das Decisões que Entendem Improcedentes as ADI´s

Ainda que o entendimento majoritário do Tribunal paulista seja no sen-
tido da inconstitucionalidade da norma municipal proibitiva, entendemos ser 
constitucional a lei municipal por ser editada conforme as regras constitucio-
nais de competência e atender aos anseios dos munícipes afetados diretamen-
te pelos efeitos deletérios da queima da cana.

São dois os principais modos de defender a constitucionalidade as leis 
municipais: primeiro, através da constatação de que a queima da cana repre-
senta um interesse local do município, o que justifica a atuação legislativa 
suplementar do município nos termos da Constituição Federal, artigo 30, I.

Ainda, é possível defender as leis municipais através de uma interpre-
tação voltada aos anseios da sociedade e à proteção ambiental, baseada nos 
princípios estruturantes do Estado de Direito Ambiental. Destarte, mediante 
a  aplicação do brocardo in dubio pro natura e do princípio da precaução, é 
possível defender que, no conflito entre duas normas de matéria ambiental, 
deve prevalecer sempre aquela que mais favorecer ao meio ambiente.

Em um primeiro momento, analisaremos o aspecto referente à divisão 
constitucional de competência. Para análise completa do tema, é essencial 
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que se verifique o interesse local da questão, a suplementação da legislação 
federal e estadual e, por fim, os dispositivos da constituição estadual relativos 
à competência do município.

Conforme visto anteriormente, estabelece a Constituição Federal que os 
Estados possuem competência para legislar sobre matéria de interesse local, 
suplementando as legislações estaduais e federais (artigo 30, I e II).

A questão da utilização das queimadas nos canaviais atinge diretamente 
a população local, a qual é prejudicada diretamente através da liberação de 
fuligem, gases tóxicos e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA’s  – 
compostos cancerígenos que ingressam no corpo humano através da respira-
ção e contato com a fuligem).

Ainda, em vista dos danos provocados à saúde da população, aumen-
tam os gastos municipais com contratação de profissionais da saúde e manu-
tenção de postos de atendimento médico.

Outro aspecto local diretamente afetado pela queimada diz respeito ao 
abastecimento de água e luz das cidades. Quanto ao primeiro, é afetado por-
que na época da safra gasta-se mais água para limpar as ruas e avenidas pú-
blicas da fuligem que cobre as cidades. Já o fornecimento de energia elétrica 
é afetado tendo em vista que muitas vezes as chamas dos canaviais atingem 
a fiação elétrica e as torres de energia, interrompendo temporariamente o 
fornecimento de eletricidade.

Conforme salientou Nalini na ADI 126.780,

“Evidente que só Paulínia, assim como Ribeirão Preto, Piracicaba, Limei-
ra, Araras, Santa Bárbara d’Oeste – antes que São Paulo se transforme 
no imenso canavial em busca do milagroso etanol – sabem o que significa 
a reiteração dessa prática primitiva. Uma lei como esta não faria sentido 
na Capital, onde as poluições são outras. Por isso é que permitir ou proi-
bir queimada pertine ao peculiar interesse da cidade. São os moradores de 
Paulínia que suportam os males da queima. A fuligem que mata. A sujeira 
que angustia e cria neuroses, estressa e abrevia a vida. A queda sensível 
da qualidade existencial de todos os moradores da região. Por isso, legal e 
legítima a providência da Câmara local em proibir queimadas.”

No mesmo sentido, salienta Marcus Andrade na ADI 129.132 que há 
uma inescondível necessidade do Município legislar sobre essa matéria, pois 
são seus cidadãos, circunscritos ao seu território, que sofrem na saúde as con-
sequências deletérias dessa prática.

Caracterizado o interesse local, a atuação legislativa municipal deverá 
ocorrer de forma a suplementar a legislação estadual, tornando-a compatível 
com interesses dos munícipes.

Ao contrário do que defendem alguns, entendemos que a legislação esta-
dual, em especial as leis 11.241 e 10.547, são normas proibitivas da queima, pois 
permitem tal prática apenas por um período limitado de tempo. Tais leis reco-
nhecem os efeitos nocivos da queima, por isso estipulam um prazo final para 
sua ocorrência. Conforme afirmou o Desembargador Jacobina Rabello, relator 
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da ADI 129.132 da cidade de Limeira, não houvesse dano ao meio ambiente 
ou aos ecossistemas com a queima de vegetação e não teriam sido editadas leis 
federal e estadual a impedi-la,  embora toleradas exceções restritas no tempo. 

Sendo a legislação federal e estadual proibitivas da utilização de quei-
madas, embora a legislação estadual estabeleça um prazo demasiadamente 
longo para sua proibição total, poderá o Município adequar tais leis aos in-
teresses locais – suplementando-as – adiantando a proibição das queimadas 
para o momento presente. 

Nas ações de inconstitucionalidade ora analisadas, as leis municipais 
são analisadas apenas perante a Constituição Estadual, o que torna essencial 
a análise dos dispositivos considerados violados pela lei municipal. Veremos 
a seguir o que dispõe a Constituição estadual acerca da temática.

Estabelece a Constituição do Estado de São Paulo em seu artigo 191 que 
o Estado e os Municípios providenciarão a preservação, conservação, defesa, 
recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, 
atendidas as peculiaridades regionais e locais. Tal dispositivo deixa claro que 
é tarefa dos municípios, concorrentemente aos estados, atuar na proteção 
ambiental e ainda que tal proteção deve ocorrer de forma a atender as pecu-
liaridades locais de cada região. Está claro, através da análise  do dispositivo 
retrocitado, que a constituição estadual pretendia dar ao município poder de 
atuação em matéria ambiental, seguindo os dispositivos federais relaciona-
dos  à questão retrocitados. Destarte, o município que legisla proibindo as 
queimadas está agindo de acordo com o mandamento constitucional, não 
configurando qualquer violação.

Ainda na Constituição Paulista, estabelece o artigo193 que o estado 
deverá, mediante lei, criar mecanismos de proteção do meio ambiente e de 
manejo dos recursos naturais, controlando e fiscalizando atividades produ-
tivas potencialmente danosas ao meio ambiente (inciso XX). Nas decisões 
analisadas, prevaleceu o entendimento de que, ainda que tal artigo estabeleça 
a competência estadual para legislar em matéria ambiental, não há exclusão 
expressa do município em tal atividade legiferante. Isso porque é necessário 
o artigo 193 da CE seja interpretado conjuntamente com as normas federais 
de competência estabelecidas nos artigos 23 e 30 da Constituição Federal, os 
quais conferem competência legislativa ao município.

Em relação a leis em matéria ambiental, o artigo 29 da CE estabelece 
que o Código de Proteção do Meio Ambiente será considerado Lei Comple-
mentar. O dispositivo é específico ao afirmar que apenas o Código Ambiental 
é considerado Lei Complementar, e não todas as leis em matéria ambiental, 
o que retira a alegada afirmação de que as leis municipais violariam tal dis-
positivo.

Um outro dispositivo que se alega existência de violação é o artigo 192, 
§1º, in verbis:

“Art. 192, §1º: A outorga de licença ambiental, por órgão ou entidade gover-
namental competente, integrante de sistema unificado para esse efeito, será 
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feita com observância dos critérios gerais fixados em lei, além de normas e 
padrões estabelecidos pelo Poder Público e em conformidade com o plane-
jamento e zoneamento ambientais.”

Embora tenha sido alegada inconstitucionalidade das leis municipais 
perante tal artigo, o dispositivo citado não mantêm relação com a questão 
tratada na presente análise pois trata de competência para licenciamento de 
atividades, ao passo que analisamos aqui a competência legislativa dos entes 
federados. 

Diante de tudo que foi analisado, fica claro que as leis municipais que 
proíbem a queima estão de acordo com os dispositivos constitucionais fe-
derais e estaduais, pois foram prolatadas de acordo com regras formais de 
estabelecimento de competência. 

Ainda, mesmo que assim não fosse, tais leis deveriam prevalecer em vista 
do alto grau de proteção ambiental que conferem ao meio ambiente, atenden-
do aos anseios da sociedade e representando uma preocupação dos municí-
pios com a construção de um Estado de Direito Socioambiental.

Verificaremos que os julgadores das presentes ações utilizarão como ar-
gumento contrário à utilização das queimadas o relacionamento entre a rea-
lidade fática da utilização da queima e as leis existentes.

Dessa forma, nos votos favoráveis à improcedência da ação de incons-
titucionalidade, serão citados os estudos científicos que comprovam a noci-
vidade das queimadas para a população e para o meio ambiente. Trata-se de 
uma essencial demonstração da precompreensão do julgador, que, ao invés 
de meramente aplicar a lei seca ao caso, demonstra perspectiva da realidade 
circundante, o que faz com que o ato de julgar vá de encontro às necessidades 
da população.

Assim, entenderão alguns julgadores que, para solucionar o conflito en-
tre os aspectos formais relativos à competência dos entes federados e o inte-
resse social na proteção ambiental regulamentado pela lei municipal, deverá 
prevalecer  o segundo, conforme afirmou o Desembargador Jacobina Rabello 
na ADI 129.132. Nessa mesma ação, o desembargador Pinheiro entenderá 
que deve prevalecer sempre o interesse ambiental em tal conflito. Em suas 
palavras, “há apenas um critério para a solução de conflitos de competência 
implementadora em matéria ambiental: o do interesse ambiental ameaçado...”

No mesmo sentido, o Desembargador Nalini, na ação de Paulínia irá 
afirmar a constitucionalidade da lei municipal ressaltando a importância de 
se realizar a interpretação com base nos anseios do povo de forma a legitimar 
a aplicação da Constituição. Para o Eminente Desembargador, entre o prin-
cípio federativo e o princípio da tutela ao meio ambiente, este sobrepõe-se 
ao primeiro. Sendo  o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
um direito fundamental de interesse  intergeracional, na ponderação de valo-
res principiológicos, tal amplo dimensionamento a este conferido seria muito 
mais relevante se cotejado com o formalismo das competências federativas 
clássicas.
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Além do conflito entre a excessiva formalidade e a proteção ambiental, 
verificaremos ainda no julgamento das ações a existência de conflito entre os 
interesses econômicos dos grandes produtores de cana e a proteção do meio 
ambiente. 

Trata-se de um conflito clássico na interpretação e aplicação dos prin-
cípios ambientais pois certos institutos basilares do direito liberal, como o 
direito à propriedade e a liberdade econômica, ainda são vistos por um viés 
individualista, em que se confere a tais institutos o caráter absoluto e despido 
de qualquer interferência, seja ela estatal ou social.

Todavia, nos atuais moldes constitucionais previstos acerca da função 
socioambiental da propriedade e da ordem econômica, não se trata mais de 
um direito absoluto ou de um limitação a um direito, e sim de um direito que 
já nasce condicionado a determinados fatores, apenas recebendo a proteção 
estatal quando em conformidade com tais direitos.

No caso das queimadas de cana, entendemos que deva prevalecer o en-
tendimento de que deve haver conciliação entre os interesses em conflito. A 
atividade econômica pode ser desenvolvida desde que não coloque em risco 
outros direitos fundamentais assegurados constitucionalmente, principal-
mente o direito a uma vida digna.

Assim, nas decisões, será clara a manifestação de que produção de cana-
-de-açúcar deve ocorrer sempre conciliando a proteção ambiental.

Nesse sentido é o voto de Laerte Nordi na ADI 129.132, que aplica no 
caso concreto a disposição do artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Ci-
vil23. Em suas palavras, “E, no caso, o intérprete deve decidir entre os fantásti-
cos lucros da indústria do açúcar e a vida, a saúde e o bem-estar dos trabalha-
dores e do povo dos municípios submetidos a esse superado sistema de queima 
da cana-de-açúcar e colheita.” 

Por fim, uma última questão que merece ser analisada no presente tó-
pico diz respeito à (reiterada) afirmação dos autores das ações de inconstitu-
cionalidade de que a proibição da queima geraria um enorme impacto social 
em vista do aumento do desemprego, já que a colheita da cana-de-açúcar 
passaria a ser mecanizada. 

Tal argumento deve ser rechaçado, pois os trabalhadores de cana são os 
mais afetados negativamente pelas queimadas, pois são expostos a sério risco 
de aquisição de graves doenças. 

Ainda, em um primeiro momento haverá um aumento na contratação 
de cortadores de cana, pois a cana crua é mais difícil de ser cortada e exige um 
maior número de trabalhadores para manter a produtividade.

A proibição da queimada não enseja a obrigatoriedade da mecanização 
da colheita. Vale a pena ressaltar que na região de Ribeirão Preto 70% da 

23  Art.5o : Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do 
bem comum. 
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colheita da cana já é realizada por máquinas, mas a utilização das queimadas 
continua a ser uma prática reiterada visando facilitar o transporte da cana.

Por fim, os trabalhadores rurais sempre terão oportunidade de continuar 
suas atividades em outros ramos em que exigida participação na cultura do 
campo, no seu preparo e conservação. 

4. CONCLUSõES ARTICULADAS

4.1 A crise ambiental mundial gerou a positivação de direitos ambientais in-
clusive nas Constituições dos Estados. No Brasil, o direito ao meio ambiente 
foi erguido ao status de direito fundamental, possuindo tanto caráter objetivo 
quanto subjetivo. 

4.2 O Brasil adotou o federalismo como forma de Estado e a solidariedade 
como princípio fundante do Estado, devendo haver cooperação entre os entes 
federados (União, Estados, Distrito Federal e Município) na atuação referen-
te à proteção ambiental.

4.3 Na atual divisão de competência, o Município recebeu especial atenção. 
Conforme o artigo 30 da Constituição Federal, possui competência legislati-
va para atuar no interesse local e suplementar as normas estaduais e federais, 
havendo muita divergência na interpretação dos termos ‘interesse local’ e ‘su-
plementação’

4.4 O entendimento majoritário do TJ-SP é no sentido de que é inconstitu-
cional a edição de lei municipal proibitiva da queima da cana, já que viola-
ria a divisão de competência prevista nos artigos 23/24 da Constituição. São 
principais argumentos para esse posicionamento a falta de interesse local e as 
normas estaduais permissivas.

4.5 Entendemos que a edição das leis municipais proibitivas é uma medida 
essencial na proteção ambiental, pois encontra-se de acordo com os anseios 
dos munícipes. Ainda, tais leis foram editadas de acordo com a distribuição 
constitucional de competência pois há interesse local e as normas estaduais 
são proibitivas.

4.6 Embora a questão não tenha sido julgada no Supremo Tribunal Federal, 
há uma tendência de que se entenda constitucional as legislações municipais, 
pois são normas mais favoráveis ao meio ambiente. Este foi o entendimento 
no julgamento da ADI 3937 referente à questão da legislação estadual proi-
bitiva do amianto.
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1. INTRODUÇÃO 

As relações humanas transformam-se dia após dia. Para suprir as neces-
sidades humanas faz-se necessário analisar os valores sociais de cada época. 
O conceito de Segurança Humana surgiu com o fim da Guerra Fria, consoli-
dando-se em um novo cenário internacional, onde se fazia necessário valori-
zar o indivíduo, o ambiente em que vivia e suas necessidades. 

O conceito contemporâneo de segurança humana tem como foco as re-
lações entre os indivíduos e não mais exclusivamente entre os Estados. Pode-
-se dizer que o Estado é o meio pelo qual o indivíduo pode ter seu bem estar, 
liberdade e direitos fundamentais garantidos e efetivados. 

Um dos objetivos da segurança humana é a segurança ambiental, a qual 
se funda no entendimento de que a humanidade está vivendo para além da 
capacidade de suporte do ecossistema, impondo ao poder público, empresas 
e sociedade civil atuarem conjuntamente na busca da proteção ambiental, 
integrando conservação e desenvolvimento. 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito 
fundamental, devendo o Estado implementar políticas públicas com o objeti-
vo de concretizar os fins almejados pela segurança ambiental. 

1  Tese produzida a partir do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
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Dentre os instrumentos à disposição do Estado, tem-se a possibilidade 
de intervenção no domínio econômico por meio da tributação objetivando a 
defesa do meio ambiente, esta possibilidade encontra respaldo no artigo 170, 
inc. VI da CF.

A possibilidade de se utilizar o tributo como instrumento de proteção 
ambiental esta diretamente relacionada à aplicação da técnica da extrafisca-
lidade tributária, que possibilita as normas de estimulo a condutas ambien-
talmente favoráveis e desestímulo a condutas ambientalmente desfavoráveis.  

Delimita-se o estudo especificamente à possibilidade de intervenção 
do Estado no domino econômico, por meio da tributação, com a fina-
lidade de preservar o meio ambiente para a qualidade da vida presente 
e futura. Parte-se para a análise dos aspectos extrafiscais do IPI, ICM 
e IPTU para identificar a possibilidade de utilização de uma tributação 
ambientalmente orientada. 

2. SEGURANÇA HUMANA E SEGURANÇA AMBIENTAL

Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano de 19942, o conceito 
de segurança humana tem quatro características principais: a) é centrada nas 
pessoas, tem como foco a segurança do indivíduo; b) é de interesse universal; 
c) seus componentes são interdependentes; d) é mais fácil de garantir através 
da prevenção precoce. 

Embora não haja um consenso quanto a exata definição do termo, a 
segurança humana vai muito além das noções tradicionais de segurança 
para concentrar-se em questões como o desenvolvimento e respeito pelos 
direitos humanos. 

O Capítulo 2 do Relatório de Desenvolvimento Humano3 identifica as 
seguintes dimensões de segurança: Segurança Econômica, Segurança Ali-
mentar, Segurança Sanitária, Segurança Ambiental, Segurança Pessoal, Se-
gurança Comunitária e Segurança Política. 

Destaca-se, para o presente trabalho, a segurança ambiental. Segundo 
o relatório, a falta de água é uma das maiores ameaças nos países em de-
senvolvimento e a escassez da água é cada vez mais um fator de conflitos 
étnicos e políticos. 

Além disso, o documento menciona que quase dois bilhões de pessoas 
carecem de acesso ao saneamento básico o que influencia na poluição das 
águas. O documento também menciona acerca do desmatamento acelerado e 
os métodos de conservação desfavoráveis ao meio ambiente. 

Ademais, o documento aponta que muitos desastres naturais têm 
sido provocados pelos seres humanos. O desmatamento tem levado a 

2  NEW Dimensions of Human Security. Disponível em: <http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1994/>. Acesso 
em 30 de março de 2010.
3  Idem, ibidem. 
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secas mais intensas e inundações. Igualmente, a pobreza e a falta de terra 
estão fazendo com que a população habite áreas que aumentam a expo-
sição aos perigos naturais. O resultado: as catástrofes são mais significa-
tivas e mais frequentes. 

No atual contexto internacional, tornam-se interessantes as contribui-
ções que a segurança humana pode trazer para confrontar as ameaças contra 
o meio ambiente, uma vez que o conceito de segurança humana nos leva a 
crer que a preservação do meio ambiente é uma preocupação global e que 
todos estão envolvidos. 

No ordenamento jurídico brasileiro tem-se, em nível constitucional, po-
sitivado a dimensão da Segurança Ambiental, conforme se constata: princípio 
norteador da atividade econômica (Art. 170,VI); exigência para caracterizar 
a função social da propriedade rural (Art. 186, I e II );  proteção ambiental 
para a qualidade da vida presente e futura (Art. 225), entre outros disposi-
tivos. Dessa forma, é dever do Estado, da sociedade civil e das empresadas 
cumprirem os dispositivos constitucionais em busca de um desenvolvimentos 
sustentável, isto é, respeitando o meio ambiente. 

3. RESPONSABILIDADE ESTATAL, SOCIAL E EMPRESARIAL PELA SEGURANÇA AMBIENTAL 

A responsabilidade pela segurança ambiental recai sobre todos aqueles 
que com ela têm relação, demandando, dessa forma, uma atuação conjunta 
do Poder Público (1º setor), da sociedade civil (3º setor) e das empresas (2º 
setor). A busca pela preservação ambiental, portanto, é de responsabilidade 
estatal, empresarial e da sociedade civil. 

Considerando que a segurança ambiental visa proteger o indivíduo das 
diversas ameaças, como a poluição do ar, o desequilíbrio ecológico, efeito 
estufa, escassez de água e etc., é preciso uma atuação eficaz do Estado para 
proteção da sociedade em ralação a tais ameaças.

Não é somente o Estado que será responsável pela segurança ambiental. 
Marlene Kempfer Bassoli4 afirma que: 

“As pessoas se organizam para enfrentar os riscos presentes na 
sociedade de risco global”. 

Normalmente as pessoas são motivadas pela insuficiência da atuação 
estatal e pela necessidade de uma ação para combater às ameaças presentes 
na sociedade. Nesse contexto é que emerge as instituições sem fins lucrativos, 
organizações que envolvem pessoas comprometidas com o bem coletivo. 

Em decorrência da carência do Estado a sociedade civil começou a aju-
dar nas questões sociais através de instituições voluntaristas e sem fins lucrati-

4  BASSOLI, Marlene Kempfer. Intervenção do estado sobre o domínio econômico em prol da segurança humana. 
In: FERREIRA Jussara Suzi Nasser Borges Assis; RIBEIRO, Maria de Fátima. Empreendimentos econômicos e 
desenvolvimento sustentável. Marília: Arte e Ciência, 2008, p. 109-132.  
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vos que compõem o chamado terceiro setor, que vêem desempenhado um pa-
pel fundamental na realização dos fins almejados pela segurança ambiental.

A Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento (1992) 5, mais conhecida como Agenda 21 ou ECO-92 coloca em mui-
tas passagens a coletividade como importante colaboradora no processo de 
desenvolvimento, como por exemplo, no princípio 5 e princípio 10, os quais 
dispõe que: 

“PRINCÍPIO 5: Todos os Estados e todas as pessoas deverão co-
operar na tarefa essencial de erradicar a pobreza como requisito 
indispensável do desenvolvimento sustentável, a fim de reduzir as 
disparidades nos níveis de vida e responder melhor às necessida-
des da maioria dos povos do mundo”.
“PRINCÍPIO 10:O melhor modo de tratar as questões ambien-
tais é com a participação de todos os cidadãos interessados, em 
vários níveis. No plano nacional, toda pessoa deverá ter acesso 
adequado à informação sobre o ambiente de que dispõem as au-
toridades públicas, incluída a informação sobre os materiais e 
as atividades que oferecem perigo em suas comunidades, assim 
como a oportunidade de participar dos processos de adoção de 
decisões. Os Estados deverão facilitar e fomentar a sensibilização 
e a participação do público, colocando a informação à disposição 
de todos. Deverá ser proporcionado acesso efetivo aos procedi-
mentos judiciais e administrativos, entre os quais o ressarcimento 
de danos e os recursos pertinentes”. 

Bem como o Estado e a sociedade civil, as empresas devem participar na 
busca da justiça social pretendida pela segurança ambiental para colaborar 
ativamente com soluções que fomentam o desenvolvimento sustentável.

 Diante disso, as empresas devem buscar uma atuação no mercado 
de forma sustentável, isto é, as empresas não podem apenas visar o lucro, 
deve haver inclusão social e respeito ao meio ambiente. O instituto Ethos de 
Empresas e Responsabilidade Social6 considera que responsabilidade social 
empresarial:

“É uma atuação com base em princípio éticos elevados, nos seus 
vários relacionamentos com meio interno e externo, impactados 
pela atividade produtiva, a saber: funcionários, meio ambiente, 
fornecedores, consumidores, acionistas, comunidade, governo e 
sociedade em geral”. 

5  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponí-
vel em <www.mma.gov.br/?id_estrutura=18&id_conteudo=576>. Acesso em 09.maio.2010
6  INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Responsabilidade social das empre-
sas – percepção e tendência do consumidor brasileiro. São Paulo: mimeo, 2000. 
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A Constituição Federal em seu artigo 170 define o regime jurídico que 
deve nortear as ações empresárias diante do domínio econômico, a Constitui-
ção Federal reconhece a ordem econômica fundada na liberdade de iniciativa 
e o exercício de atividade ou profissão, porém tal liberdade não pode compro-
meter a justiça social. Impõem alguns limites a esta liberdade, dentre os quais 
se destaca a atuação dos empresários conforme as normas que protegem o 
meio ambiente.  

Verifica-se, portanto, que vivenciar a segurança ambiental depende da 
ação do Estado, das empresas e da sociedade civil. Ao Estado é facultado 
intervir sobre domínio Econômico para compelir ou incentivar os agentes 
econômicos para que cumpram a responsabilidade ambiental.

4. INTERVENÇÃO DO ESTADO SOBRE O DOMÍNIO ECONÔMICO EM PROL DA 
SEGURANÇA AMBIENTAL 

4.1 A Evolução do Pensamento Econômico em Face da Intervenção  
Estatal na Atividade Econômica 

O papel do Estado é de grande importância para a obtenção de qualquer 
forma de desenvolvimento, abrangendo a expressão em todos os seus níveis, 
tanto social quanto econômico, bem como o ambiental. 

O Estado é uma evolução da sociedade, compondo uma estrutura desen-
volvida para ordenar o convívio humano. Com o desenvolvimento das rela-
ções sociais, econômicas e jurídicas, o papel do Estado foi se transformando 
no contexto histórico influenciado por ideologias. O papel do Estado como 
agente regulador das relações econômicas alterou de acordo com os fins ideo-
lógicos construídos ao longo da história, isto é, o entendimento sobre o grau, 
o objetivo e o modo de intervenção do Estado nas relações econômicas evo-
luiu ao longo do tempo.  

No Brasil, deve ser analisado a passagem do Estado De Direito, isto é, o 
Estado influenciado pelos ideais liberais para o Estado Democrático de Direi-
to, que busca conciliar o Estado de Direito com um Estado Social. 

O Estado liberal, construído pelos ideários do liberalismo clássico ini-
ciado no século XVIII, preservava a liberdade econômica, ou seja, a atividade 
econômica no ordenamento liberal deveria ser autosuficiente, a função do 
Estado era meramente de permitir que a economia não sofresse nenhuma 
interferência. 

Com o final da segunda guerra mundial, surge um novo movimento 
social caracterizado pelas transformações marcadas por problemas políti-
cos, econômicos e sociais, o Estado passa a intervir nas relações econômicas 
como forma de suprir as negatividades trazidas pelo Estado liberal surgin-
do, dessa forma, o Estado Social, cuja característica principal é a permissão 
do Estado intervir na ordem econômica com o fim de assegurar os direitos 
econômicos e sociais.
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A Constituição da República de 1988 trouxe uma vasta gama de prin-
cípios do Estado Social em consonância com os princípios capitalistas do 
Estado Liberal. Adotou um sistema econômico apoiado na livre iniciativa, na 
liberdade de contratar, na livre concorrência e na propriedade privada, porém 
a Constituição enuncia diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo 
Estado e pela sociedade para regular a ordem econômica. 

Analisado a evolução dos pensamentos econômicos acerca da interven-
ção estatal, passa-se a analisar a intervenção do Estado brasileiro nas ativida-
des econômicas em prol da segurança ambiental.  

4.2 A Intervenção do Estado sobre o Domínio Econômico 

A atuação do Estado sobre a economia se dá através de um sistema jurí-
dico que pode ser chamado de constituição econômica, que expressa um con-
junto de diretrizes jurídico-normativas destinadas a estabelecer como deve ser 
a organização econômica, ou seja, no que se consubstancia a Ordem Econô-
mica Constitucional. Em termos amplos, a constituição econômica estabelece 
o conjunto de normas voltadas à organização econômica.  

O art. 170 da Constituição proclama de forma explícita, os valores bus-
cados pela ordem econômica, ao programar tais fins o constituinte estabele-
ceu os meios e as condições a serem utilizados, os quais encontram previstos 
no art. 173 e 174 da Carta Magna.  

Os princípios inseridos na ordem econômica constitucional (art. 170, 
CF) são os alicerces necessários para que a atividade econômica possa al-
cançar os direitos que possibilitem a segurança humana e em consequência a 
segurança ambiental, tendo em vista que um dos princípios elencados no art. 
170 da CF, é a defesa do meio ambiente. Assim, competirá ao Estado intervir 
nas relações econômicas em busca da realização de tais princípios. 

São duas modalidades de intervenção do Estado sobre o domínio eco-
nômico, o estado poderá intervir no campo econômico diretamente ou indi-
retamente. O art. 173 da CF estabelece a forma de intervenção direta, isto é, o 
Estado age diretamente no campo econômico por meio da criação de empre-
sa pública ou sociedade de economia mista.  Esta modalidade de intervenção 
só é permitida quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou 
relevante interesse coletivo.  

Na intervenção indireta, o Estado dirige e controla a economia privada. 
As possibilidades de intervenção do Estado sobre o domínio econômico estão 
elencadas no art. 174 da Constituição Federal, o Estado pode intervir nas re-
lações econômicas por meio normativo, por meio de normas que incentivem, 
por meio da fiscalização e por meio de planejamento. 

Por meio normativo o Estado atua por meio do Poder Legislativo, edi-
tando leis que disciplinem as relações econômicas de forma a condicioná-las 
aos princípios da livre iniciativa, da defesa do consumidor, da defesa do meio 
ambiente e etc., são exemplos disso o Código de Defesa do consumidor (art. 
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5º, inc. XXXII, CF), a lei de repressão ao abuso do poder econômico (art. 
173, § 4º, CF), entre outras. 

Por meio de normas que incentivem o Estado intervém sobre domínio 
econômico por via do fomento, ou seja, apoiando a iniciativa privada e estimu-
lando determinados comportamentos, objetivando o aumento das externalida-
des positivas. Assim, por exemplo, o Estado pode usar de certos mecanismos, 
como o tributário, para procurar condicionar ou provocar determinados com-
portamentos, em acordo com o art. 174 da Constituição Federal.  

Por meio da fiscalização o Estado atua através do órgão executivo, em 
tal hipótese o Estado age exercendo poder de polícia atuando para que as 
normas interventivas sejam cumpridas, de forma a manter o equilíbrio eco-
nômico, preservar a livre iniciativa e a concorrência, bem como a proteção do 
meio ambiente. 

Por meio do planejamento é a possibilidade do Estado intervir através 
de criação de diretrizes que regulamentam as políticas públicas, que normal-
mente têm forte influencias na definição das políticas empresariais. 

Observa-se que o Estado possui diversos instrumentos capazes de inter-
ferir na atividade econômica, de modo e possibilitar a efetividade dos prin-
cípios constitucionais previstos no art. 170, de modo a garantir a todos uma 
existência digna. 

Verifica-se, portanto, que é dever-poder do Estado intervir nas relações 
econômicas por meio do processo de positivação, de fiscalização, de incentivo 
e de planejamento para estabelecer diretrizes que regule as relações econômi-
cas permitindo a livre iniciativa e a livre concorrência, desde que atenda aos 
ditames da segurança humana. 

No exercício da função reguladora e normativa da atividade econômica, 
no binômio dever-poder é que o Estado faz uso do tributo ambientalmente 
orientado, como forma de regulamentar a atividade econômica de forma sus-
tentável. Trata-se de um poder-dever do Estado intervir na ordem econômica 
para tal fim, não é um ato discricionário do mesmo.

4.3 A Proteção do Meio Ambiente como Princípio da Atividade Econômica 

 O artigo 170 da Constituição Federal reúne as diretrizes fundamentais 
da Ordem Econômica, das quais se denota que a atividade econômica deve 
ser organizada de forma a causar menor impacto possível ao meio ambiente. 

Os princípios da ordem econômica ao determinarem a realização de fins 
sociais, através de programas de intervenção na ordem econômica com vistas 
à realização da justiça social, revelam como instrumentos de grande eficácia 
na busca da justiça social.  

Em outros termos, o princípio da defesa do meio ambiente subordina a 
atividade econômica. 

Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional 
objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, o art. 225 da Cons-
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tituição Federal estabeleceu valores de proteção ao meio ambiente que per-
mitem o real controle pelo Estado das atividades econômicas, o qual deve 
promover políticas públicas que harmonizem os objetivos econômicos com a 
proteção ambiental.

No título da Ordem Econômica e Financeira, a Constituição arrola, 
dentre os princípios gerais da atividade econômica, “a defesa do meio am-
biente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto am-
biental dos produtos e serviços e de seus processo de elaboração e prestação” 
(art. 170, VI da Constituição Federal). Dessa forma, para atingir tal propó-
sito, pode o legislador valer-se de instrumentos e ferramentas que encontra 
à disposição, inclusive normas tributárias, para induzir ou inibir comporta-
mentos desejáveis. 

É certo que a preservação do meio ambiente deve condicionar a ativida-
de econômica, isto é, os agentes econômicos devem atuar de modo compatível 
com um meio ambiente saudável. 

Considerando que só haverá desenvolvimento econômico com a proteção 
do meio ambiente, é dever do Estado intervir sobre as relações econômicas 
com o objetivo de minimizar as externalidades negativas ao meio ambiente, de 
modo a estimular a atuação dos agentes econômicos de forma harmônica com 
o meio ambiente em busca de um desenvolvimento econômico sustentável. 

É papel de todos, Estado e sociedade, buscarem alternativas aos mode-
los de exploração da atividade econômica, para atingir o desiderato consagra-
do pela Constituição Federal, de forma a conciliar a preservação ambiental 
e o desenvolvimento econômico, tomando tais atitudes é possível vivenciar o 
desenvolvimento econômico sustentável. 

Para alcançar o desenvolvimento sustentável é necessário um planeja-
mento do Estado, bem como o reconhecimento de que os recursos ambientais 
são finitos. Assim, os agentes econômicos precisam atuar dentro dos limites 
da capacidade de suporte dos ecossistemas.

Faz-se necessário, por outro lado, a atuação do Estado, regulando e fis-
calizando a aplicação das normas ambientais, o intervencionismo fiscal serve 
de instrumento eficaz para a reforma ou educação socioambiental.  

Dentre os instrumentos à disposição do Estado para a intervenção sobre 
o domínio econômico objetivando a defesa do meio ambiente, encontra-se o 
sistema tributário. 

A aplicação da tributação na defesa do meio ambiente está diretamente 
relacionada com a idéia do princípio do poluidor pagador, a saber, possibili-
ta-se alterar o custo de utilização dos recursos ambientais internalizando as 
externalidades e, dessa forma, afetar seu nível de utilização. 

Seria esse o sentido do princípio 16 da declaração do Rio para o meio 
ambiente e o desenvolvimento7: 

7  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponí-
vel em www.mma.gov.br/?id_estrutura=18&id_conteudo=576. Acesso em 09.maio.2010.
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Princípio 16: “Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, 
arcar com o custo decorrente da poluição, as autoridades nacio-
nais devem procurar promover a internalização dos custos am-
bientais e o uso de instrumentos econômicos, levando na devida 
conta o interesse público, sem distorcer o comércio e os investi-
mentos internacionais”.

Desta forma, admiti-se a possibilidade de criação por parte do poder pú-
blico de um conjunto de medidas econômicas e administrativas que possam 
impor aos empreendedores potencialmente poluidores uma conduta que con-
diz com os propósitos almejados pela Constituição Federal em seu art. 225. Os 
tributos ambientais buscam adequar a atuação das atividades econômicas po-
luidoras, de forma a estimulá-las a atuem em harmonia com o meio ambiente. 

Deve agregar ao custo do produto ou do processo produtivo de determi-
nado bem as externalidades negativas produzidas pela produção, de forma a 
desestimular os consumidores a adquirirem bens potencialmente poluidores 
ao meio ambiente, uma vez que a agregação de tal custo fará com que o pro-
duto tenha um preço elevado. 

Diante disso, a conduta das atividades econômicas irá mudar, tendo em 
vista que as empresas buscarão alternativas ambientalmente corretas para 
que aquele produto possa ter uma redução de preço, de forma a estimular 
seus consumidores a adquirirem produtos que não degradam a natureza. 

Assim, percebe-se que a tributação ambiental pode atuar de suas for-
mas: primeiramente como forma de induzir determinado comportamento so-
cial, objetivando influenciar as empresas a atuarem em harmonia com o meio 
ambiente e os consumidores a adquirirem produtos ambientalmente corretos 
e, de forma a gerar recursos para o financiamento de políticas públicas volta-
das a proteção ambiental. 

4.4 Políticas Públicas e Políticas Públicas Tributárias para a  
Preservação do Meio Ambiente  

A intervenção do Estado sobre a ordem econômica como agente regula-
dor das atividades econômicas deve tomar por base o princípio da defesa do 
meio ambiente. O estado pode intervir na atividade econômica por meio do 
planejamento, isto é, elaborando políticas públicas de preservação ambiental, 
a utilização desse instrumento deve se feito de acordo com suas respectivas 
características e finalidades. 

Não obstante, as atividades econômicas geram impactos sobre meio 
ambiente, para minimizar os impactos sobre o bem-estar dos indivíduos o 
Estado lança mão das políticas públicas para preservação do meio ambiente, 
de maneira a conciliar desenvolvimento econômico com defesa ambiental.   

As políticas públicas traduzem os meios necessários para atingir os va-
lores estabelecidos pelos princípios jurídicos que vinculam as finalidades a 
serem alcançadas pela sociedade, por exemplo, o princípio da defesa ambien-
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tal. A tributação ambiental apresenta-se como um instrumento de política 
pública ambiental eficaz para atingir os objetivos do inc. VI do art. 170 da 
Constituição Federal. 

A tributação ambiental é uma forma de política pública com o objetivo 
de implementação de políticas de proteção ao meio ambiente e ao desenvol-
vimento sustentável.

Mediante a tributação ambiental os agentes econômicos poluidores ten-
dem a diminuir as atividades causadoras de impacto ambiental, buscando 
novas técnicas para utilização de produtos menos poluidores e mais eficien-
tes, com o objetivo de diminuir a carga tributária suportada, uma vez que os 
agentes econômicos que contribuem para o desequilíbrio ambiental terão que 
suportar uma carga fiscal maior.

Por meio da tributação ambiental é possível implementar uma polí-
tica efetiva de proteção ao meio ambiente, com a utilização das espécies 
tributárias, quer para arrecadar recursos aos órgão públicos para serem 
utilizados na promoção de políticas públicas voltadas ao meio ambiente, 
quer para influenciar o comportamento dos contribuintes em face ao 
meio ambiente. 

A tributação ambiental pode ter como objetivo internalizar os custos 
ambientais das atividades lícitas que sejam nocivas ao meio ambiente. Tal 
função é precisamente trazer para o custo de cada bem ou mercadoria o custo 
que seu consumo representa em termos ambientais, isto é, internalizando no 
produto as externalidades negativas causadas pelo produto ou seu processo 
de formação afetando, assim, seu nível de utilização. 

Buscando um melhor resultado econômico, os agentes poluidores sen-
tem-se impulsionados a procurarem novas técnicas e meios de produção que 
permitem uma redução da poluição ambiental ou até mesmo a extinção de tal 
poluição. Os agentes poluidores terão que conciliar a exploração econômica 
com a preservação ambiental.

Os impostos extrafiscais podem ser utilizados como instrumentos de 
tributação no campo ambiental. Por meio dos mecanismos de graduação 
das alíquotas, reduções de base de cálculo e seletividade é possível estimu-
lar ou desestimular a produção de produtos nocivos ou benéficos ao meio 
ambiente. Tal técnica possibilita o estímulo à pesquisa e investimentos em 
tecnologias na exploração de recursos renováveis alternativos, bem como, 
diminui os desastres ecológicos e reduz os gastos públicos com recuperação 
ambiental e saúde pública

Ademais, não é necessário a criação de impostos novos, mas sim 
a aplicação de impostos existentes visando a defesa do meio ambiente. 
Conforme se verá no próximo capítulo, pode a extrafiscalidade estar re-
lacionada aos impostos de consumo, por exemplo, o ICMS e o IPI, cuja 
seletividade também leva em conta a essencialidade dos bens em função 
da degradação ambiental.
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5. INTERVENÇÃO DO ESTADO POR MEIO DA EXTRAFISCALIDADE EM PROL DA 
SEGURANÇA AMBIENTAL 

5.1 Extrafiscalidade Ambiental 

A intervenção do Estado como ente ordenador da atividade econômica 
em função da proteção ambiental é de grande importância. Dentre os instru-
mentos que possibilitam a intervenção do Estado está o sistema tributário. 
No que respeita ao meio ambiente, a possibilidade de se utilizar o tributo 
como instrumento de sua proteção está diretamente relacionada à aplicação 
da técnica da extrafiscalidade tributária. A tributação pode servir de instru-
mento à realização dos propósitos da segurança ambiental.

A extrafiscalidade constitui um meio de o Estado utilizar a tributação 
como instrumento de intervenção da sociedade, sobretudo no campo eco-
nômico e social, com vistas a concretizar as diretrizes constitucionalmente 
previstas.

Cabe frisar que a extrafiscalidade não significa que o Estado deixe de ar-
recadar tributo. A finalidade da extrafiscalidade não é meramente arrecada-
tória, ainda que ingressem recursos aos cofres públicos. Visa, pois, direcionar 
o comportamento dos agentes econômicos aos objetivos constitucionalmente 
positivados. Dessa forma, verifica-se ser possível a utilização da extrafisca-
lidade como forma de concretização dos objetivos traçados pela segurança 
ambiental

O intervencionismo estatal por meio da extrafiscalidade constitui um 
eficiente instrumento na preservação e combate à poluição. É dever do Es-
tado intervir na ordem econômica com o fim de garantir um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 

Esta forma de tributação está intimamente relacionada com o princí-
pio do poluidor-pagador, tendo em vista que ela visa graduar a tributação, 
incentivando as atividades e consumos não-poluidores e desestimulando a 
produção e consumo de bens ecologicamente incorretos.  

Por meio da agravação da carga tributária, podem-se afastar certas ati-
vidades reputadas contrárias ao meio ambiente. Dessa maneira, a extrafisca-
lidade por servir tanto para coibir comportamentos lesivos ao meio ambien-
te, como também para estimular condutas ambientalmente corretas. 

5.2 Extrafiscalidade por Meio do IPI 

O art. 153, IV, da Constituição Federal confere competência à União 
para a instituição de imposto sobre Produtos Industrializados. Tal imposto 
incide sobre as operações com produtos industrializados. 

A Constituição Federal, no seu art. 153, § 3º, determina a observância 
da técnica da seletividade na instituição do IPI, a seletividade implica uma 
tributação diferenciada conforme a qualidade do produto. O uso do critério 
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da seletividade no IPI deve ser observado pelo ente competente para a sua 
instituição (no caso, a União) não se trata de um poder discricionário e sim 
de uma imposição constitucional. Diante disso, as alíquotas devem variar 
conforme a essencialidade do produto.

Por meio dos princípios constitucionais (art. 153, § 3º, CF) da seletivi-
dade, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), previsto no art. 46 do 
Código Tributário Nacional, pode obter uma função extrafiscal ambiental.  
A seletividade implica a tributação diferenciada conforme a qualidade do que 
é objeto da tributação.

Com a aplicação da extrafiscalidade por meio do IPI, o poder público 
poderá orientar comportamento dos agentes econômicos de modo a preser-
var o meio ambiente. As alíquotas seletivas, de acordo com a essencialidade 
do produto serão fixadas pelo Poder Executivo, que adotará tal técnica de 
tributação por ocasião da elaboração da Tabela de Incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados, a TIPI. 

Leandro Paulsen8 afirma que na TIPI:

“serão identificados os produtos e atribuídas as respectivas alí-
quotas, sendo que o critério para a variação tem de ser a essencia-
lidade do produto. Poderá ser atribuída, inclusive alíquota zero 
para determinados produtos, se assim entender o Executivo”  

Assim, considerando que o IPI pode ter uma função extrafiscal voltada 
à proteção do meio ambiente, um produto não pode ser entendido como es-
sencial, quando o seu consumo provoque degradação ambiental, razão pela 
qual poderá ter suas alíquotas majoradas para desestimular o consumo. 

A seletividade ambiental do IPI encontra respaldo na proposta de uma 
Reforma Tributária Ambiental constante na PEC 353/20099. Uma das pro-
postas inseridas pela PEC 353/2009 é a introdução da extrafiscalidade am-
biental do IPI, conforme estabelece a proposta de introdução de um § 5º-A no 
art. 153 da Constituição Federal, com a seguinte redação: 

“art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
IV – produtos industrializados 
§ 5º-A. Os impostos previstos neste artigo, sempre que possível, 
orientar-se-ão pela seletividade socioambiental e terão suas alí-
quotas fixadas em função da responsabilidade socioambiental 
das atividades desempenhadas pelo contribuinte”

Importante ressaltar ainda a existência do Decreto Federal nº 755/93, 
que estabeleceu diferentes alíquotas no imposto sobre produtos industrializa-

8  PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e código tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 
Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2009. 
9  Proposta de Emenda à Constituição nº 353 de 2009. Disponível em < http://www.reformatributariaambiental.com.
br/reforma_tributaria_ambiental.html>. Acesso em 15 de maio de 2010. 
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dos (IPI) para carros a gasolina, a álcool e a bicombustível. Os carros à gaso-
lina possuem uma alíquota maior (9,5 %), tendo em vista que poluem mais o 
meio ambiente. Por outro lado, os carros movidos a álcool e a biocombustível 
(7,5 %) terá a alíquota do IPI reduzida, o que estimula o consumo de com-
bustível não poluente. Essas ações pretendem estimular um menor consumo 
de energia para preservar o meio ambiente, o que significa reduzir a emissão 
de gases na atmosfera. 

O objetivo é que haja uma um estímulo na produção de veículos menos 
poluentes, o que levará a indústria automobilística brasileira a um novo nível 
tecnológico, uma vez que terá que oferecer alternativas de produtos ambien-
talmente corretos. 

Tal técnica também é aplicada aos caminhões, que terá isenção completa 
da alíquota até o mês de junho de 2010, o objetivo é estimular a renovação da 
frota brasileira, associada à preservação ambiental, visa estimular a criação 
de tecnologias menos poluentes, como, por exemplo, a implementação de car-
ros híbridos (energia elétrica e renovável). 

Além dos estímulos para o consumo de carros menos poluentes, há no Bra-
sil uma redução nas alíquotas do imposto sobre produtos industrializados (IPI) 
dos eletrodomésticos com selos de classe A e B (que consomem menos energia).  

Deve-se pensar, portanto em uma essencialidade ambiental, a seletivi-
dade deve levar em conta o nível de poluição do produto, incentivando desta 
forma, a comercialização de produtos não-poluentes. 

5.3 Extrafiscalidade por Meio do ICM 

O ICMS – imposto incidente sobre as operações relativas à circulação 
de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação é tributo de competência dos Estados e do 
Distrito Federal. 

O ICMS também pode ser seletivo (art. 155, § 2º, III) em função da es-
sencialidade das mercadorias e serviços, permitindo, desse modo, a adoção de 
alíquota mais gravosa para as operações com mercadorias poluentes ou tóxicas. 

Considerando a possibilidade de utilizar a seletividade no ICM, tal tri-
buto pode ter uma função extrafiscal ambiental, sendo possível, por exemplo, 
incentivar a circulação de produtos ecologicamente corretos através de uma 
redução da alíquota de tais operações. Esse incentivo pode partir de políticas 
tributárias de incentivos fiscais através da extrafiscalidade do ICM. 

O emprego da seletividade no ICM constitui uma relevante ferramenta para 
a proteção e preservação do meio ambiente, com o objetivo de aumentar o con-
sumo e a produção de bens que causem um menor impacto ao meio ambiente. 

Ademais, o ICM é considerado um imposto indireto, isto é, o valor do 
tributo é repassado ao consumidor final, dessa forma, é possível estabelecer 
uma política tributária ambiental voltada aos consumidores, de forma a es-
timular os mesmos a realizar operações com mercadorias que guardem uma 
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vinculação com a proteção ambiental, tendo em vista que tais operações 
podem ter uma tributação reduzida, em função da seletividade ambiental, 
por exemplo.

Assim, pode-se dizer que o uso seletivo do ICM com o escopo de prote-
ção ao meio ambiente direcionará o produtor a adotar condutas ecologica-
mente mais adequadas, uma vez que a incidência de carga fiscal elevada sobre 
um produto não ecologicamente correto fará com que este se torne mais caro 
em face de um produto concorrente que seja ambientalmente correto.

Logo, a imputação dos custos ambientais tem como fim o produtor, ten-
do em vista que ao consumidor não resta alternativa para reduzir a poluição, 
senão deixar de consumir determinado bem. Em contrapartida, os produto-
res podem buscar alternativas de produção menos poluentes. 

Por meio do ICM é possível o Poder Público conceder benefícios fiscais 
aos contribuintes que tiverem condutas ambientalmente corretas nas opera-
ções relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços. 

Diante disso, verifica-se que não há óbice para que o ICM tribute, por 
exemplo, de modo menos oneroso, operações mercantis com produtos ecolo-
gicamente corretos, que não agridem o meio ambiente. No mesmo sentido, a 
desoneração do ICMS ao fabricante de papel reciclável. 

5.4 Extrafiscalidade por meio do IPTU

A instituição do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Ur-
bana é de competência exclusiva do Município (art. 156, inc. I, da CF). A 
Constituição determina que o IPTU poderá ter alíquotas diferentes de acordo 
com a localização e o uso do imóvel (art. 182, § 4º, inc. II, da CF), as alíquotas 
são estabelecidas em lei municipal. A propriedade urbana deve observar sua 
função social mediante a preservação do meio ambiente. 

Importante referir que a Constituição Federal em seu art. 5º, inc. XXIII, 
determina que a propriedade deverá atender a sua função social. Ademais, o 
artigo 1.228 do Código Civil, menciona além da função social da proprieda-
de, a função sócio-ambiental da propriedade. 

“Artigo: 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e 
dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 
injustamente a possua ou detenha.
§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância 
com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam 
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, 
a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o 
patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do 
ar e das águas”.

O uso do IPTU como instrumento de desenvolvimento econômico com 
vista ao atendimento da função social da propriedade, faz com que seja pos-
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sível ao Município editar uma lei que estabeleça, por exemplo, a elevação das 
alíquotas do IPTU dos imóveis urbanos utilizados como sedes industriais 
localizados na região central da cidade.

Tal política tributária, voltada para a progressividade do IPTU, objetiva 
tributar com alíquotas diferenciadas (carga tributária menor) aqueles imó-
veis urbanos que adotem práticas ambientalmente desejáveis, por exemplo, 
os contribuintes que façam uso racional dos recursos naturais. Adotando tal 
técnica, é possível o desenvolvimento de ações relacionadas ao planejamento, 
coordenação e controle para a preservação do meio ambiente. 

No que concerne à orientação ambiental do IPTU, importa destacar a 
proposta constante na PEC 353/2009, que propor a alteração na redação do 
art. 156, § 1º, II, da Constituição Federal, que passaria a ser a seguinte: 

“Art. 156. § 1º - Sem prejuízo da progressividade no tempo a que 
se refere o Art. 182, § 4º, inciso I (progressividade no tempo), o 
imposto previsto no inciso I (IPTU) poderá:
II – ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso 
do imóvel e o respeito à função socioambiental da propriedade”. 

Assim, o IPTU poderá ter natureza extrafiscal, objetivando estimular a 
utilização correta da propriedade urbana, de modo a garantir a função so-
cioambiental da propriedade, com vista a preservar o meio ambiente para 
as presentes e futuras gerações. Esta forma de tributação estimula os contri-
buintes a buscarem formas de utilizarem a propriedade de forma a preservar 
o meio ambiente. 

6. CONCLUSõES ARTICULADAS

6.1 Este estudo teve por objetivo principal estudar a intervenção estatal sobre 
a ordem econômica como forma de estabelecer políticas públicas tributaria 
para a proteção do meio ambiente;

6.2 Verificou-se que a os objetivos da segurança ambiental foram cotejados 
pela Constituição Federal de 1988, ou seja, o ordenamento nacional impõe a 
necessidade de proteção do meio ambiente para a qualidade da vida presente 
e futura, conforme se depreende da leitura do Art. 225 da Carta Magna;

6.3 O estudo mostrou que a responsabilidade pela segurança ambiental recai 
sobre o Estado, sociedade civil (terceiro setor) e empresas. Verificou-se que a 
proteção do meio ambiente constitui um dos princípios da ordem econômica 
constitucional. 

6.4 Diante disso, conforme determinação do art. 174 da CF, é dever do estado 
intervir sobre o domínio econômico para compelir os agentes econômicos a 
atuarem de acordo com a preservação ambiental. 
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6.5 O Estado poderá intervir, seja via fiscalização, planejamento, incentivo 
ou positivação. É na modalidade de intervenção via normatização e incentivo 
que o Estado pode elaborar políticas públicas com o objetivo de compelir ou 
incentivar os agentes econômicos a aturem de forma ecologicamente correta;

6.6 Nesse diapasão, surge o instrumento da extrafiscalidade como forma do 
Estado intervir nas atividades econômicas com o escopo de induzir os agentes 
econômicos a adquirirem condutas que visam à proteção do meio ambiente;

6.7 O Poder Público tem na extrafiscalidade uma maneira de conciliar desen-
volvimento econômica e defesa do meio ambiente, tendo em vista que com 
a tributação diferenciada o Poder Público pode estimular comportamentos 
ambientalmente desejáveis;  

6.8 Dessa forma, o emprego dos tributos com fins extrafiscais constitui uma 
relevante ferramenta para a proteção e preservação do meio ambiente. A tri-
butação ambiental defendida no trabalho serve tanto para coibir compor-
tamentos lesivos ao meio ambiente, como também para estimular condutas 
ambientalmente corretas; 

6.9 Por fim, verificou-se a possibilidade de utilização da extrafiscalidade por 
meio do IPI, ICM e IPTU como caminhos viáveis para a preservação am-
biental. Por meio do princípio constitucional da seletividade (art. 153, § 3º, 
CF), o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), previsto no art. 46 do 
Código Tributário Nacional pode obter uma função extrafiscal ambiental.
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1. INTRODUÇÃO

Diante do surgimento do Estado de Direito Ambiental, novas garantias 
nascem aos sujeitos de direitos. Nesta perspectiva, numa sociedade imersa 
em problemas envolvendo o meio ambiente faz-se preciso verificar se há a 
garantia do direito à educação ambiental formal nas Escolas Públicas para 
a formação de uma consciência crítica, e ao mesmo tempo cidadã, acerca do 
problema ambiental.

Assim, o presente artigo analisa, a partir de um conceito de Estado de 
Direito, o papel do gestor das escolas públicas estaduais de Parnamirim, na 
garantia do direito à Educação Ambiental Formal. 

Este município está situado no Estado do Rio Grande do Norte, ca-
racteriza-se por ser destaque devido ao crescimento tanto comercial como 
populacional. Conforme Morais1, o Município apresenta uma área de 126,1 
Km², o que representa 5% da região metropolitana do Natal. Segundo dados 
do IBGE a população estimada é 202.413 habitantes. Neste espaço geográfico 
foram realizadas as entrevistas nas escolas estaduais do referido município, 
no qual dos onze gestores, oito foram entrevistados, o que dá margem a um 
recorte empírico definido.

O estudo das questões ambientais são relativamente recente e está inti-
mamente ligada ao processo civilizatório, e por isso, a sua utilização há muito 
vem sendo feita desordenadamente pelo homem. O direito, pois, surge como 
o instrumento de controle social. Com efeito, emana o antigo e conhecido 
brocardo jurídico, no tocante ao surgimento do direito – ubi societas ibi jus.

1  MORAIS, P. S. de. Os conselhos como mecanismos de democratização da política: participação e poder de decisão 
nas ações do conselho de controle social do FUNDEF no município de Parnamirim/RN (1998-2005). 2006. Disser-
tação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2006. 

Book grad e pos grad.indb   189 11/05/11   15:26



190 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Neste ínterim, a partir dos conflitos sociais surgirá o direito, assim como 
as matérias civis e sociais tiveram papel importante em momentos históricos 
diferentes, não poderia ser diferente com o surgimento dos direitos de quarta 
geração - os direitos difusos e coletivos.

De modo que, atualmente, há de se discutir com afinco as problemáticas 
inerentes aos novos direitos da sociedade. Surge, com efeito, a manifestação 
abstrata do Estado de Direito Ambiental.

Desta forma, corroborando com os autores que trata do direito ambien-
tal e outros que transpassam a área jurídica, foi possível trazer para o debate 
acerca do Estado de Direito atual, o direito à educação ambiental formal 
como objeto de pesquisa. Destarte, a fim de tratar das questões pesquisadas 
foi proposta a análise do conceito de Estado de Direito Ambiental, além do 
conceito jurídico de educação ambiental formal e a partir daí saber qual o 
papel dos gestores das escolas estaduais de Parnamirim/RN na garantia desse 
direito.

A pesquisa será delineada mediante investigação de cunho exploratório, 
configurando-se enquanto qualitativa, buscando a relação entre a fundamen-
tação teórica e os achados empíricos. O estudo foi aprimorado no decorrer 
da pesquisa, com base nas das necessidades apresentadas por ela. Bogdan e 
Biklen2 argumentam que a pesquisa é desenvolvida em etapas: “[...] de uma 
fase de exploração alargada passam para uma área mais restrita de análise 
de dados coligidos”. [...] “a recolha de dados e as atividades de pesquisa são 
canalizadas para terrenos, sujeitos, materiais, assuntos e temas”.

Como procedimento metodológico, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, 
documental e entrevistas semi-estruturadas. Neste âmbito, as entrevistas fo-
ram realizadas no dia 03 de março de 2011, com os gestores das referidas 
escolas3, com o intuito de responder a algumas questões pertinentes à realiza-
ção do direito à educação ambiental formal, a saber: o conceito de educação 
ambiental, importância deste, o reconhecimento desse direito, o papel do ges-
tor das referidas escolas na garantia do direito à educação ambiental. 

2. O ESTADO DE DIREITO AMBIENTAL 

Santos4, afirma que em fins do século passado, as utopias “ecológica e 
democrática” são as únicas utopias realistas e democráticas, pois referem-se 
“a um princípio da realidade na construção de idéias hegemônicas”. Consiste 
na contradição entre ecossistema finito do planeta, e a tendencial acumulação 

2  BOGDAN, R. C.; BIKLEN, S. K.. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. 
Tradução: Maria João Alvarez, Sara Bahia dos Santos e Telmo Mourinho Baptista. Porto: Porto Editora, 1994.
3  Entrevistado 1: gestor da E.E. Santos Dumont; Entrevistada 2: gestora da E.E. Arnaldo Arsênio de Azevedo; 
Entrevistado 3: gestor da E.E. Roberto Rodrigues Krause; Entrevistada 4: gestora da E.E. Dr. Antônio de Souza; 
Entrevistada 5: gestora da E.E. Dom Nivaldo do Monte; Entrevistada 6: gestora da E.E. Antônio Basílio Filho; 
Entrevistada 7: gestora da E.E. Presidente Roosevelt; Entrevistado 8: gestor da E.E. Apolinário Barbosa.
4  SANTOS, B.S.S. Pela Mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2005, p. 42.
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do capital, que é infinita. Nesse sentido, a ecológica é utópica porque há uma 
pressuposição em que haja uma “transformação global”, tanto dos modos de 
produção como do conhecimento científico.

Diante disso, a preocupação com a proteção do meio ambiente não é 
exclusividade dos dias atuais. Apesar de que a percepção jurídica é de explica-
ção recente, em conseqüência desse novo bem jurídico.

Desde os tempos mais remotos, o meio ambiente vem sendo objeto de 
preocupação de todos os povos, variando à intensidade desta. As primeiras 
formulações que demonstram uma preocupação com a biodiversidade e con-
servação das espécies animais podem ser encontradas em Genes5. 

No Brasil, as primeiras normas dirigidas à tutela do meio ambiente re-
montam a legislação portuguesa, mais precisamente as Ordenações do Reino 
que aqui estiveram em vigência até o advento do Código Civil de 19166. Tanto 
as ordenações afonsinas quanto as filipinas o tutelaram de maneira restrita, 
haja vista que a proteção dava-se de maneira pontual, pois suas proibições 
tinham como foco um bem ambiental específico, sem levar em consideração a 
proteção do ambiente de maneira ampla.

Com a independência, a sua proteção do meio ambiente continuou a ser 
positivada de maneira esparsa e fragmentária. As legislações subseqüentes 
mantiveram a mesma visão restrita de proteção de tempos de outrora, tute-
lando bens de forma pontual, desconsiderando a amplitude e complexidade 
do meio ambiente7.

Esta visão começou a ser alterada a partir da promulgação da Lei nº 
6.938/818 que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA). 
Tal diploma legal adotou uma visão sistêmica do meio positivando uma polí-
tica preocupada em preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental a 
fim de propiciar à vida9. 

A Constituição da República Federativa do Brasil10 de 1988 seguiu a 
mesma linha da PNMA, ao inserir em seus textos dispositivos que protegem 
o meio ambiente de maneira sistêmica. Dúvida não há de que as legislações 
devem tutelar o meio ambiente de maneira integral, tendo em vista que ele 
próprio é um sistema e deve ser protegido como tal. Vale ressaltar que a 
CRFB/1988 e a lei da Lei nº 6.938/81 foram fortemente influenciadas pela 
Conferência de Estocolmo realizada em 1972, na Suécia. 

5  MILARÉ, E.. Direito do Meio Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 6. Ed. 
São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2009, p. 795.
6  FERREIRA, M. L. P. C.; LEITE, J. R. M. Estado de Direito Ambiental no Brasil: uma visão evolutiva. In: COU-
TINHO, F. S. N.; FARIAS, T. (Org.). Direito Ambiental - O meio ambiente e os desafios da contemporaneidade. 
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 116. 
7   Idem, p.116
8  ______. Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L6938.htm. 
Acesso em: 27 de março de 2011.  
9  FERREIRA, M. L. P. C.; LEITE, J. R. M. Estado de Direito Ambiental no Brasil: uma visão evolutiva. In: COU-
TINHO, F. S. N.; FARIAS, T. (Org.). Direito Ambiental - O meio ambiente e os desafios da contemporaneidade. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 116. 
10  BRASIL, Constituição (1988). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 27 de março de 2011
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Primeiramente, as legislações ambientais protegiam o meio ambiente, 
principalmente, em função de sua utilidade para o homem. Nesta fase essas 
normas jurídicas tinham sua fundamentação em uma concepção antropocên-
trica. O escopo delas era controlar a poluição e subjetivar o direito ao meio 
ambiente como direito fundamental do ser humano11. Estas normas jurídi-
cas tutelavam problemas ecológicos de primeira geração. A partir da década 
1980, as normas jurídicas incorporadas ao direito objetivo brasileiro passa-
ram a versar sobre problemas ambientais de grande complexidade, os quais 
transcendem as fronteiras dos Estados com implicações globais e duradouras, 
os chamados problemas ecológicos de segunda geração. Doravante os instru-
mentos jurídicos adotados pelo Brasil demonstram uma maior sensibilidade 
para com proteção do meio ambiente.    

Destarte que o ordenamento jurídico brasileiro, por meio da CRFB/1988 
e os demais instrumentos internacionais adotado por ela dispõem de ferra-
mentas capazes de resolver problemas ecológicos de grande complexidade12. 

Assim, o direito positivo brasileiro incorporou normas ambientais que 
objetivam solucionar os problemas ecológicos não só de primeira geração, 
mas também os problemas de grande complexidade como os de segunda ge-
ração, de maneira que as ferramentas adotadas desenharam o chamado Esta-
do de Direito Ambiental. 

Tendo em vista que o mundo seja marcado por profundas desigualda-
des sociais e pela degradação ambiental em escala mundial, este é fruto de 
um processo civilizatório moderno, é tarefa das mais difíceis – construir um 
Estado de Direito Ambiental ou até mesmo uma utopia, pois os recursos 
ambientais são finitos e antagônicos com a produção de capital e consumo 
existentes13.  Desta feita, considera-se o Estado de Direito Ambiental um ele-
mento fictício do Estado de Direito, marcado por abstratividade14. 

Neste sentido Leite15 ensina que “O Estado de Direito Ambiental cons-
titui um conceito de cunho teórico-abstrato que abrange elementos jurídicos, 
sociais e políticos na persecução de uma condição ambiental capaz de favo-
recer a harmonia entre os ecossistemas” a fim de assegurar a plena satisfação 
da dignidade da pessoa humana. 

11   FERREIRA, M. L. P. C.; LEITE, J. R. M. Estado de Direito Ambiental no Brasil: uma visão evolutiva. In: COU-
TINHO, F. S. da N.; FARIAS, T. (Org.). Direito Ambiental - O meio ambiente e os desafios da contemporaneidade. 
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 118.
12   Idem p. 118.
13   LEITE, J. R. M. Sociedade de Risco e Estado. In:____; CANOTILHO, José Joaquim Gomes (Org.). Direito 
constitucional ambiental brasileiro. 3ª Ed. São Paulo, 2008, p. 149.
14   FERREIRA, M. L. P. C.; LEITE, J. R. M. Estado de Direito Ambiental no Brasil: uma visão evolutiva. In: COU-
TINHO, F. S. da N.; FARIAS, T. (Org.). Direito Ambiental - O meio ambiente e os desafios da contemporaneidade. 
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, p 118.
15  LEITE, J.R.M.;BELCHIOR, G.P.N. (2009). Estado de Direito Ambiental: uma análise da recente jurisprudência 
ambiental do STJ sob o enfoque da hermenêutica jurídica. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 14, v. 56, 
p. 65, out.-dez./2009.
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Ao passo que Capelli apud Leite16 define o Estado de Direito Ambiental 
como sendo uma forma de Estado que se dispõe a efetivar o princípio da 
solidariedade econômica e social a fim de alcançar um desenvolvimento sus-
tentável, guiando a busca à igualdade material entre os cidadãos através do 
controle jurídico do uso racional e adequado do patrimônio natural. 

É oportuno destacar que essa abstratividade do Estado de Direito Ambien-
tal não pode levar a crer que não é relevante a sua discussão17, pois há de se 
ressaltar que ela tem projeção sobre o mundo real apenas como devir. Esse seu 
caráter não desqualifica a importância do paradigma proposto para uma melhor 
compreensão das novas sociedades contemporâneas, face à atual crise ambiental.  
Neste sentido, Leite expõe que “O Estado de Direito Ambiental, portanto, tem o 
mérito como proposto de exploração de outras possibilidades que se apartam da 
realidade para compor novas combinações daquilo que existe” 18.

Por consequência, o Estado de Direito Ambiental possui funções mais 
abrangentes do que o Estado Liberal e o Estado Social, no tocante a incor-
poração de novos valores como a efetiva defesa e proteção do meio ambiente, 
a ética ambiental, a gestão ambiental participativa, a democracia ambiental 
e a educação ambiental19. Segundo Ferreira20, de maneira sintetizada, cinco 
são as funções fundamentais da discussão do Estado de Direito Ambiental, 
a saber: criar formas eficazes para a gestão dos riscos, positivar instrumentos 
preventivos e precaucionais, incorporar o pensamento integrado, fomentar a 
formação da consciência ecológica, além de facilitar a compreensão do objeto 
de estudo – meio ambiente.

Destarte que a fomentação das premissas básicas do Estado de Direito 
Ambiental não soluciona a crise ambiental em curso. Serve como transição 
da irresponsabilidade generalizada para uma tomada de consciência tanto 
do Estado como da sociedade no tocante a verdadeira situação ambiental, 
ao passo que irão influenciar nas situações de risco, a fim de assegurar as 
condições mínimas necessárias que garantem uma qualidade de vida sob a 
ótica ambiental21. Sendo assim, considera-se que a educação formal não é a 
única, mas é uma das responsáveis por assumir o compromisso de disseminar 
a cidadania a partir de uma perspectiva da educação ambiental. A seguir 
delineia-se o conceito de educação ambiental.

16   LEITE, J. R. M. Sociedade de Risco e Estado. In:____; CANOTILHO, José Joaquim Gomes (Org.). Direito 
constitucional ambiental brasileiro. 3ª Ed. São Paulo, 2008, p. 150.
17  Idem, p. 151.  
18   LEITE, J.R.M.;BELCHIOR, G.P.N. (2009). Estado de Direito Ambiental: uma análise da recente jurisprudência 
ambiental do STJ sob o enfoque da hermenêutica jurídica. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 14, v. 56, 
p. 67, out.-dez./2009.
19  NUNES JUNIOR, A. T. O Estado Ambiental de Direito. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 589, 17 fev. 2005. 
Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/6340>. Acesso em: 22 mar. 2011. 
20   FERREIRA, M. L. P. C.; LEITE, J. R. M.. Estado de Direito Ambiental no Brasil: uma visão evolutiva. In: 
COUTINHO, F. S. de N.; FARIAS, T. (Org.). Direito Ambiental - O meio ambiente e os desafios da contemporanei-
dade. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 121.
21  FERREIRA, M. L. P. C.; LEITE, J. R. M.. Estado de Direito Ambiental no Brasil: uma visão evolutiva. In: COU-
TINHO, F. S. de N.; FARIAS, T. (Org.). Direito Ambiental - O meio ambiente e os desafios da contemporaneidade. 
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 121- 122.
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3. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL – EVOLUÇÃO, CONCEITO E DIMENSõES TEÓRICAS  

A discussão acerca da educação ambiental depende fundamentalmente 
da necessidade de resolução dos problemas socioambientais. Dentre os pro-
blemas estão: reduzir as desigualdades sociais, impedir a exploração preda-
tória dos recursos naturais renováveis, reduzir o analfabetismo, gerar opor-
tunidades de trabalho e incentivar a participação ativa dos cidadãos e outros 
22. A discussão, neste sentido, vai para além da educação ambiental, uma vez 
que transpassa às ordens sociais e econômicas dos sujeitos. Por consequência, 
faz-se mister uma educação problematizadora envolvendo o meio ambiente, 
pois como afirma Freire em relação a educação, “não é fixismo reacionário, 
é futuridade revolucionária” 23, proporcionando à condição aos homens a 
serem históricos e responsáveis pela sua historicidade. Daí que se identifique 
com o movimento permanente em que se acham inscritos os homens, como 
seres que se sabem inconclusos; movimentos que é histórico e que tem o seu 
ponto de partida, o seu sujeito, o seu objetivo.

Diante disso é possível analisar o porquê do contexto jurídico, político e 
social sobre o debate acerca da educação ambiental que tem repercutido por 
todo o mundo nas últimas décadas.  A concepção de Paulo Freire possibilita 
a formação de cidadãos críticos e capazes de modificar a sociedade, sendo 
atores não apáticos das decisões políticas que os cercam no cotidiano.

Nesse sentido, o enfoque deste tópico ater-se-á à evolução histórica da 
legislação referente à educação ambiental, ao conceito jurídico de Educação 
Ambiental Formal encontrado na legislação e na respectiva doutrina do mes-
mo tema, além de trazer à discussão as concepções de Educação de Paulo 
Freire, Edgar Morin e Enrique Leff, na medida dos seus estudos, para justifi-
car a necessidade de uma Educação Ambiental Formal. 

3.1 O delineio histórico da legislação acerca da educação ambiental – o inevitável 
avanço político-jurídico-ambiental

O percurso da legislação referente à educação ambiental confundiu-se 
com o mesmo caminho dos debates para a criação de um regime jurídico 
internacional sobre o meio ambiente, principalmente, após a Conferência de 
Estocolmo, com a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Am-
biente (PNUMA), em 1973.

Fins da década de 1960, o “ambiente”, expressão comumente usada, 
até mesmo como modismo, passou por crises e ao mesmo tempo discussões 
na maioria das nações por todo o mundo, decorrentes das crises econômicas 
instaladas nos últimos séculos associada à exaustão dos recursos naturais, 

22  LUZZI, D. Educação Ambiental: Pedagogia, Política e Sociedade. In: PHILIPPI JR., A.; PELICIONI, M. C. F. 
Educação Ambiental e Sustentabilidade. Barueri/SP: Manole Editora, 2005, p. 398
23  FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 48 ed. São Paulo: Paz e Terra Editora, 2007, p. 84-85.
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contribuindo para criação de legislações, tratados, acordos e programas in-
ternacionais dedicados ao meio ambiente24.

Com efeito, a preocupação com a possível exaustão dos recursos, a po-
luição decorrente dos freqüentes desastres ambientais e a destruição cotidia-
na dos espaços habitados e não habitados pelo ser humano fez com que a po-
lítica ambiental, isto é, o trato, as decisões e os arranjos institucionais locais 
e globais passassem por uma reflexão do uso desses recursos naturais. Imer-
so neste turbilhão de preocupações foi criado, em 1972, o estudo conhecido 
como Limites ao crescimento, pelo Clube de Roma, considerado alarmista e 
severamente criticado por diferentes correntes de intelectuais, principalmente 
economistas25.

Por isso, tão relevante quanto apenas estudar o percurso histórico é pre-
ciso sentir o contexto da época para construir um sentimento de preocupação 
no que diz respeito à necessidade da criação de regimes jurídicos nacionais 
e internacionais para o desenvolvimento sustentado, tendo como partida a 
transformação cidadã em relação ao ambiente.

Em exposição, Leonardi26 identificou, portanto, a importância da Edu-
cação Ambiental como força motriz à mudança de paradigma daquela época.  
Em seu estudo expôs que já no séc. XVIII, com Rousseau, e depois, no séc. 
XX, com Freinet, insistiram na eficácia do meio como estratégia de aprendi-
zagem.

Fazendo um delineio sobre as legislações iniciais acerca da educação 
ambiental pelo mundo, paralelo ao nascimento dos debates acerca do “desen-
volvimento sustentável” e “ecodesenvolvimento”, tem-se em 1968, na Grã-
-Bretanha, o surgimento do Conselho para a Educação Ambiental, no qual, 
neste mesmo ano, a França e os países nórdicos aprovaram várias interven-
ções na política educacional, como normas, deliberações e recomendações, 
que introduziram essa educação ambiental no currículo escolar. 

Além disso, foi contabilizado pela Unesco 79 países que já incluíam essa 
educação no seu currículo escolar; no que se refere ao Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), criado, em 1973, foi reforçada a 
necessidade de educação e formação ambientais em todas as atividades exer-
cidas pelos organismos internacionais e, em 1975, foi lançado o Programa 
Internacional de Educação Ambiental, em Belgrado; no ano de 1977, reali-
zou-se em Tbilissi, Geórgia, ex-URSS, a Conferência Intergovernamental de 
Educação Ambiental, em que foi estabelecida orientações e avaliações nas 
ações e metas concebidas para a efetivação da educação ambiental em todas 
as sociedades do planeta.

24  LEONARDI, M. L. A. A educação ambiental como um dos instrumentos de superação da insustentabilidade 
da sociedade atual. In: CAVALCANTI, C (Org.). Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas.  
São Paulo: Cortez, 1997, p. 391-393.
25  Idem, p. 392.
26  Idem, p. 393.
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No Brasil, em sua CRFB/1988, estabeleceu a exigência da prática da 
educação ambiental tanto no nível federal, quanto estadual e municipal; por 
fim, outro momento importante desse percurso histórico foi o da elaboração, 
discussão e aprovação em 1992, durante a United Nations Conference on 
Environment and Development, no Rio de Janeiro (UNCED – Rio/92), no 
encontro da sociedade civil (Fórum Global), do Tratado de Educação Am-
biental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global 27.

No que toca à atuação do Brasil na aprovação da lei referente à Educa-
ção Ambiental não data de muito tempo, embora desde o início dos debates 
de meio ambiente e preservação dos recursos naturais o país tenha participa-
do ativamente.

3.2 Evolução da Legislação Brasileira sobre Educação Ambiental

A evolução da legislação brasileira acerca da proteção do meio ambiente 
e educação ambiental surgiram recentemente. Diferente de outras matérias 
ambientais acerca de serviços, atividades, propostas e programas ambientais 
específicos a serem implementados que datam de 1828. A Lei n.º 1, de 1º de 
outubro desse ano “tecia considerações de cunho ambiental e atribuía à polí-
cia o dever de zelar por poços, tanques, chafarizes, (...) bem como a plantação 
de árvores para preservação de seus limites à comodidade dos viajantes” 28.

A Lei n. 6.938, publicada em 31 de agosto de 1981, dispondo sobre a 
Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) é a primeira legislação que 
contempla a educação ambiental como política pública ambiental, encon-
trada, antes mesmo da nossa CRFB/1988. Dentre seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, nela encontram-se os mesmos princípios adotados 
anteriormente para o Estado de São Paulo, porém, com termos mais amplos 
e gerais, visando compatibilizar a matéria ambiental para todo o país29.

Nesse sentido, a PNMA objetiva a preservação, melhoria e recupera-
ção da qualidade ambiental, propiciam a vida, visando assegurar no país 
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 
nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendido ao seguinte 
princípio: [...] j) Educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a 
educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na 
defesa do meio ambiente30.

27  LEONARDI, M. L. A. A educação ambiental como um dos instrumentos de superação da insustentabilidade 
da sociedade atual. In: CAVALCANTI, C (Org.). Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas.  
São Paulo: Cortez, 1997, p. 393-394.
28  RIVELLI, E. A. L. Evolução da Legislação no Brasil: Políticas de Meio Ambiente, Educação Ambiental e Desen-
volvimento Urbano. In: PHILIPPI JR., A.; PELICIONI, M. C. F. Educação Ambiental e Sustentabilidade. Barueri/
SP: Manole Editora, 2005, p.285
29  Idem, p. 290.
30  ______.Lei nº 6.938/81, de 21 de agosto de 1981. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/Leis/L6938.
htm>. Acesso em: 27 de março de 2011.
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Neste interregno, após seis anos aguardando ser votada, em 27 de abril 
de 1999 foi sancionada a Lei Federal n.º 9.795, criando a Política Nacional 
de Educação Ambiental (PNEA), dispondo sobre o inc. VI do art. 225 da 
Constituição Federal, no qual está previsto que incumbe ao Poder Público 
promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscienti-
zação pública para a preservação do meio ambiente31. 

Em análise à Rivelli está demonstrada que a questão ambiental será 
sedimentada, ganhando mais adeptos, a partir da conscientização e res-
pectiva ação transformadora. Além disso, como grande aliada, essa edu-
cação, complementa as disposições previstas na Política Nacional de Meio 
Ambiente (art. 2º, X), sendo a melhor ferramenta ao alcance de todos, 
razão pela qual deverá ser incentivada e implementada em todos os meios 
possíveis32. 

3.3 Conceito Jurídico de Educação Ambiental Formal – art. 10 da Lei n.º 9.795/1999

No tocante à legislação nacional, extrai-se da Lei n. 9.795/199933, que 
versa sobre a PNEA, em seu art. 1º, entende-se educação ambiental como: 
“os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem va-
lores [...] voltados para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum 
do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” 34.

No que extrai da doutrina, Leonardi35 questiona a fim de saber se ela 
é “mais educação ou mais ambiental”. Além disso, discute a própria difi-
culdade em definir o seu objeto. Pois, ao falar em meio ambiente, tudo está 
envolvido, assim como na educação, e conclui: “não é a educação que deveria 
estudar tudo? Para quê, pois, ambiental?”. 

Com efeito, a mesma autora infere o objetivo da educação ambiental, a 
conservação da biodiversidade desta “modalidade pedagógica” a fim de con-
tribuir “para a autorrealização individual e comunitária e para a autogestão 
política e econômica, mediante processos educativos que promovam a melho-
ria do meio ambiente e da qualidade de vida” 36.

Por tudo isto, é oportuno conceituar juridicamente educação ambiental 
a fim de delimitar o objeto deste trabalho. Em primeiro lugar, a concepção de 

31  RIVELLI, E. A. L. Evolução da Legislação no Brasil: Políticas de Meio Ambiente, Educação Ambiental e Desen-
volvimento Urbano. In: PHILIPPI JR., A.; PELICIONI, M. C. F. Educação Ambiental e Sustentabilidade. Barueri/
SP: Manole Editora, 2005, p.293 
32  RIVELLI, E. A. L. Evolução da Legislação no Brasil: Políticas de Meio Ambiente, Educação Ambiental e Desen-
volvimento Urbano. In: PHILIPPI JR., A.; PELICIONI, M. C. F. Educação Ambiental e Sustentabilidade. Barueri/
SP: Manole Editora, 2005, p.293.
33  ______. Lei n. 9.795/99, de 27 de abril de 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.
htm> Acesso em: 27 de março de 2011.
34  LEONARDI, M. L. A. A educação ambiental como um dos instrumentos de superação da insustentabilidade da 
sociedade atual. In: CAVALCANTI, C (Org.). Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas.  
São Paulo: Cortez, 1997, p. p. 396-397.
35  Idem, p. 394-395.
36  Idem, p. 396-397.
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Educação Ambiental pode ser classificada em formal, não-formal ou infor-
mal, a depender do espaço em que é exercida.

A primeira enfoca a atividade escolar em todos os níveis, praticada como, 
dentro ou fora desta; já a segunda modalidade é realizada fora da escola em 
que “atores sociais” atuam com a questão ambiental, exercida em sindicatos 
e ONGs, por exemplo; a última modalidade, a informal, não possui com-
promisso com a continuidade do trabalho, embora tenha um compromisso 
pedagógico em seu cerne, ainda que passageiro37. 

Neste trabalho, a modalidade adotada foi a Educação Ambiental For-
mal, visando qual o papel dos gestores na garantia do direito à educação 
ambiental das escolas públicas estaduais de educação básica, do município 
de Parnamirim / RN.

Do que consta da Lei n.º 9.795, de 27 de Abril de 1999 em seu art. 10, 
“a educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa inte-
grada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do ensino 
formal”, não devendo ser implantada como disciplina específica no currículo 
de ensino (§ 1º, art. 10, da mencionada lei)38.

Logo, entende-se a modalidade formal da educação ambiental, como 
alude Leonardi “aquela que é exercida como atividade escolar, seja de pré, 
primeiro, segundo ou terceiro graus”, utilizada de várias maneiras, assumin-
do “formas, tipos, metodologia e conteúdos diferentes”, praticada também 
fora da escola, e/ou utilizada interdisciplinarmente. A autora menciona como 
exemplo da educação ambiental formal “quando crianças plantam mudas de 
árvores ou quando uma escola leva grupos de alunos a parques para realizar 
trilhas ecológicas ou estudos do meio” 39.

Portanto, a garantia do direito à educação ambiental, ainda que recente, 
propõe a realização de um direito difuso, tutelado pelo Estado a fim de alcan-
çar o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

3.4 O direito à educação ambiental formal: um diálogo entre Enrique Leff,  
Edgard Morin e Paulo Freire

 A metodologia adotada nas escolas ao trabalhar a Educação Ambien-
tal é algo ainda controverso, ou seja, enquanto alguns defendem uma forma 
interdisciplinar, outros entendem que o posicionamento dever-se-á focar na 
formação crítica, ainda que interdisciplinarmente.

Por conseguinte, necessita-se de uma imersão às experiências epistemo-
lógicas de Enrique Leff  no tocante ao “saber ambiental”, passando pelas in-

37  Idem, p. 397-398
38  ______. Lei n. 9.795/99, de 27 de abril de 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9795.
htm> Acesso em: 27 de março de 2011.
39  LEONARDI, M. L. A. A educação ambiental como um dos instrumentos de superação da insustentabilidade 
da sociedade atual. In: CAVALCANTI, C (Org.). Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas.  
São Paulo: Cortez, 1997, p. 397.
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certezas de Edgar Morin e, para finalizar, destacar a formação político-critica 
do educador/educando e educando/educador da Educação Freireana numa 
relação dialógica e problematizadora da sociedade e do ambiente no qual os 
“oprimidos” estão inseridos.

Diante do apanhado feito, entrar-se-á na proposição de cada autor a 
fim de regionalizar o âmbito da pesquisa. Em primeiro lugar, traz-se Enrique 
Leff  o qual discute a fragmentação do conhecimento que desarticula a orga-
nicidade ora criada, impedindo a construção de um objeto complexo. Nesse 
sentido, o referido expõe que “o propósito de internalizar a ‘dimensão am-
biental’ nos paradigmas do conhecimento se propõe como um confronto de 
racionalidades e tradições, como um diálogo aberto à outridade, à diferença 
e à alteridade” 40. 

Isto é, imprescindível à época do pensamento clássico fragmentado da 
ciência no qual não havia preocupação em relação às conseqüências dessa 
fragmentação, impondo à economia, por exemplo, a válvula essencial para o 
seu desenfreado lucro, decorrente da exploração do capital de maneira irra-
cional dos recursos naturais.

Pergunta-se, portanto, o porquê do educar para o meio ambiente através 
do “saber ambiental” nas últimas décadas. Enrique Leff  argumenta que este 
saber problematiza as ciências para transformar seus paradigmas tradicionais 
e incorporar uma nova “dimensão”, de caráter complexo 41. Continua sua 
exposição dizendo que “a reintegração do mundo não remete, então a um 
projeto de reunificação do conhecimento. A emergência do saber ambiental 
rompe o círculo ‘perfeito’ das ciências” 42.

Desta forma, pensar a educação, diferentemente do que antes se vislum-
brava, é pensar uma complexidade, decorrente de uma incerteza como estuda 
Edgar Morin, visto que há “necessidade de destacar, em qualquer educação, 
as grandes interrogações sobre nossas possibilidades de conhecer”, utilizan-
do-se da incerteza para matar o conhecimento simplista43. 

Logo, o referido autor menciona que “para que haja um progresso de 
base no século XXI, os homens e as mulheres não podem mais ser brinquedos 
inconscientes não só de suas ideias, mas das próprias mentiras”. Com efeito, 
a humanidade deve, através da educação, se “armar (...) para o combate vital 
para a lucidez” 44.

Para tanto, a complexidade é definida por Edgard Morin quando “ele-
mentos diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, 
o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo e o mitológico)”, consideran-
do, então, como “a união entre unidade e multiplicidade” 45.

40  LEFF, E. Epistemologia Ambiental. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2006, p. 161.
41  Idem, p. 167.
42  LEFF, E. Epistemologia Ambiental. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2006, p. 167.
43  MORIN, E. Os setes saberes necessários à Educação do Futuro. São Paulo: Cortez, 2005, p. 31
44  Idem, p. 33.
45  Idem, p. 38.
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A contrario sensu, por mais holístico e aberto, o saber ambiental cons-
trói-se por um conjunto de processos de natureza diferente, cuja diversidade 
de ordens ontológicas, de racionalidade e interesse e de sentidos não pode 
estar contida num modelo global46.

Neste âmbito, para Enrique Leff, a produção do saber ambiental é, pois, 
um processo estratégico, atravessado por relações de poder, dependendo da 
assimilação deste saber dentro dos paradigmas legitimados do conhecimento, 
de conceitos novos e outros métodos, além da elaboração pedagógica para a 
transmissão do saber ambiental.

Assim, o mesmo coloca que em vista do fracionamento do saber à época 
da ciência moderna, forçosamente, necessitou-se de uma forma de se pensar 
os problemas complexos, surgindo daí a interdisciplinaridade como possível 
solucionador, induzida pela racionalidade econômico-tecnológica dominan-
te47. Assim, “o projeto interdisciplinar [portanto] inscreve-se dentro da res-
significação da vida e da reconstrução do mundo atual” 48, ainda que não 
seja um “princípio epistemológico”, a sua atuação importará o intercâmbio 
subjetivo e institucionalizado do saber, dentro do jogo de interesses e das re-
lações de poder.

Daí, portanto, que deve entrar a vanguarda freireana em sua “pedagogia 
do oprimido”, no qual àqueles que sofrem a formação educacional excluden-
te, na condição de oprimidos, devem-se libertar desta ideologia dominante 
que faz emburrecê-los pela educação.

Como afirmado, para Paulo Freire, a educação é “uma busca do ser 
mais”, deve haver, de toda forma, uma comunhão e não um individualismo. 
Para ele, “o ser mais que se busque no individualismo conduz ao ter mais 
egoísta, forma de ser menos”, isto é, “não pode o ter de alguns converter-se na 
obstaculização ao ter dos demais, robustecendo o poder dos primeiros, com o 
qual esmagam os segundos, na sua escassez de poder”. 

É importante analisar, analogamente, a relação encontrada entre o pa-
pel histórico-crítico que o referido autor se refere do capitalismo dominante 
e o modo com o qual a educação está contemplada no país, de cunho “ban-
cário”, utilizando-se da informação pela informação, de modo estanque. Por 
tudo isto, além de se discutir a educação, deve-se avaliar qual o papel dessa 
educação para a sociedade, ou seja, para sabermos qual sociedade queremos 
e em quais condições podemos querê-la. Com efeito, “é esta educação, em 
que educadores e educandos se fazem sujeitos do seu processo, superando o 
intelectualismo alienante, superando o autoritarismo do educador ‘bancário’, 
superando também a falsa consciência do mundo” 49.

 O que difere, pois, a concepção de Paulo Freire à de Edgard Morin, é 
justamente o trato com a sociedade em que a práxis daquele “é reflexão e ação 

46  LEFF, E. Epistemologia Ambiental. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2006, p. 163.
47  Idem, p. 170.
48  Idem, p. 173.
49  FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 48 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005, p. 86
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dos homens sobre o mundo para transformá-lo” 50, ao passo que esse entende 
que deve haver mais a “ética da compreensão”, compreendendo de modo de-
sinteressado, admitindo que se “compreenda a incompreensão” 51.

Com efeito, a superação da contradição opressor-oprimido sem esta 
práxis é impossível de acontecer. Paulo Freire continua, dizendo que “des-
ta forma, esta superação exige a inserção crítica dos oprimidos na realidade 
opressora, com que, objetivando-a, simultaneamente atuam sobre ela” 52.

Portanto, “a educação como prática da dominação, [...] pretende, em 
seu marco ideológico (nem sempre percebido por muitos dos que a realizam), 
indoutriná-los no sentido de sua acomodação ao mundo da opressão” 53. 

Diante deste debate acerca da necessidade de uma educação complexa 
em alguns aspectos, interdisciplinar e ao mesmo tempo libertadora, traz-se 
para o debate a pesquisa empírica das Escolas Estaduais do Município de 
Parnamirim/RN como modelos encontrados de uma educação que passa por 
um processo de formação em que estão presentes alguns aspectos dos autores 
discutidos, embora muitas das práticas apresentadas serem ao mesmo tempo 
obsoletas decorrente da formação debilitada dos referidos gestores, de uma 
prestação estatal defasada no que tange ao fomento da prática educacional 
ambiental nas escolas e fora dela.

4. O PAPEL DOS GESTORES (AS) DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE PARNAMIRIM/RN NA 
GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL

Com base no fundamento de uma sociedade de risco e da necessidade 
da reformulação da epistemologia jurídica tratada por Leite em um dos seus 
trabalhos, é importante avaliar de que forma as escolas, através dos gestores, 
exercem o papel de formadores de opinião no que se refere a uma consciência 
ecológica e cidadã dentro do contexto do Estado de Direito Ambiental.

Neste sentido, o mesmo autor expõe que “o fortalecimento do status 
material do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
do nas legislações infraconstitucionais [...] demandam uma transformação 
emergencial do papel do Estado” 54.

Com efeito, em vista do explorado seja no âmbito jurídico, seja no enfo-
que teórico não-jurídico, o que se pode perceber, diante do contexto apresen-
tado, é a relevância temática a ser discutida.

50  Idem, p. 42.
51  MORIN, E. Os setes saberes necessários à Educação do Futuro. São Paulo: Cortez, 2005, p. 99.
52  FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. 48 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005, p. 42.
53  Idem, p. 76.
54  LEITE, J.R.M.;BELCHIOR, G.P.N. (2009).Estado de Direito Ambiental: uma análise da recente jurisprudência 
ambiental do STJ sob o enfoque da hermenêutica jurídica. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 14, v. 56, 
p. 62-63, out.-dez./2009.
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4.1 A educação dialógica e interdisciplinar frente ao direito à educação ambiental: 
os resultados da pesquisa com os gestores de escolas estaduais do município de 
Parnamirim/RN 

Corroborando com o pensamento de Milaré (2009) “a sustentabilidade 
do Planeta está [...] no único ser capaz de, com suas ações, romper o equilí-
brio dinâmico produzido espontaneamente pela interdependência das forças 
da natureza”. Dentro desta perspectiva, foram realizadas entrevistas com os 
gestores escolares de Parnamirim/RN a fim de saber se, realmente, o direito à 
educação ambiental formal está sendo garantido.

Primeiramente, foi perguntado para os entrevistados se havia uma arti-
culação entre professor, gestor e aluno acerca do tema da educação ambien-
tal. Do que se pode extrair das respostas, percebeu-se que por parte deles há 
e deverá haver sempre uma articulação. O Entrevistado 1, com efeito, respon-
deu que o mesmo ”trabalha numa perspectiva de resultados contínuos” na 
escola, isto é, toda educação é um “processo”, além disso o mesmo infere que 
“somos fruto de um trabalho organizado”, ressaltando, pois o compromisso 
do mesmo como gestor da comunidade escolar; a Entrevistada 5 converge 
com o primeiro posicionamento por considerar que “o diálogo é importantís-
simo”, embora haja apenas “ações paliativas”.

Noutro momento, quando perguntado de como o assunto é atendido 
na escola seja de modo interdisciplinar ou como disciplina específica, dos 
oito gestores entrevistados, sete tiveram os posicionamentos convergentes e 
apenas um divergente acerca da metodologia trabalhada. Logo, foi possível 
observar que dentro do projeto político pedagógico da escola, é aconselhado 
que o tema seja tratado de forma transversal, como a maioria tenta fazer. De 
forma que o Entrevistado 1 comentou que “deve-se trabalhar o conteúdo de 
educação ambiental numa perspectiva tanto transversal como interdiscipli-
nar nas disciplinas de biologia e ciências” a partir do que está acontecendo 
diariamente. Já o Entrevistado 3 comenta que na proposta curricular enviada 
pela Secretaria Estadual de Educação essa modalidade pedagógica deve ser 
contemplada na disciplina de Geografia, juntamente como outros assuntos 
transversais como Economia do Rio Grande do Norte. O posicionamento 
divergente foi feito pelo Entrevistado 8 o qual ressalta que, realmente, “há 
uma proposta pela Secretaria para que a escola possa incluir, no projeto po-
lítico-pedagógico, o meio ambiente”, de forma transversal, embora o mesmo 
concorde que “deveria ter um projeto [contínuo] ou inserido no currículo da 
escola como disciplina obrigatória”. 

Destarte, Milaré confirma o posicionamento dominante dos entrevista-
dos quando diz que “na legislação infraconstitucional, a Lei 9.394/96 que ver-
sa sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, insere a EA como diretriz, 
no currículo de Educação Básica, na modalidade de tema transversal (meio 
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ambiente), em sua proposta de Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN” 55. 
Entretanto, o posicionamento de Milaré não é o dominante, Macedo 

Filho ressalta que “tomar como referencial o PCN para se proceder ao de-
senvolvimento da Educação Ambiental [...], em especial daquele de caráter 
formal, é medida que [...] se apresenta como um complicador ao escopo legal 
de estimular e fortalecer uma consciência crítica” 56 sobre o problema do meio 
ambiente.

Noutro âmbito da entrevista, foi perguntado se havia alguma política 
da Secretaria de Estado, da Educação e da Cultura – SEEC/RN, visto que a 
garantia do direito em tela dever-se-á demonstrar, em seu exercício, a possi-
bilidade de questionar as práticas degradantes das grandes multinacionais, 
além da própria descrença em relação à sociedade para o meio ambiente.

No que se refere aos resultados coligidos, foi importante destacar que 
não há efetivamente a atuação conjuntamente da SEEC/RN com as escolas 
de Parnamirim, confirmando apenas o disposto na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação no que tange à matéria sobre transversalidade da educação am-
biental.

Dentro desta perspectiva de atuação do Poder Público, através da SEEC/
RN, ressalte-se, acompanhando Macedo Filho, que em sede do Relatório Fi-
nal do Encontro Nacional das Secretarias Estaduais de Educação, ocorrido 
em 2000, observou-se que “não havia acompanhamento, nem sequer orienta-
ção dos trabalhos de educação ambiental”, e mais, há “situação semelhante, 
apenas, a mais um estado-membro, além de não destinar recursos financeiros 
específicos para a educação ambiental – realidade semelhante a onze estados-
-membros” 57. Revelando-se o descompasso por parte do órgão do Estado 
referente à garantia do direito à educação ambiental de caráter formal.

Ademais, foi perguntado para os oito gestores numa perspectiva frei-
reana, se realmente, há possibilidade da garantia do exercício da educação 
ambiental nas escolas a partir de uma construção dialógica, transformadora 
e libertadora. 

No que consta dos resultados obtidos houve uma convergência, no âm-
bito da possibilidade da utilização da concepção crítica do referido educa-
dor, embora algumas justificativas tendem à considerar um obstáculo a ser 
superado, em vista do contexto econômico e político em que se encontra a 
educação como um todo.

Como justificativas, foram encontrados diversos posicionamentos, o 
único divergente considera que a concepção freireana é um “paliativo” (po-
sicionamento preocupado), se não houver uma formação contínua para o 

55  MILARÉ, E. Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em foco – Doutrina. Jurisprudência. Glossário.  6 ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 172
56  MACEDO FILHO, F.D. de. Educação ambiental: mediações sociais e política e a indolência do Poder Público 
à sua inclusão no ensino formal. 2010. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal, RN, 2010, p.293. 
57  Idem, p. 251.
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meio ambiente. Percebeu-se um compromisso importante deste com a sua 
escola, já que a mesma está inserida próxima da “praia e [da] maior árvore 
frutífera do mundo, o Cajueiro de Parnamirim/RN”. Além deste posiciona-
mento, teve um importante da Entrevistada 7, no momento que ela ressalta 
que há a garantia do direito, embora “o capitalismo tende à criação de uma 
legislação que lhe favoreça”, tornando obsoleto o exercício de uma concep-
ção crítica da educação ambiental, uma vez que sempre haverá o favoreci-
mento ao capital.

A ideia de um âmbito crítico na formação da educação ambiental for-
mal traz à baila a necessidade de se estabelecer “uma postura ético-política 
voltada para um ideário de justiça e equidade social distinto do hegemônico”. 
Na realidade, “a educação, tem sido reprodutora de uma visão de mundo an-
corada no pensamento metafísico, cujos princípios aprofundam a concepção 
ideológica de que o capitalismo tende a ser permanente, não havendo alterna-
tiva para esse padrão de organização social” 58.

Para finalizar a entrevista, foram feitas duas questões essenciais ao papel 
dos gestores escolares. O primeiro versou sobre a importância de se trabalhar 
com educação ambiental nas escolas para uma perspectiva cidadã, e a segun-
da, buscou saber do gestor se ele sabia que a educação ambiental é um direito 
assegurado tanto pela constituição como pelas legislações infraconstitucio-
nais, e se sim, qual o papel dele, para implementar este direito na escola ao 
qual está responsável por um biênio. 

A primeira questão mencionada norteou variados posicionamentos 
acerca da importância para a formação cidadã do aluno, como demonstrada 
na resposta do Entrevistado 1, expondo que é “com a educação [que] surge 
um comportamento observável [...], a formação de uma consciência de ‘har-
monia’, [visando] a sustentabilidade do ecossistema”, e por consequência, irá 
preservar o meio ambiente, por ter contato com o meio.

A Entrevistada 2, apenas menciona que essa formação cidadã contribui-
rá, pois ele terá “consciência dos direitos e deveres”. Além destes, a Entrevis-
tada 4 aduz que “é importante para as futuras gerações”, visto que “a consci-
ência inicia pela escola e passa para a sociedade”. No tocante à Entrevistada 
6 destaca-se um posicionamento fundamental, pois alude que “a formação 
crítica de que ele faz parte dessa sociedade e deve cuidar, e se ele não preservar 
hoje os filhos e netos não conseguirão viver bem”.

Em vista dos posicionamentos acima, reporta-se à necessidade da ci-
dadania como o fundamento do Estado Democrático de Direito Ambien-
tal, ao passo que não existindo essa participação não haveria a possibilidade, 
portanto, da “existência concreta naquelas estruturas burocráticas do poder 

58  MACEDO FILHO, F.D. de. Educação ambiental: mediações sociais e política e a indolência do Poder Público 
à sua inclusão no ensino formal. 2010. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, Natal, RN, 2010, p. 177
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estatal, [...] da participação de indivíduos, grupos e instituições nos processos 
decisórios” 59.

Já na segunda questão, tem-se o elemento chave, no qual reúne todo o 
arcabouço coligido anteriormente – o papel do gestor enquanto promotor da 
educação ambiental nas escolas, fazendo-se uma articulação entre Estado, 
professor e aluno.

Como contribuição dos Entrevistados acerca do conhecimento do direi-
to à educação ambiental, a maioria considerou que “sim”, sabia que a edu-
cação ambiental é um direito garantido constitucionalmente. Dos resultados 
obtidos, apenas dois desconheciam, mas justificaram expondo: o Entrevista-
do 3 “desconhecia, mas por tanto ouvir falar considera que sim”, já a Entre-
vistada 6 diz que “mesmo não sabendo eles trabalham algumas atividades na 
escola” que envolva o meio ambiente.

Na segunda parte da pergunta, havia um questionamento que dizia “se 
sim, qual o seu papel enquanto gestor (a) para a implementação da Educação 
Ambiental na escola?”. Com efeito, o papel do gestor, enquanto garantidor 
do direito à educação ambiental, vale-se de um âmbito variado para promo-
ver a implementação desse direito, provendo as expectativas para a formação 
cidadã de toda a comunidade escolar. 

Em suma, evidenciou-se que a necessidade de uma educação ambiental 
crítica “busca o desvelamento das contradições postas na realidade”. Para 
Silva60, necessária é a práxis conduzida pela reflexão coletiva, com a finalida-
de do exercício de cidadania. Nesse contexto, deve-se, portanto, “compreen-
der que um dos eixos sobre os quais se assenta a educação ambiental crítica 
é a capacidade de mobilização social de modo a possibilitar a participação 
efetiva”. Nesse sentido, a mobilização do gestor escolar na efetividade do 
direito à educação ambiental formal apresenta-se como fundamental.

5. CONCLUSõES ARTICULADAS

5.1 O redesenho de novos fatos sociais desenvolveram por todo o mundo im-
plicações que o mundo jurídico não pôde descartar. Surgiu-se, nesse sentido, 
a relevância do Estado de Direito Ambiental, como instrumento de controle 
social, ampliando, a partir de novos valores, os direitos fundamentais – direi-
tos coletivos e difusos.

59  BATISTA, M. S. S, 2010. A participação como instrumento de decisão e ação coletiva: possibilidade e limites 
para a gestão da educação ambiental. In: CABRAL NETO, A.; MACEDO FILHO, F. D.; BATISTA, M.S.S [Org.]. 
Educação Ambiental – caminhos traçados, debates políticos e práticas escolares. Brasília: Liber Livro Editora, 2010, 
p. 57.
60  BATISTA, M. S. S, 2010. A participação como instrumento de decisão e ação coletiva: possibilidade e limites 
para a gestão da educação ambiental. In: CABRAL NETO, A.; MACEDO FILHO, F. D.; BATISTA, M.S.S [Org.]. 
Educação Ambiental – caminhos traçados, debates políticos e práticas escolares. Brasília: Liber Livro Editora, 2010, 
p. 73.
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5.2 Considera-se a importância dos conceitos jurídicos e não jurídicos acerca 
da Educação Ambiental para implantação de uma política ambiental voltada 
para a garantia do direito à educação ambiental para a transformação crítica 
do aluno (sujeito de direito), a partir de concepções contrapostas acerca da 
Educação e Educação Ambiental.

5.3 O aporte empírico proporcionou a percepção de algumas evidências em 
relação ao papel desempenhado pelos gestores na garantia do direito à edu-
cação ambiental. Dentre elas o desconhecimento por parte de alguns desse 
direito, além disso, encontraram-se projetos esparsos e reducionistas e sem 
perspectivas de formação crítica e consciente.

5.4 No tocante às externalidades observadas, há uma apatia evidenciada em 
relação à interação entre escola e a SEEC/RN. Por fim, conclui-se que os 
gestores, com as suas precárias ferramentas, esforçam-se para proporcionar o 
mínimo de conhecimento acerca do meio ambiente, porém não vinculado ao 
direito a uma educação ambiental.
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1. INTRODUÇÃO

Em tempos de preocupação coletiva com o meio ambiente, faz-se ne-
cessário extrair o máximo que uma nação pode oferecer no tocante a suas 
florestas naturais, caso em que se enquadra perfeitamente o Brasil, conside-
rado o país com as maiores florestas tropicais do mundo – Amazônia e Mata 
Atlântica, como maiores exemplares. A “menina dos olhos” em termos de 
biodiversidade, como já fora citado por muitos ambientalistas, passa nas re-
centes décadas por um momento crítico de proteção de suas matas devido a 
um Código Florestal inadequado; antigo, para melhor defini-lo, pois que é 
datado de 1965, e durante todos esses anos que nos trazem até os dias hodier-
nos pouco fora alterado. Entretanto, a alteração ao CFB expressa no Projeto 
de Lei 1876/99, e o substitutivo do Deputado Aldo Rebelo (PCdoB/SP), vota-
do e aprovado em 6 de julho de 2010, poucas alegrias nos trazem. 

Este trabalho tem a missão de esmiuçar tal substitutivo, que nada mais é 
que uma espécie de emenda que altera a proposta em seu conjunto, substan-
cial ou formalmente e recebe esse nome porque substitui o projeto original; 
mostrando nossa opinião, amparada nos demais pesquisadores da área am-
biental, através de dados e projeções, dos prejuízos às florestas brasileiras, e 
maranhenses, subsequentes ao sancionamento de Lei nova.

O Código Florestal Brasileiro original foi criado em 1934 e atualizado 
em 1965. Era um período de surgimento e expansão das cidades localizadas 
nas regiões de Mata Atlântica, bem como de desmatamento das extensas 
áreas florestais ainda existentes, para o plantio das grandes lavouras de café 
nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Um projeto como 
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este, tem a intenção de reger as relações antrópicas de maneira a garan-
tir o equilíbrio entre o progresso das sociedades humanas e a conservação 
e perpetração do patrimônio natural do país, neste caso relativo à fauna 
e flora das aglomerações florestais. No caso brasileiro, foi com o Código 
Florestal que se iniciou o debate a respeito da função social da proprieda-
de que está, nos dias de hoje, garantida pela Constituição Federal. A esse 
respeito enuncia-se que toda propriedade deve ser produtiva, empregar os 
trabalhadores de forma justa e manter preservado o meio ambiente. Um 
ponto introdutório e basilar do Código Florestal atual é aquele segundo o 
qual todas a florestas são bens de interesse comum da sociedade brasileira, 
o que significa afirmar que o cuidado para com as florestas possui prima-
zia sobre os interesses privados de quaisquer ordens. Existe, portanto, uma 
contradição interna no código atual, entre o poder da propriedade privada 
e os interesses em conjunto da sociedade.

No caso específico dos impactos ambientais no Maranhão, os interesses 
privados parecem estar ganhando a disputa, uma vez que o relatório do de-
putado Aldo Rebelo, parece estar cedendo cada vez mais às necessidades dos 
grandes produtores agropecuários. Um dos principais vilões para as matas 
originárias maranhenses tem sido a monocultura da soja, que têm requerido 
áreas cada vez maiores de desmatamento e que tende a inutilizar as proprie-
dades férteis do solo. É ponto pacífico que a produção de soja no regime das 
grandes propriedades vem seguindo um ritmo de crescimento vertiginoso que 
pode, em pouco tempo, levar o Brasil a superar a produção e exportação de 
soja norte-americanas na posição de atual líder mundial. Como resultado o 
que se vê é um verdadeiro extermínio do Cerrado e da Floresta Amazônica 
remanescentes no estado do Maranhão que vem chamando a atenção de di-
versos segmentos da sociedade civil brasileira e internacional. A lista de pro-
blemas ocasionados pelo avanço da soja é extensa e envolve desmatamento, 
perda da biodiversidade, contaminação das águas e dos solos. Tais questões 
representam uma demanda urgente para um Código Florestal atual e mais 
rigoroso na proteção dos recursos naturais.  

2. O PL 1876/99 E O SUBSTITUTIVO PROPOSTO NO CONGRESSO NACIONAL

Em julho de 2010 fora aprovado o substitutivo do Dep. Aldo Rebelo 
(supracitado) ao PL 1876/99, que revoga o Código Florestal Brasileiro, Lei n. 
4471/65; e a Lei de Proteção de Florestas existentes nas Nascentes dos Rios, 
n. 7754/89. Em relação a tais leis que serão revogadas, o substitutivo traz 
muitas mudanças, o que já era de se esperar visto a época em que as mesmas 
foram editadas, o que não era esperado pela comunidade científica era uma 
proposta voltada quase que em sua totalidade aos interesses agrários brasi-
leiros. Com a aprovação do mesmo corremos o sério risco, dentre outros a 
serem analisados posteriormente, de comprometermos a meta nacional de 
emissões de gases de efeito estufa (GEE) anunciada na COP 15, em Copenha-
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gue, Dinamarca, em dezembro de 2009. O relatório técnico do Observatório 
do Clima deixa bem claro que “a sociedade brasileira não pode ser avalista de 
uma decisão do Congresso sem a devida base científica”1

As principais diferenças existentes entre o CFB e o substitutivo, e que 
nos deixam tão preocupados caso entrem em vigor, pois que poderão ocasio-
nar sérios impactos improdutivos ao meio ambiente, partem de pressupostos 
vistos apenas de um dos lados da moeda, o lado dos produtores, e, em al-
guns casos, até destes o projeto zomba, com algumas medidas que “premiam” 
aquele produtor que cometeu erros em passado recente. 

“Além disso, comprometerão a credibilidade das políticas de governo dado 
seu significado de desrespeito, e até desprezo, dos esforços históricos dos 
proprietários de terras que cumpriram a Lei atualmente em vigor. A alte-
ração que se propõe também implica no desrespeito a uma cadeia de leis  
correlatas, comprometendo a  segurança jurídica e credibilidade das leis e 
instituições públicas do país.” 2 

Vejamos algumas das principais diferenças, e os prejuízos que por elas 
serão causados.

Logo no Art. 3°, III, do substitutivo, é criado o conceito de Área Rural 
Consolidada, que significa que ocupações antrópicas consolidadas até 22 de 
julho de 2008 estão asseguradas pelo dispositivo, incluindo aquelas feitas em 
Áreas de Preservação Ambiental e Reserva Legal. A partir dessa determina-
ção, combinando com os arts. 23 a 25, serão também anistiados até esta data 
todos os desmatamentos ilegais e degradações ambientais, e, o mais espanto-
so, proibidas serão as autuações e suspensas serão as multas já aplicadas por 
supressão de vegetação nativa em APPs e Rls (art. 24). Basta que ocorra a 
simples adesão desse proprietário ao  Programa de Regularização Ambiental, 
e este terá anistiados  ilícitos ambientais graves e leves. Por um lado, haverá 
premiação  àqueles que descumpriram a Lei, incentivando condutas ilegais; 
por outro, penalizar-se-ão aqueles  que agiram licitamente e zelaram pela fun-
ção socioambiental da propriedade.

Ainda no art. 3°, IX, o substitutivo traz conceito impreciso de Pequena 
Propriedade Rural, no qual seria imóvel com até quatro módulos fiscais até 
a data da publicação da Lei, dispensada assim a reserva legal. Ora, não foi 
feita sequer referência à condição socioeconômica do proprietário, sugerindo 
assim que grandes latifundiários segmentem suas terras e não respeitem a RL 
obrigatória.

Seguindo adiante, no art. 4°, temos os novos parâmetros das APPs – 
Áreas de Preservação Permanente. No inciso I, a APP de margem de rio, 
que antes era referente ao seu nível mais alto, agora fica junto à borda dos 
rios menores; alteração feita sem nenhuma base científica e que pode, além 

1  MARTINS, Susian. Relatório técnico de potenciais impactos das alterações do Código Florestal Brasileiro na 
meta nacional de redução de emissões de gases do efeito estufa. Disponível em: http://www.oc.org.br/cms/arquivos/
relatorio_cfb_e_meta_versao_preliminar_observatorio_clima.doc.pdf . Acesso em: 10 mar 2011.
2  Idem.
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de propiciar novos e constantes desmatamentos, eliminar a possibilidade de 
recuperação dessas áreas. Na alínea ‘a’ foi proposta a redução da APP míni-
ma de 30 para 15 metros ao longo de rios com até 5 metros de largura; mais 
uma vez a ausência de embasamento científico se mostra prejudicial, visto a 
importância dos rios menores para as bacias hidrográficas brasileiras. Isso 
sem falar que pode gerar perigo até mesmo para quem já ocupa legalmente a 
APP, já que valida ocupações recentes e ilegais.

Outro objeto de preocupações é a retirada das várzeas3 do conceito de 
APPs (art. 4°, parágrafo 1°), pois que resultará de maior vulnerabilidade em 
momentos de enchentes, erosões e qualidade da água. O art. 5° trata de mais 
uma redução, dessa vez da APP em reservatórios artificiais, tais como lagos 
de hidrelétricas ou açudes de abastecimento público, que a partir de então 
serão de 30 metros em áreas rurais, e 15 metros em áreas urbanas, e combi-
nando com parágrafo 2° do art. 4°, poderão até mesmo ser dispensados de 
RL. Ainda no mesmo dispositivo, foram excluídas do conceito de APP tam-
bém as vegetações situadas há mais de 1800 metros de altitude; a comunidade 
científica apela, alegando que:

“Apesar dessas áreas representarem parcela pequena do território nacional 
elas têm importância ecológica elevada. As áreas com mais de 1.800m de alti-
tude apresentam altas taxas de endemismo, são reconhecidamente relevantes 
para recarga do lençol freático e algumas espécies ameaças de extinção têm 
distribuição preferencial nestas regiões.”4

A seguir, no art. 13, parágrafo 4°, o legislador optou por dispensar a RL 
de propriedades com até 4 módulos fiscais; porém, como já discutido acima, 
não foi vedada o número de propriedades por proprietário, avalizando assim 
o fracionamento.

Deixando os conceitos alterados de APPs e RLs, é no art. 47 do substi-
tutivo que nos aparece a maior polêmica deste projeto; a moratória do des-
matamento. É a proibição de abertura de novas áreas para agricultura ou pe-
cuária em qualquer propriedade do País por cinco anos — uma moratória do 
desflorestamento.5 A contrapartida a esse prazo é que as áreas que já estavam 
sendo utilizadas serão agora regularizadas, aí surge o imbróglio. 

Tal prazo de cinco anos é o tempo considerado necessário para que a 
União e seus estados elaborem o ZEE – Zoneamento Ecológico Econômico, 
planos de bacia, comitês etc. E some-se a este prazo mais 20 anos, antes 30, 
que o relator entende suficientes para que o produtor recomponha áreas já 
desmatadas. Mas fica então o questionamento: qual o interesse do produtor 
em recompor tais áreas, se essas serão oficialmente regularizadas, se tiverem 
sido desmatadas até julho de 2008? Nenhum, arriscamo-nos a dizer.

3  Várzeas são planícies que ficam à beira dos rios e normalmente são inundadas no período das cheias.
4  MARTINS, Susian. Op. Cit. 
5  Disponível em: http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/MEIO-AMBIENTE/149459-COMISSAO-APROVA-
REFORMA-DO-CODIGO-FLORESTAL.html . Acesso em 11 mar 2011.
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Novamente o substitutivo premia quem descumpriu a lei, e traz a te-
mida insegurança jurídica para quem agiu conforme a mesma durante todo 
esse tempo. Outro ponto que nos é alertado a cerca da moratória é que “a 
Lei ainda necessita ir ao Plenário da Câmara, depois ao Senado e submetido 
a  sanção presidencial. Nesse período, estará aberta a possibilidade para que 
sejam feitas inúmeras solicitações de desmatamentos...”6; alia-se isto ao fato 
da dificuldade nas condições de monitoramento e fiscalização de nossas flo-
restas, e aí mais desmatamentos serão feitos.

Mais uma das “retiradas” feitas pelo relator ao substitutivo foi a classi-
ficação da vegetação; que antes se dividiam em formação campestre, florestal 
e savânica. Aldo ficou com a definição do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que já divide em florestas, cerrados e campos gerais, pois 
segundo demais parlamentares a definição anterior poderia trazer muitos re-
cursos à Justiça, devido à polêmica classificação. 

A ausência de fundamentação científica que norteia todas essa mu-
danças acima elencadas faz-nos acreditar que o retrocesso já se tornou peça 
fundamental neste novo Código Florestal que está por vir. Até resoluções 
do CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente – foram revogadas 
(leia-se a Resolução n. 302/02 que versava sobre as APPs de reservatórios 
artificiais).

3. O FUTURO DAS FLORESTAS

As formações vegetais como um todo encontram-se atualmente num es-
tado crítico de depauperação que não encontra precedente algum na história 
da humanidade. Estima-se que o planeta Terra tinha, há cinco mil anos, 40% 
de sua superfície coberta pelas formações vegetais, que foram assustadora-
mente depredados pelas atividades humanas, especialmente nos últimos cinco 
séculos. Do total original, no entanto, somente 3,6 bilhões de hectares ainda 
permanecem recobertos pela vegetação nativa, segundo dados da World Wild 
Foundation (WWF).7

O outro relatório, desta feita, do Instituto WorldWatch, elencado como 
uma das organizações não-governamentais de maior credibilidade do mundo 
só vem a coadunar com os dados já apresentados. Segundo o WorldWatch, 
dois terços das florestas originais do planeta já foram derrubados. Dentre 
as principais causas da depauperação sem limites estão as queimadas de ex-
tensas áreas para a prática de agricultura e pecuária, a expansão dos centros 
urbanos, a construção de estradas, a comercialização de madeira e o extrati-
vismo de inúmeras espécies de interesse econômico. Enfim, a manutenção do 
crescimento econômico como um todo é o combustível para o desmatamento 

6  MARTINS, Susian. Op. Cit.
7  COIMBRA, Pedro J.; TIBÚRCIO, J. Arnaldo M. Geografia: uma análise do espaço geográfico. 3. ed. São Paulo, 
Habra, 2007, p. 22.
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que se segue crescendo em ritmo exponencial na mesma proporção das inova-
ções tecnológicas e do crescimento econômico dos países.

Também o território brasileiro tem sido uma vítima retumbante da ex-
ploração insustentável dos recursos naturais, especialmente os vegetais. Ele é 
conhecido mundialmente por ser abrigo de uma biodiversidade ampla como 
nenhuma outra. No bojo desta biodiversidade encontram-se os biomas das 
variadas formações florestais brasileiras. Entre elas é possível citar a floresta 
amazônica, o cerrado, a mata atlântica, a mata dos cocais, e a mata de arau-
cária, entre outras. O processo de devastação, no entanto se encontra já em 
estado avançado.

No Maranhão a devastação preocupa tal qual o faz em nível nacional. 
A monocultura da soja, que ainda será abordada em detalhes neste traba-
lho, é responsável pelo desmatamento sem limites da vegetação original, 
bem como pelo esgotamento dos solos. É nesse contexto de risco em que se 
encontram as formações florestais que, a já mencionada WorldWatch, atesta 
a necessidade urgente de políticas públicas rigorosas por parte dos gover-
nos para deter o desenvolvimento insustentável no qual vêm se apoiando as 
economias mundo a fora. 

3.1 O Rastro da Devastação

Nenhuma das formações previamente mencionadas, no entanto, riva-
liza o estado de precariedade, ocasionado pelo desmatamento desenfreado, 
da mata atlântica. São quinhentos anos de desmatamento insaciável desde o 
primeiro contato dos colonizadores europeus com o território brasileiro. Por 
ser uma vegetação típica das regiões próximas do litoral, foi uma das primei-
ras a receber o impacto da colonização, e é a que se encontra atualmente no 
estágio mais critico de depauperação. A devastação começou com a extração 
de pau-brasil que levou a espécie à beira da extinção e perdurou mesmo após 
a planta ter tornado-se escassa, por conta do processo de urbanização e in-
teriorização da colonização, que se deu justamente do litoral para o interior. 
A construção das cidades, sobretudo as da região sudeste, a primeira a sofrer 
um intenso processo de ocupação, fez da mata atlântica, que era então a ve-
getação predominante na região em questão, uma vitima gradual da devas-
tação. Esse contexto de urbanização se perdura, sendo também intensificado 
pela explosão da atividade mineradora e pela construção de estradas para o 
escoamento da produção. 

Por mais danos que o processo de colonização possa ter trazido, no 
entanto, nada se compara ao auge da devastação trazido pelo século XX. 
Com a formação da economia global, o Brasil deu uma guinada negativa 
na exploração de seus recursos naturais e atividades como a agropecuária, 
o monocultivo e a exploração madeireira tornaram-se agentes de um avanço 
sem precedentes na destruição do patrimônio ecológico brasileiro, tornando 
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ainda mais urgente a demanda por uma legislação eficaz de proteção às flo-
restas e à biodiversidade brasileira como um todo. 

As atenções se voltaram para a Amazônia durante o século XX e nela 
permanecem. Enquanto isso, a floresta paga um alto preço por sua exuberân-
cia. A Amazônia que havia permanecido esquecida até a década de 1970, com 
a inauguração da rodovia Transamazônica passa a conhecer outra realidade, 
bem preocupante, agravada ainda mais num ritmo variável, embora crescente, 
a partir principalmente do ano de 1991. São muitos os tipos de empreendi-
mentos responsáveis pela devastação da Amazônia, mas o principal continua 
sendo a pecuária, segundo acusam as estatísticas. Os números indicam que 
as fazendas de médio e grande porte são responsáveis por 70% do total de 
desmatamento, mas atividades como o corte seletivo e os incêndios também 
são grandes vilões. Todas essas atividades predatórias de desmatamento, do 
homem sobre a floresta, trazem em seu bojo sérias consequências, entre as 
quais é possível citar, a perda da ciclagem da água e a redução drástica da 
biodiversidade que se tem visto. O desmatamento da Amazônia maranhense, 
pré-1970 representa 100x 103km2 de um total atual de 648x 103km2 de área 
desmatada da Amazônia legal como um todo.

3.2 A Posição dos Cientistas a Cerca da Reforma do CFB e as Florestas Brasileiras

Assim que foram confirmadas as possíveis novas diretrizes do futuro 
Código Florestal, por meio do substitutivo do dep. Aldo Rebelo, cientistas 
brasileiros se puseram a fazer projeções, em nada agradáveis. “Se forem apro-
vadas as alterações no Código Florestal conforme o substitutivo proposto pelo 
dep. Aldo Rebelo, há um risco potencial de quase 7 bilhões de toneladas de car-
bono acumuladas em diversos tipos de vegetação nativa a serem lançadas na 
atmosfera”8, atesta o primeiro grupo deles. Tamanhas emissões são 13 vezes 
mais do que o país registrou no ano de 2007.

A SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) e a ABC 
(Academia Brasileira de Ciência) lançaram um recente documento no qual, a 
partir dos seus já renomados estudos, apelam para que o Congresso Nacional 
leve em consideração suas bases científicas, tal qual fez com o Código ante-
rior. São palavras suas:

“A comunidade científica reconhece a importância da agricultura na eco-
nomia brasileira e mundial, como também a importância de se aperfeiçoar 
o Código Florestal visando atender à nova realidade brasileira e mundial. 
Qualquer aperfeiçoamento deve ser conduzido à luz da ciência, com a de-
finição de parâmetros que atendam  a multifuncionalidade das paisagens 
brasileiras, compatibilizando produção e conservação como sustentáculos 
de um modelo de desenvolvimento que garanta a sustentabilidade. Desta 

8  Disponível em: http://www.wwf.org.br/wwf_brasil/?26802/Reforma-do-Cdigo-Florestal-reduzir-estoques-
potenciais-de-7-bi-de-toneladas-de-carbono  . Acesso em 15 mar 2011
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forma, poder-se-á chegar a decisões consensuais, entre produtores rurais, 
legisladores, e a sociedade civil organizada, pautadas por recomendações 
com base científica.”9

Outra corrente de cientistas alega um chamado “Efeito de borda”, oca-
sionado por uma uma alteração na estrutura, na composição ou na abundân-
cia de espécies na parte marginal de um meio florestal, que acaba tendo im-
pactos sobre a fauna e flora de toda a região. Tal efeito “se manifesta à medida 
que a permeabilidade da matriz aumenta, e cria uma série de efeitos adversos 
para a flora e para a fauna. Mas, além disso, nossas pesquisas revelaram um 
outro dado importante que merecia ser destacado: quando a área de proteção é 
reduzida a menos de 50 metros de cada lado da APP, o resultado é um aumento 
considerável na mortalidade das árvores”10 

O fato é que a maioria das determinações do substitutivo, tais como as 
reduções de APPs e RL, são caráter imprescindível para conservar a biodi-
versidade e os recursos naturais, necessárias  até mesmo para viabilizar me-
lhorias na produtividade do agronegócio brasileiro e evitar tragédias como as 
que ocorreram neste verão no Rio de Janeiro e em outras localidades. 

Ainda não é tarde para que o Brasil, um país emergente, que ainda passa 
pelo processo de consolidação de sua economia como uma das dez maiores 
do mundo, aprenda a se desenvolver em equilíbrio com as noções essenciais 
de preservação e manutenção dos recursos naturais, podendo tal atitude re-
presentar o grande diferencial e o passaporte para um futuro rico e promissor 
da economia brasileira, perante a realidade global de nações mergulhadas na 
devastação sem limites. Para tanto, urge que iniciativas como a da reformu-
lação do Código Florestal entrem em sintonia com as reais necessidades do 
patrimônio natural brasileiro, e não com os interesses escusos da bancada 
ruralista da câmara e do senado, interessados única e exclusivamente no en-
riquecimento próprio. Caso contrário, os impactos já sentidos em razão do 
desmatamento, como a diminuição da precipitação das águas, o aumento das 
temperaturas no campo e nas grandes cidades, a desertificação em plena flo-
resta equatorial parecerão brincadeira de criança em comparação ao futuro 
catastrófico que nos espera.

4. IMPACTOS NO ESTADO DO MARANHÃO

Uma vez que já nos apropriamos dos conhecimentos acerca dos prin-
cipais aspectos das cláusulas do projeto de novo código florestal, bem como 
da situação do desmatamento no Brasil como um todo, fica latente em nós, a 

9  Contribuições da Academia Brasileira de Ciência (ABC) e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) para o debate sobre o Código Florestal. Disponível em: http://www.sbpcnet.org.br/site/arquivos/
arquivo_292.pdf  . Acesso em: 18 mar 2011.
10  Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,revisao-do-codigo-florestal-pode-levar-a-perdas-
irreversiveis-na-biodiversidade,609927,0.htm . Acesso em 17 mar 2011
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urgência de um aprofundamento de uma realidade que seja de nossa posse de 
uma maneira mais imediata. O estado do Maranhão constitui notadamente, 
um território grande em extensão e em potencialidade de recursos naturais. 
Dono de uma biodiversidade invejável, o estado possui exemplares dos tipos 
vegetais mais variados. Os biomas, em seu território, transitam de mata dos 
cocais até a floresta amazônica, bem como do cerrado aos manguezais e os 
campos inundáveis da baixada maranhense.

Há, porém, uma situação especialmente crítica relacionada à devastação 
da mata original a cuja análise nos deteremos de maneira mais específica. É o 
caso da devastação proporcionada pelo monocultivo da soja em escala indus-
trial, principalmente no sul do Maranhão.

4.1 O Processo de Implantação e Consolidação da Sojicultura no Leste Maranhense 

 A produção de soja enquanto produto de comércio em larga escala re-
monta a um período recente da história do estado. Os primeiros registros de 
uma produção relevante do grão no estado advém do ano de 1978, embora 
somente a partir da década de noventa a atividade tenha ganhado maior con-
sistência, concentrando-se em especial na mesorregião sul maranhense, nos 
entornos do município de Balsas e São Raimundo das Mangabeiras. Ao passo 
que a expansão recente da produção da soja para outras regiões maranhenses, 
como a central e a do leste, vem ganhando destaque no cenário nacional com 
o titulo de “novas fronteiras agrícolas brasileiras” – que incluem também os 
estados de Tocantins, Bahia e Piauí, o “MATOPIBA” – a produção na região 
sul já encontra-se consolidada e funcionando em larga escala, o que justifica 
inclusive a abertura de várias unidades de processamento de soja.

A soja in natura, hoje, figura em 4º lugar, na lista das maiores exporta-
ções maranhenses, perdendo apenas para três commodities minerais, o ferro-
-gusa, o minério de ferro e o alumínio. Isso representa, em média, cerca de 
14% do valor anual das exportações estaduais nos últimos nove anos. Além 
da soja em estado natural, é importante que se ressalte o aparecimento recen-
te na pauta da exportação de outros produtos do complexo da soja, como é o 
caso do bagaço e da semente de soja. O destino das exportações da soja ma-
ranhense é principalmente a Europa e o continente asiático, com um destaque 
especial para as importações chinesas da soja cá produzida.

Existem, porém, duas características da produção de soja no Maranhão 
que são decisivos para a magnitude de seus impactos sociais e ambientais. A 
primeira é a forte participação do estado na viabilização de tamanha expan-
são. A outra é a sua esmagadoramente majoritária concentração em grandes 
propriedades.

O apoio estatal ao desenvolvimento, do qual se falou, é referente às 
ações da então Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), com o lançamento, 
no início dos anos 90, do Programa do Corredor de Exportação Norte, cujo 
principal objetivo supostamente seria o desenvolvimento econômico da re-
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gião sul do estado, segundo o relatório da Secretaria de Desenvolvimento Re-
gional. Ainda segundo esse relatório, havia três bases para dar suporte a esse 
desenvolvimento. Uma delas seria justamente a existência de dois milhões 
de hectares e cerrado, que segundo o documento, “permaneciam não racio-
nalmente explorados”. Um outro documento, contendo dados que à época 
deveriam ter sido ainda mais preocupantes, prevê a formação de um corredor 
de exportação de soja que abrangeria onze municípios maranhenses (e mais 
cinco no Tocantins e cinco no Piauí), nos quais a previsão seria a do plantio 
de 600 mil hectares de soja para o período compreendido entre os anos 1993 
e 1992. 

São, portanto, muitos os interesses que estavam envolvidos na implan-
tação e no desenvolvimento da sojicultura no maranhão, especialmente nas 
regiões do cerrado maranhense e da Amazônia oriental. Especialmente no 
leste do Maranhão, a atividade do agronegócio têm seu início situado ainda 
duas décadas antes do implemento da sojicultura. Tal início ocorre com a im-
plantação dos plantios de eucalipto no começo da década de 1980, por uma 
empresa do grupo Suzano de Papel e Celulose S/A, e com a implantação, na 
região do município de Chapadinha da Empresa Maranhão Reflorestadora 
Ltda., encarregada da extração de carvão vegetal para a produção de ferro-
-gusa.

As operações dessas duas empresas foram os principais vetores de mo-
dificação da estrutura agrária da região. Principalmente no caso da MAR-
FLORA (empresa Maranhão Reflorestadora Ltda.) e de sua agressiva políti-
ca de aquisição de terras os impactos ambientais e até mesmo sociais foram 
gritantes. A ação das empresas de grande porte como as mencionadas foram 
responsáveis por grande parte da desarticulação das formas de economia tra-
dicionais das populações das regiões em que se instalaram.

A agricultura familiar representa ao em torno de 90% da economia das 
populações daquela região e é caracterizada por uma combinação de ativida-
des agrícolas, do extrativismo vegetal (babaçu, carnaúba, bacuri, pequi, etc) e 
da criação de animais. Tal configuração da agricultura familiar representa um 
sistema de produção complexo, responsável por um manejo inteligente e equi-
librado dos recursos naturais compositores dos diversos ecossistemas com 
os quais interagem os agricultores. O cultivo nessa região é inteligentemente 
dividido entre as chapadas, onde é realizada a atividade da pecuária (por não 
configurar uma área geográfica e biologicamente viável para a agricultura) e 
na qual o chamado capim agreste é fundamental para a criação dos animais, 
e as áreas dos baixões onde é propiciamente realizada a atividade agricultora. 

Os dados recentes relativos à produção extrativista regional da porção 
leste do Estado do Maranhão revelam que são duas a principais atividades 
do ramo que mais se destacam na região. A primeira é a coleta da amêndoa 
do babaçu e a outra é a extração de lenha. Enquanto a primeira é predo-
minantemente referente à atividade camponesa a segunda está diretamente 
ligada à abertura de áreas devastadas para a implantação dos plantios de soja 
e eucalipto.

Book grad e pos grad.indb   216 11/05/11   15:26



217Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students

4.2. Os Impactos Ambientais da Sojicultura e as Irregularidades  
com Relação à Legislação

A prática do desmatamento em massa, levado a cabo pelas empresas 
mencionadas acima, gerou ao longo dos anos muitos conflitos com as popu-
lações locais, devido principalmente aos impactos ambientais causados. Tais 
impactos prejudicaram o sistema econômico extrativista tradicional da região 
que convivia em perfeita harmonia com a manutenção dos recursos naturais 
e levou aos agricultores, moradores tradicionais da região à se mobilizarem 
contra a exploração sem limites das matas originais. A coleta da amêndoa 
do babaçu e da carnaúba entre outras atividades extrativistas das populações 
originais (que representam a maior parte da fonte de renda dos moradores 
da região) foram postas em risco pelo desmatamento em larga escala. No 
ano 2000, munidas de autorização do IBAMA para o desmatamento de 712 
hectares de floresta, as empresas sulistas entraram em conflito com os mora-
dores, que graças à intervenção do Ministério Público, conseguiu paralisar ao 
avanço da depauperação. 

Os principais danos ambientais dessas atividades exploratórias inten-
sas da sojicultura na região leste do Maranhão ocorrem em dois aspectos 
principais. O primeiro aspecto é o do desmatamento com seus efeitos sobre 
os recursos hídricos, o segundo diz respeito ao uso intensivo de agrotóxicos. 
A contestação, por parte do Ministério Público, com relação à autorização 
concedida para a exploração, por parte das empresas, dos recursos naturais 
baseia-se em três pontos principais que por si só justificam a necessidade de 
revisão do código florestal brasileiro. Os aspectos utilizados na contestação 
foram três, quais sejam: a) o não-cumprimento da legislação sobre a área de 
reserva legal, b) o desrespeito à legislação de proteção de espécies florestais 
e, c) a não realização de um estudo de impacto ambiental para áreas acima 
de mil hectares. Nos aspectos relativos à utilização irresponsável de agrotóxi-
cos, as denúncias baseiam-se na falta de controle da pulverização através da 
aviação, o que traz impactos, tanto para as pessoas quanto para os recursos 
hídricos e a fauna regional.

As denúncias oferecidas pelo Ministério Público Estadual levaram a 
uma série de audiências para a apuração de irregularidades nas fazendas de 
plantio de soja. Foram realizadas perícias nas fazendas por peritos judicial-
mente determinados e os relatórios revelaram uma serie de irregularidades. 
Entre elas pode-se citar as irregularidades quanto as espécies protegidas por 
lei, a inexistência de EIA-RIMA11 para a implantação da lavoura de soja e as 
referentes às áreas de reserva legal. 

Quanto às irregularidades referentes às áreas de reserva legal, o atual 
Código Florestal (Lei nº 7.803/89) é claro ao definir como reserva legal a 
área de no mínimo 20% de qualquer propriedade onde não é permitido o 

11  Estudo de Impacto Ambiental – Relatório de Impacto no Meio Ambiente
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corte raso. Isso em áreas de cerrado comum. Nas áreas de Cerrado situado 
no bioma amazônico, no entanto, área mínima exigida sobe para 355. Como 
atesta texto transcrito do Jornal O Estado do Maranhão transcrito na obra 
do Professor Marcelo Sampaio Carneiro12:

“O perito descobriu que em quase metade das propriedades não existe área 
de reserva legal como determina a lei. Segundo o promotor, essa ilegalidade 
foi autorizada pelo IBAMA com o compromisso dos donos dos imóveis de que 
compensariam essa falta em outras áreas. O levantamento detectou também 
que em 20% das propriedades os donos desmataram extensão de terra supe-
rior ao que autorizado pelo IBAMA. Há casos de imóveis com licença para 
desmatamento de 512 hectares e foram desmatados 718 e existem outros que 
foram desmatados 100% da área”. (MPE encontra irregularidades em Buriti. 
O Estado do Maranhão, 20.05.2006, P.6 – Primeiro Caderno).

Com relação à problemática da preservação de árvores protegidas por 
lei, o Pequizeiro (Caryocar spp), o argumento do promotor baseia-se no ar-
tigo 16 da portaria IBAMA nº 113, de 29.12.1995 que proíbe o corte e a co-
mercialização das espécies protegidas por normas específicas no Sul, Sudeste, 
Nordeste e Centro-Oeste.

Outra problemática trazida com o avanço da soja sobre as matas nati-
vas maranhenses é a dos efeitos da utilização de agrotóxicos. Os mesmos são 
aplicados por via aérea e tal prática apenas aumenta os riscos trazidos pelos 
produtos químicos utilizados. Além de os campos de soja estarem localizados 
muito próximos dos povoados, de maneira que os agrotóxicos terminam por 
atingir as pessoas, os danos trazidos aos recursos hídricos e animais são inú-
meros. Os recursos hídricos são prejudicados tanto pela contaminação das 
águas com os agrotóxicos, como pelo desmatamento das chamadas cabecei-
ras dos córregos.    

Fica latente, portanto, a irregularidade da esmagadora maioria das 
terras destinadas às plantações de soja e eucalipto no Maranhão, cujos pro-
prietários têm, evidentemente, um grande interesse nas alterações propostas 
pelo relator do projeto de novo código florestal, o dep. Aldo Rebelo. Uma 
das alterações inclusive reduziu a distância mínima necessária das margens 
dos mananciais para o início do desmatamento ignorando, por exemplo, 
uma demanda urgente e gritante das regiões afetadas pela soja no leste do 
Maranhão.   

Logo que se iniciaram as votações e adiamentos do substitutivo para 
o novo CFB, os tais  agricultores maranhenses interessados nas mudanças 
propostas trataram logo de exigir a votação, alegando urgência na legalização 
das áreas de suas terras que se encontravam em áreas do bioma amazônico, 
praticamente metade do Estado. Os interesses do produtores só é plausível 

12   CARNEIRO, Marcelo Sampaio. SCHLESINGER, Sergio. NUNES, Sidemar Presotto. Agricultura familiar 
da soja na região sul e monocultivo no Maranhão: duas faces do cultivo de soja no Brasil. Ed. 1ª. Rio de Janeiro: 
FASE, 2008. 148p

Book grad e pos grad.indb   218 11/05/11   15:26



219Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students

graças a uma das propostas do substitutivo (supracitadas). De acordo com 
o presidente da Faema – Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do 
Maranhão, José Hilton de Sousa, a referida proposta do novo código preci-
sa ser votada e aprovada com urgência pela Câmara dos Deputados. Caso 
contrário, não será possível superar todos os trâmites de discussão e votação 
da matéria no Congresso Nacional antes de 12 de junho, quando entrará em 
vigor o Decreto 7.029/2009. “A partir dessa data, todos os imóveis rurais deve-
rão estar com suas áreas de reserva legal averbadas, o que jogará na ilegalida-
de 90% das propriedades rurais brasileiras”, explicou José Hilton de Sousa.13 

Alegam, ainda, os produtores, e daí tal alegação se manifesta em nível 
nacional, que há a necessidade de um novel Código Florestal que regularize, 
consolide as áreas tradicionalmente ocupadas pela atividade rural, sem es-
timular o desmatamento de novas áreas. Sustentamos que tal consolidação, 
ainda que recheada de boas intenções, cria insegurança jurídica; e, repetimos, 
premia aqueles que por anos desrespeitaram a lei.

5. CONCLUSõES ARTICULADAS

5.1 Tendo como base os interesses dos produtores em geral, o substitutivo 
proposto ao Projeto de Lei n. 1876/99 peca por não  embasar cientificamente 
suas diretrizes, excluindo conceitos tais como as áreas de várzeas das APPs, 
dentre outros. Tal retrocesso é de tamanha magnitude e desrespeita o direito 
constitucional ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado.

5.2 As florestas brasileiras sofrem desde o período da colonização. Em vista 
disso, é mais que necessário que tenhamos um Código Florestal que prime 
pela conservação do que  nos resta, e a adoção de mecanismos legais que 
protejam nossas matas do interesse de particulares.

5.3 A ciência deve ser respeitada quando se tratar de questões ambientais, 
visto a delicadeza do assunto. Áreas de APPs e RL que foram reduzidas, e até 
mesmo suprimidas dentro das novas especificações do substitutivo, devem ser 
repensadas visando a correta utilização do espaço ambiental, e é possível que 
se faça isso sem o comprometimento da produção agropecuária.  

5.4 O Estado do Maranhão passa por um severo processo de depaupera-
ção de seus principais biomas pelas monoculturas da soja e eucalipto. É 
também suprimida a agricultura familiar, uma das maiores fontes de renda 
do homem do campo maranhense. Um novo Código Florestal deve estar 
pronto para atender a tais demandas, e não, ao contrário, favorecer mais 
ainda o particular.

13  Disponível em: http://www.codigoflorestal.com/2011/03/produtores-rurais-do-maranhao-irao.html . Acesso em: 
25 mar 2011.
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5.5 Juridicamente, as ideias propostas pelo substitutivo em questão trazem  
insegurança jurídica. Cientificamente, são normas que em nada valorizam 
nossas florestas, facilitando a sua devastação no longo prazo. É hora de lem-
brar àqueles que zelam por nosso Estado, nossas leis, que, se por um lado o 
Brasil é visto como potência agropecuária em expansão, por outro somos 
o grande motor da biodiversidade, das florestas e dos serviços que elas nos 
prestam.
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1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento das tecnologias a partir da Revolução Industrial  
proporcionaram progressivamente mais conforto e inovações à sociedade, 
mas por outro lado a expuseram a riscos nem sempre conhecidos. O caminho 
da civilização pós-industrial é trilhado em meio a atividades e produtos que, 
além dos riscos concretos, previsíveis e mensuráveis pelo conhecimento cientí-
fico vigente, apresentam também riscos abstratos. Estes, caracterizam-se pela 
sua invisibilidade, globalidade e  transtemporalidade. A invisibilidade tange 
a dificuldade de percebê-los sensorialmente. A globalidade, pela transterri-
torialidade, pois os poluentes podem se dispersar facilmente pelo meio. E a 
transtemporalidade, pelo fato de que a contaminação pode se acumular e se 
potencializar ao longo dos anos.1  

A contrapartida das descobertas tecnológicas e da perpetuação do 
modelo capitalista, de fundo individualista e mercantilista, completamente 
apartado de preocupações com o meio ambiente, é a crise ambiental consta-
tada nas últimas décadas, intimamente relacionada ao modelo de sociedade 
consumista que predomina na contemporaneidade2. Nela está inserido um 
ciclo de produção-consumo-descarte caracterizado pela insustentabilidade. A 
fase inicial desse ciclo incute o abuso dos recursos naturais para a fabricação 
de produtos em série enquanto a fase final, pós-consumo, apresenta o con-
sequente excesso de lixo e o abuso da capacidade de reabsorção dos restos 
desses produtos pela natureza, especialmente produtos que contêm elevados 
índices de substâncias tóxicas. A proteção jurídica do meio ambiente surge re-

1  CARVALHO, Délton Winter. Os riscos ecológicos e a sua gestão pelo Direito Ambiental. Revista Estudos Jurí-
dicos, UNISINOS, p. 13-17, jan./jun. 2006. Disponível em: <http://www.unisinos.br/publicacoes_cientificas/images/
stories/pdf_estjuridicos/v39n1/art02_winter.pdf>. Acesso em: 2 jul. 2010.p.14-15
2  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco; RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de direito ambiental e legislação 
aplicável. São Paulo: Max Limonad, 1997. p.41
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ativamente à percepção da ocorrência de desastres ecológicos3 e à constatação 
de conflitos entre a qualidade de vida e a gestão econômica.

A degradação ambiental é percebida em variados aspectos, entretanto, 
este artigo limita-se a tratar da potencialidade poluidora dos resíduos sólidos, 
especialmente os eletrônicos. A pertinência temática é gritante, tendo em vista 
o aumento exponencial de bens de consumo eletrônicos nas últimas décadas, 
tais como celulares, computadores, aparelhos de mp3, televisores com tela 
plana, dvds, etc., e pela recente aprovação da Lei n.12.305/2010, que instituiu 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil – PNRS. 

Investiga-se, portanto, a necessidade de uma gestão diferenciada para 
os resíduos eletrônicos e algumas peculiaridades atinentes à responsabilidade 
pós-consumo, prevista no art.33 da PNRS. 

2. RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os resíduos são sobras, restos, excedentes, aquilo que não serve mais ou 
que perdeu sua utilidade original e pretende-se descartar. No ciclo de produ-
ção-consumo-descarte, os resíduos enquadram-se na última fase dessa cadeia. 
Aragão4 os define como “[...] objetos corpóreos, apropriáveis e que por serem 
desinteressantes para o seu detentor, ele enjeitou.” Pode-se encontrar objetos 
com essas características nos estados gasoso, líquido ou sólido, contudo este 
estudo aborda especificamente esta última categoria.

As diferentes categorias quanto à origem, periculosidade e finalidade do 
lixo pode tornar-se essencial quando o objetivo é reaproveitar ao máximo o 
material descartado, por exemplo via reciclagem de materiais. 

A classificação quanto a origem é encontrada tanto na NBR – 
n.10.004/2004, quanto  no art. 13, I da PNRS, no qual encontram-se os se-
guintes tipos de resíduos sólidos: resíduos domiciliares, de limpeza, urbanos, 
de estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços, serviços públicos 
de saneamento básico, industriais, de serviços de saúde, de construção civil, 
agrossilvopastoris, de transportes e de mineração. De acordo com sua classi-
ficação, eles podem ter sua destinação regulamentada conforme as especifici-
dades que caracterizam cada grupo de resíduo. 

No mesmo sentido, alguns produtos exigem destinação especial, devido 
ao grau de periculosidade. Em moldes semelhantes àqueles trazidos no item 
4.2 da NBR 10.004/2004, a PNRS apresenta  divisão dos resíduos conforme 

3  “A palavra ecologia deriva da palavra grega oikos, que significa <<casa>> ou <<lugar onde se vive>>. Em sentido 
literal, a ecologia é o estudo dos organismos <<em sua casa>>. A ecologia define-se usualmente como o estudo dos 
organismos ou grupos de organismos em seu ambiente, ou a ciência das inter-relações que ligam os organismos vivos 
ao seu ambiente. Uma vez que a ecologia se ocupa especialmente da biologia de grupos de organismos e de processos 
funcionais na terra, no mar e na água doce, está mais em harmonia com a moderna acepção definir a ecologia como 
o estudo da estrutura e do funcionamento da natureza, considerando que a humanidade é uma parte dela” (ODUM, 
Eugene P. Fundamentos de Ecologia. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gubenkian, 2004.p.4)
4  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do nível elevado de protecção e a revovação ecológica do 
direito do ambiente e dos resíduos. Coimbra: Almedina, 2006.p.81
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seu potencial de periculosidade no art.13, II. A Nota Técnica da ABNT os 
distingue em duas classes: Classe I – Perigosos e Classe II – Não Perigosos 
(IIA – não inertes ou IIB – inertes).

Segundo a NBR, os resíduos perigosos são aqueles que apresentam risco 
à saúde pública, ou ao meio ambiente, quando geridos de forma inadequada 
(item 3.2 da Norma Técnica) ou ainda aqueles inflamáveis, corrosivos, rea-
tivos, tóxicos ou patogênicos. Frise-se que para se enquadrar nesta catego-
ria basta que apresente uma das 7 (sete) características citadas. O art.13, II, 
a), da PNRS, inovou, ao agregar às possíveis características as hipóteses de 
carcinogenicidade (aparecimento de tumores malignos no organismo), tera-
togenicidade (má-formação do feto) e mutagenicidade (transformações ou 
danificação de moléculas de DNA):

“a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam signi-
ficativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, 
regulamento ou norma técnica.”5

Logo, com a nova lei, 3 (três) novas hipóteses foram expressamente pre-
vistas, desde que apresentem risco à saúde pública ou à qualidade ambien-
tal sem descartar a nota técnica como regulamentação suplementar. Ainda 
quanto à classificação de periculosidade, há os não perigosos. A subdivisão 
dos resíduos não perigosos entre inertes e não inertes é presente somente na 
citada NBR. Os inertes não oferecem risco à saúde e ao meio ambiente  se, 
submetidos a teste de solubilização em conformidade com a NBR 10.006, 
não obtiveram constituintes com concentrações superiores aos padrões de 
potabilidade da água. Já os não inertes são classificados residualmente, sendo 
aqueles que podem afetar a saúde ou o meio ambiente por conta de caracte-
rísticas de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, todavia sem 
se enquadrar nas Classes I ou IIB.

É possível extrair ainda uma terceira classificação, quanto à finalidade 
dos resíduos sólidos. Esse critério atenta a possibilidade de aproveitamento 
dos resíduos e divide-se em: reversos e rejeitos. Os ditos reversos caracterizam-
-se pela capacidade de reutilização, reemprego ou reciclagem e, inversamente, 
os rejeitos são aqueles inaproveitáveis, que serão eliminados e afastados por 
completo do fluxo de consumo.

Os resíduos sólidos são, portanto, os objetos enjeitados por seus deten-
tores, ou seja, o lixo provindo de atividades humanas e podem ser classifica-
dos de acordo com sua procedência, periculosidade e destinação. Além dessas 
classificações, foram reunidos no art.33 da PNRS alguns tipos de resíduos 

5  BRASIL.  Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n. 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 7 nov. 2010.
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já anteriormente regulados por Resoluções do CONAMA, por terem carac-
terísticas peculiares e alto potencial poluidor (como pneumáticos, pilhas e 
baterias, lâmpadas fluorescentes) e incluiu os resíduos “eletroeletrônicos e 
seus componentes”, dentre os tipos de resíduos que devem ser submetidos à 
destinação final diferenciada e fazer uso da logística reversa.

A notícia abaixo transcrita demonstra que não foi pacífica a inclusão 
do lixo eletrônico na lista de reversos obrigatórios da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos:

“O lixo eletrônico, um problema mundial que vem se agravando dia após dia. 
No Brasil não é diferente. O assunto até fazia parte do projeto de lei 203/91 
que está sendo discutido na Câmara dos Deputados para definir a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos. Fazia, esse é o problema. O artigo 33 do projeto, 
que regulamenta a logística reversa e a reciclagem, teve seu texto alterado e 
produtos eletro-eletrônicos ficaram de fora, por pressão da indústria. A justi-
ficativa? Fica muito caro para as empresas se responsabilizarem pela coleta e 
reciclagem do lixo eletrônico.”6 

Todavia, conforme a versão final da Lei n.12.305/2010, os eletrônicos fo-
ram definitivamente incluídos no citado rol. A fim de verificar a necessidade 
dessa gestão especializada para os resíduos eletrônicos é preciso analisar os com-
ponentes desses produtos e sua eventual periculosidade e potencial degradador. 

3. RESÍDUOS ELETRÔNICOS E SUA PERICULOSIDADE

O lixo eletrônico, referente ao lixo de aparelhos dessa espécie, é também 
conhecido pelo apelido de “E-lixo”, tradução do inglês “e-waste”, termo com 
significado sinônimo. Os aparelhos eletrônicos são os que contém um sistema 
elaborado que serve de veículo para informação, por exemplo: a televisão, 
aparelhos de som, os computadores, os telefones celulares, calculadoras, re-
lógios digitais, etc.

O crescimento do lixo eletrônico é reação direta do alto nível de consu-
mo de moda e também da velocidade de atualização tecnológica e da obso-
lescência programada. O ritmo de obsolescência dos produtos eletrônicos já 
foi descrito como “obsolescência-foguete” (skyrocketing rate of obsolescence) 
pelo vice-presidente de marketi ng da United Recycling Industries, em 2002, 
no Simpósio Internacional sobre Eletrônicos e Meio Ambiente.7 De acordo 
com as constatações de Gordon Moore, publicadas em 1965, os chips de ele-
trônicos obtinham a cada ano o dobro de capacidade e a queda de custos, e 
este padrão de avanço deveria se perpetuar ou mesmo aumentar. A lei expo-

6  LIXO ELETRÔNICO e o Projeto de Lei 203/91. julho 15, 2009 in A Terra, Cidadania, Ecologia, Meio-ambiente, 
Sustentabilidade, Zen Budismo em Porto Alegre . Disponível em: <http://interconexao.wordpress.com/2009/07/15/
lixo-eletronico-e-o-projeto-de-lei-20391/>. Acesso em: 06 maio 2010.
7  GROSSMAN, Elizabeth. High tech trash: digital devices, hidden toxics, and human health. Washington: Island 
Press, 2007.p.145.
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nencial de Moore  corresponde, basicamente, ao termo de obsolescência de 
celulares para o consumidor médio, que troca de aparelho a cada 18 meses8.

Alguns aparelhos se destacam em termos de popularidade, como os com-
putadores e aparelhos celulares: há cerca de 1 (um) bilhão de computadores9 e 
mais de 5 (cinco) bilhões de celulares em uso no planeta.10. No Brasil, em maio 
de 2010, conforme pesquisa anual da Fundação Getúlio Vargas, o número de 
computadores alcançou 72 milhões de computadores em uso no Brasil (de uso 
corporativo e doméstico). E a tendência, segundo o estudo, é de que até o final 
de 2010 existam 2 (dois) computadores para cada 5 (cinco) habitantes. Para 
2012, a previsão é de 100 milhões: 1 (um) computador para cada 2 (dois) habi-
tantes.11 Quanto ao acesso a serviço móvel pessoal, o Brasil, país com popula-
ção de quase 191 milhões de habitantes12  ultrapassou esse número na  quanti-
dade de celulares, alcançando o total de 191.472.142, conforme noticiado em 
22 de outubro de 2010 pela Agência Nacional de Telecomunicações.13 

Percebe-se que o panorama mundial e nacional, no que se refere à ven-
da de bens eletrônicos, é semelhante. Consequentemente, o aumento gritante 
desses resíduos não poderia ser diferente. Um artigo exposto no site da Uni-
ted Nations Environment Programme14 (UNEP) sobre a urgência de medidas 
relativas ao e-lixo nos países em desenvolvimento, citou alguns argumentos 
para justificar a preocupação: 1. A geração global de lixo eletrônico tem cres-
cido cerca de 40 milhões de toneladas por ano; 2. A fabricação de celulares e 
computadores consome 3% do ouro e da prata explorados por ano, 13% do 
paládio e 15% do cobalto; 3. Eletrônicos modernos contêm até 60 elementos 
diferentes – muitos valiosos, outros perigosos e alguns valiosos e perigosos15.

No mesmo site é possível acessar um estudo comparativo realizado pela 
UNEP, responsável por estimar a geração de lixo eletrônico de 11 países em 
desenvolvimento (Kênia, Uganda, Senegal, Peru, Índia, China, África do Sul, 
Marrocos, Colombia, México e Brasil). Nessa pesquisa, o Brasil ficou em pri-
meiro lugar na produção de lixo eletrônico derivado de computadores (mais 
de 0,5kg per capita/ por ano), ultrapassando mesmo a África do Sul, Marro-
cos e México, que obtiveram índice um pouco superior a 0,4kg per capita/ por 
ano, países com altos níveis de venda de computadores16.

8  WESTON, Liz Pulliam. Consumers Should Take Responsability for Disposing of Cell Phones. in What is the 
Impact of E-Waste? / Cynthia A. Bily. Greenhaven Press, 2009. p.86 
9  GROSSMAN, op. cit., p.141.
10  BBC News technology.  Over 5 billion mobile phone connections worldwide. 9/07/ 2010. Disponível em: <http://
www.bbc.co.uk/news/10569081> Acesso em: 24 out. 2010
11  MEIRELLES, Fernando S. Pesquisa anual CIA, FGV-EAESP, 21. Ed., 2010. Disponível em: <http://www.fgv.br/
cia/pesquisa/> Acesso em: 24 out 2010. p.6
12  IBGE. Censo 2010. Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br/> Acesso em: 27 mar. 2011
13  ANATEL. Brasil ultrapassa 191 milhões de celulares em setembro. Disponível em: <http://www.anatel.gov.br/
Portal/exibirPortalInternet.do> Acesso em: 24 out. 2010.
14  Programa para o meio-ambiente das Nações Unidas.
15  UNEP – United Nations Environment Programme environment for development.  Urgent Need to Prepare Deve-
loping Countries for Surge in E-Waste. Disponível em: http://unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?Docu
mentID=612&ArticleID=6471&l=en&t=long>. Acesso em: 24 out. 2010.
16  SCHLUEP; Mathias et al. Recycling from e-waste to resources. Sustainable Innovation and Technology Transfer 
Industrial Sector Studies. United Nations Environment Programme & United Nations University, 2009. p.45
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A produção de eletrônicos enseja por si só o desgaste de recursos naturais. 
De acordo com estudo da Universidade das Nações Unidas, para se construir um 
único PC, são utilizados cerca de mil e oitocentos quilos de materiais dos mais 
diversos tipos, sendo que, desse total, mil e quinhentos quilos somente de água 
na fabricação, duzentos e quarenta são de combustíveis fósseis e vinte e dois de 
produtos químicos17. À parte de cogitações acerca dos possíveis riscos à saúde 
que os computadores possam apresentar à saúde em pleno uso, é indubitável que 
o seu descarte inapropriado (em lixões ou aterros sanitários) gera degradação 
ambiental. Isso por conta dos inúmeros metais pesados que os compõem.

Encontra-se abaixo a lista de metais que podem ser encontrados em 
computadores e a quantidade percentual seguida da porcentagem reciclável, 
de acordo com dados da Microeletronics and Computer Technology Corpora-
tion, de 200718. Alguns metais são utilizados na estrutura, tais como alumínio, 
ferro e manganês, enquanto outros fazem parte de semicondutores (chips), 
placas-mãe, baterias. Estes seriam os metais pesados propriamente ditos, de 
elevado peso molecular (cádmio, chumbo, mercúrio etc.). 

A maioria dos metais pesados tem o poder de se perpetuar ao longo da ca-
deia alimentar. Por conta dessa capacidade de acumulação deve-se evitar a dis-

17  MACOHIN, Aline. A sustentabilidade na informática: Reciclagem e Eliminação dos Produtos Tóxicos das 
Peças de Computadores. Disponível em: <http://direitoerisco.com/site/artigos/A%20Sustentabilidade%20na%20
Inform%E1tica%20%96%20Reciclagem%20e%20Elimina%E7%E3o%20dos%20Produtos%20T%F3xicos%20
das%20Pe%E7as%20de%20Computadores%20-%20Aline%20Macohin.pdf> Acesso em: 24 out. 2010.p.10
18  SILVA, Bruna Daniela da, OLIVEIRA, Flávia Cremonesi, MARTINS, Dalton Lopes, Resíduos eletroeletrônicos 
no Brasil, Santo André, 2007. Disponível em: <http://lixoeletronico.org/system/files/lixoeletronico_02.pdf>. Acesso 
em:24 out.2010. p.10

Book grad e pos grad.indb   226 11/05/11   15:26



227Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students

posição dessas substâncias em aterros, especialmente próximos a mananciais ou 
lençóis freáticos, onde poderiam acabar contaminando a vida aquática e mesmo 
os humanos que dela se alimentam ou se servem da água contaminada.

Metais pesados causam complicações no desenvolvimento do feto e do 
sistema reprodutor, problemas neurológicos, renais e alguns são reconhecida-
mente carcinogênicos19. A tabela abaixo informa de maneira simples e didática 
os efeitos que os citados metais podem causar mediante contato direto ou indi-
reto, conforme informação disponibilizada no site do Greenpeace, em 200720. 

É possível observar diversos efeitos causados pelos metais que compõem 
os computadores: intoxicações crônicas que provocam alterações gastrintes-

19  GROSSMAN, Elizabeth. High tech trash: digital devices, hidden toxics, and human health. Washington: Island 
Press, 2007. p.18
20  SILVA, Bruna Daniela da, OLIVEIRA, Flávia Cremonesi, MARTINS, Dalton Lopes, Resíduos eletroeletrônicos 
no Brasil, Santo André, 2007. Disponível em: <http://lixoeletronico.org/system/files/lixoeletronico_02.pdf>. Acesso 
em:24 out.2010.p.14-15.
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tinais (chumbo), lesões cerebrais (mercúrio), câncer do pulmão (cromo), até 
mesmo mutações genéticas (níquel) e complicações no desenvolvimento do 
feto (arsênio).

Elizabeth Grossman explica que muitos metais pesados não apresentam 
risco à saúde durante a utilização dos equipamentos eletrônicos, mas eles se 
tornam perigosos quando descartados inadequadamente. E acrescenta:

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos estima que 4 miligra-
mas de mercúrio são usados para fazer a luz fluorescente de cada LCD, e que 
cada unidade produzida é responsável pela liberação de aproximadamente o 
mesmo montante no meio ambiente. Mercúrio, conforme a Agência, pode per-
manecer “na atmosfera por mais de um ano e viajar milhares de quilômetros, 
potencialmente expondo a população em geral.” Dada a quantidade de com-
putadores produzidos e descartados todos os anos, eletrônicos estão provavel-
mente contribuindo para o mercúrio que circula pelo mundo e possivelmente 
acabam nos sanduíches de atum que você e seus filhos comeram no almoço.21 

Um caso concreto de contaminação por resíduos de metais pesados 
(como o chumbo) ocorre no Peru, em La Oroya, onde 97% das crianças apre-
sentam deficiências físicas (má-formação, cegueira) ou mentais, pois viviam 
perto de depósitos que não adotavam sistemas para evitar vazamentos.22 
Além dos impactos à saúde, o descarte inadequado de resíduos eletrônicos 
tem como efeito imediato a interferência na qualidade ambiental, que serve 
de meio para contaminação. O descarte ou mesmo uma gestão inapropriada 
podem gerar três níveis de emissão de tóxicos: primeiramente pelo descarte 
de substâncias, como os metais aqui exemplificados; secundariamente pelas 
reações que os componentes do e-lixo resultam pelo tratamento inadequado, 
tal como a emissão de dióxidos decorrentes de incineração ou derretimento 
das substâncias; e em terceiro lugar pelos reagentes utilizados no processo 
de reciclagem, como o cianeto e outros agentes de lixiviação – liberados por 
manipulação inadequada.23 

Diante do exposto, em relação ao e-lixo, pode-se identificar sua classi-
ficação quanto à origem, periculosidade e finalidade. Apesar da larga utili-
zação de bens eletrônicos nos mais variados ramos, pode-se aferir que sua 
origem é eminentemente industrial e doméstica (lixo urbano), muito embora 
esteja atrelada a um tratamento especial, que redireciona  o e-lixo aos fabri-
cantes para que não seja misturado com outros tipos de resíduo, facilitando 
sua gestão. Classificam-se incontestavelmente como resíduos perigosos, visto 
que, de acordo com as hipóteses do art.13, II, a) da Política Nacional de Re-
síduos Sólidos, apresentam substâncias com alta toxidade (como o mercúrio 

21  GROSSMAN, op. cit., p.20
22  CARIBONI, Diana; LAMA, Abraham. Tierra América: Meio Ambiente e Desenvolvimento. Com o chumbo 
não se brinca. Disponível em: < http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=port&idnews=2548> Acesso em: 26 
out. 2010.
23  SCHLUEP, op. cit., p.12.
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e o nitrato de prata) e de alto risco à saúde como o arsênio (simultaneamente 
carcinogênico e teratogênico e mutagênico), e o níquel (carcinogênico e mu-
tagênico). Em termos de finalidade, o resíduo é primeiramente reverso, des-
tinado ao reaproveitamento e reciclagem dos produtos e, em segundo plano, 
sendo inviável a reutilização ou reciclagem, torna-se rejeito, dependente de 
descarte adequado.

4. A LOGÍSTICA REVERSA: NOÇõES ELEMENTARES

O conceito de logística reversa está previsto no art. 3º da Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos nos seguintes termos:

XII – logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados 
a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 
para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada; 

Paulo Roberto Leite24, engenheiro industrial, autor do livro “Logísti-
ca Reversa: Meio Ambiente e Competitividade”, diferencia logística reversa 
pós-venda de pós-consumo. Segundo ele, a logística reversa pós-venda refere-
-se a bens que não foram usados, ou pouco usados, mas por diferentes mo-
tivos (erro no pedido ou uso da garantia, por exemplo) retornam ao comer-
ciante ou fabricante enquanto a logística reversa pós-consumo refere-se aos 
“produtos em fim de vida útil ou usados com possibilidade de reutilização 
e os resíduos industriais em geral.” A PNRS tutela o segundo tipo, bens de 
pós-consumo, pois trata-se na verdade dos resíduos sólidos, já conceituados 
como “objetos corpóreos, apropriáveis e que por serem desinteressantes para o 
seu detentor, ele enjeitou.”25  

Desse modo, a logística reversa tratada na PNRS pode-se considerar 
como sinônimo do termo responsabilidade pós-consumo dos fabricantes em 
relação aos produtos listados no art.33 da lei. Mas não somente eles, pois o 
direcionamento da obrigação de gerir a destinação dos resíduos é igualmente 
cobrada dos importadores, distribuidores e comerciantes, o que denomina-se 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos26. 

Cumpre ressaltar que a responsabilidade pós-consumo já vinha sendo 
pleiteada em relação a pneus, embalagens de agrotóxico e de garrafas PET, 
com base em leis estaduais e na responsabilidade objetiva dos poluidores. 
Decisões favoráveis nesse sentido demonstram a gradativa assimilação, pelos 

24  LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: Pearson Prentice, 
2006.p.18.
25  ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do nível elevado de protecção e a revovação ecológica do 
direito do ambiente e dos resíduos. Coimbra: Almedina, 2006.p.81
26  Art. 3º, IV – ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de 
matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final
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juristas, do conceito de responsabilidade pós-consumo e da real necessidade 
de implementação desse encargo como medida de prevenção da poluição que 
pode ser causada pelo lixo.27  

Saliente-se que na contemporaneidade os bens de pós-consumo (resí-
duos sólidos) não possuem necessariamente um aspecto de coisa velha, uma 
vez que o conceito abrange desde a garrafa pet descartada até o penúltimo 
modelo de celular, enjeitado pela necessidade de consumir o último modelo. 
Os aparelhos eletrônicos são bastante suscetíveis ao descarte, mesmo que em 
bom estado de funcionamento, tendo em vista sua obsolescência-foguete. 

Em um discurso sucinto, o art. 33, VI, e o § 4º assentam que o consumi-
dor, ao decidir se desfazer de algum aparelho elétrico ou eletrônico deve, ao 
invés de jogá-lo no lixo comum, levá-lo até o comerciante ou fabricante e este, 
por sua vez, deve dar a destinação adequada ao aparelho, dependendo do seu 
estado, de reverso ou rejeito.

5. PRINCÍPIOS E CARACTERÍSTICAS DA LOGÍSTICA REVERSA NA PNRS

O objetivo principal da responsabilidade pós-consumo e da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos como um todo, é proteger a saúde e o meio 
ambiente por meio da não geração, redução, reutilização, reciclagem e trata-
mento dos resíduos sólidos e disposição final adequada dos rejeitos, nesta or-
dem, como frisa a lei  nos arts. 7º, I e II, e art.9º (primeiro o aproveitamento e 
depois o descarte adequado). A lei apresenta um desdobramento do Princípio 
do Desenvolvimento Sustentável por meio do almejado consumo sustentável.

Essa ordem de valores reflete o pensamento do Direito Ambiental glo-
bal, cujo objetivo é, primeiramente, de precaução e de prevenção de danos 
ambientais; e secundariamente visa a reparação máxima do dano.

Especificamente no que se refere à obrigatoriedade de gestão diferenciada 
para resíduos perigosos, como os eletroeletrônicos, pode-se afirmar que os Princí-
pios da Precaução e Prevenção são empregados, uma vez que já se sabem quais os 
efeitos colaterais do descarte inadequado de metais pesados e seus efeitos sobre a 

27  AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – LIXO RESULTANTE DE EMBALAGENS PLÁSTICAS 
TIPO “PET” (POLIETILENO TEREFTALATO) – EMPRESA ENGARRAFADORA DE REFRIGERANTES 
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE – ACOLHIMENTO 
DO PEDIDO – OBRIGAÇÕES DE FAZER – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA SOB PENA DE MULTA 
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI Nº 7347/85, ARTIGOS 1º E 
4º DA LEI ESTADUAL Nº 12.943/99, 3º e 14, § 1º DA LEI Nº 6.938/81 – SENTENÇA PARCIALMENTE 
REFORMADA. Apelo provido em parte. 1. Se os avanços tecnológicos induzem o crescente emprego de vasilhames 
de matéria plástica tipo “PET” (polietileno tereftalato), propiciando que os fabricantes que delas se utilizam 
aumentem lucros e reduzam custos, não é justo que a responsabilidade pelo crescimento exponencial do volume do 
lixo resultante seja transferida apenas para o governo ou a população. 2. A chamada responsabilidade pós-consumo 
no caso de produtos de alto poder poluente, como as embalagens plásticas, envolve o fabricante de refrigerantes 
que delas se utiliza, em ação civil pública, pelos danos ambientais decorrentes. Esta responsabilidade é objetiva nos 
termos da Lei nº 7347/85, artigos 1º e 4º da Lei Estadual nº 12.943/99, e artigos 3º e 14, § 1º da Lei nº 6.938/81, e 
implica na sua condenação nas obrigações de fazer, a saber: adoção de providências em relação a destinação final 
e ambientalmente adequada das embalagens plásticas de seus produtos, e destinação de parte dos seus gastos com 
publicidade em educação ambiental, sob pena de multa. (TJPR – 8ª C.Cível – AC 0118652-1 – Curitiba – Rel.: Des. 
Ivan Bortoleto – Unânime – J. 05.08.2002)
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saúde humana (Prevenção), mas não deixam de estar presentes as características 
de risco abstrato, como a cumulatividade dos metais pesados no corpo humano e 
a volatilidade da poluição por resíduos eletrônicos (Precaução).

5.1 Sujeitos de Direitos e Deveres

A obrigação da logística reversa prevista no art.33 da PNRS mostra-se 
consoante ao direito-dever fundamental do meio ambiente equilibrado. Se 
por um lado a pessoa tem o direito de manter ou aumentar sua qualidade 
de vida com o meio ambiente saudável, evitando os riscos de um descarte 
inadequado, por outro lado tem o dever de agir para sua preservação e  não 
contribuir para sua degradação.

O dever do consumidor, que se beneficiou com o produto, está em 
acondicioná-lo adequadamente (sem misturar com outros tipos de resíduos) 
e transportá-lo de volta ao comerciante ou ao fabricante ou à coleta seleti-
va (art.35, I e II). O fabricante e os demais integrantes da responsabilidade 
compartilhada, que lucraram com a venda do produto, têm o dever de ma-
nejar os resíduos sólidos gerados e fornecer informações completas ao órgão 
municipal sobre as ações de sua responsabilidade, conforme dispõe o § 8º 
do art.33, além de informar a população sobre outros pontos de coleta que 
forem implantados para tornar o descarte mais acessível a todos. Cabe a eles, 
consoante o previsto no § 3º do art. 33: 

I – implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados; 
II – disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis; 
III – atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de 
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1o.28 

Esses deveres espelham nitidamente a aplicação do Princípio do Poluidor-
-Pagador29, uma vez que há a internalização preventiva de custos ambientais 
para evitar danos ambientais decorrentes do descarte inadequado, em cum-
primento ao conceito de poluidor da Política Nacional do Meio Ambiente se-
gundo a qual é poluidor toda “a pessoa física ou jurídica, de direito público 
ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 
degradação ambiental” (art.3º, IV). Assim, o fabricante seria o poluidor direto 
e indiretamente, o consumidor, por se beneficiar pelo uso do bem adquirido. 

A participação dos consumidores e fabricantes é crucial e para tanto 
não lhes foram incumbidos apenas ônus e deveres. Fixa-se no art. 8º, IX30, o 

28  O §1º refere-se a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos 
e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente 
dos resíduos gerados.
29  Princípio que visa a prevenção do dano, por meio da internalização do passivo ambiental,  pelo poluidor direto 
ou indireto, sujeito econômico interessado (fabricantes, transportadores, consumidores).
30  Art. 8º - São instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outros: [...] IX – os incentivos fiscais, 
financeiros e creditícios;

Book grad e pos grad.indb   231 11/05/11   15:26



232 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

incentivo fiscal como um dos instrumentos da PNRS, como meio para con-
cretizar o Princípio do Protetor-Recebedor (art.6º, II31), em complemento ao 
raciocínio do Poluidor-Pagador. Se aquele que polui deve agir para evitar a 
poluição ou pagar ao Estado para que este invista em medidas de precaução 
e prevenção, aquele que não polui obtém bônus por conservar práticas ecolo-
gicamente corretas, seja ele consumidor ou integrante da cadeia responsável 
(fabricantes, transportadores, comerciantes, etc.). Sobre os deveres e direitos 
dos consumidores a lei prevê:

Art. 35.  Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva pelo plano mu-
nicipal de gestão integrada de resíduos sólidos e na aplicação do art. 33, os 
consumidores são obrigados a: 
I – acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos 
gerados; 
II – disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e reciclá-
veis para coleta ou devolução. 
Parágrafo único. O poder público municipal pode instituir incentivos econômi-
cos aos consumidores que participam do sistema de coleta seletiva referido no 
caput, na forma de lei municipal. 

Apesar da intervenção imediata da responsabilidade compartilhada e 
dos consumidores, a ajuda de outros segmentos da sociedade não deve ser 
descartada. Observa-se a possibilidade do Poder Público colaborar com a lo-
gística reversa, que originalmente é responsabilidade exclusiva dos fabrican-
tes. Neste caso, o Estado será devidamente remunerado na forma acordada, 
como prevê o art. 33, § 7º32. Situação que não deixa de ser contemplada pelo 
Princípio do Poluidor-Pagador, pois é ele que arca com os custos das medi-
das; enquanto o Estado, neste caso, presta um serviço a particular, com vistas 
a um interesse público. Outra questão é quanto à atuação de cooperação com 
os catadores, prevista no art. 33, § 3º, III, acima referido, que garantirá a 
implementação de melhores condições de trabalho a essa categoria, tendo em 
vista a maior formalização dos procedimentos de reciclagem. É inegável que 
a contribuição de todos os cidadãos, ONGs, estudantes, empresas, catadores,  
é bem-vinda, quando se trata de preservar o meio ambiente. 

Trata-se, de fato, de o Estado passar a incentivar a emergência de um 
pluralismo jurídico comunitário participativo no viés ambiental, consubstan-
ciado em um modelo democrático, que privilegia a participação dos sujeitos 
sociais na regulamentação das instituições-chave da sociedade. Wolkmer, ao 
fundamentar o pluralismo jurídico, destaca que “se contitui numa estratégia 

31  Art. 6o   São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  [...]; II – o poluidor-pagador e o protetor-
-recebedor; 
32  Art. 33, § 7o   Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial 
ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa dos produtos e embala-
gens a que se refere este artigo, as ações do poder público serão devidamente remuneradas, na forma previamente 
acordada entre as partes. 
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democrática de integração que procura promover e estimular a participação 
múltipla das massas populares e dos novos sujeitos coletivos de base.”33 

A previsão de cooperação dos catadores na PNRS é válida e corrobora 
o Princípio da Participação e Cooperação Ambiental, segundo o qual todos 
são responsáveis pela preservação do meio ambiente equilibrado, dever que 
não é restrito ao Estado, mas abrange todos os atores sociais. Ademais, é uma 
forma de inclusão social, concretizadora do desenvolvimento sustentável, que 
é baseado na harmonia entre os aspectos sociais, econômicos e ambientais.

5.2 Aproveitamento Prioritário dos Resíduos: RRR

As opções do fabricante quanto à gestão desse passivo ambiental ocor-
rerão em conformidade ao previsto no art. 3º, VII, da lei: reutilização, recu-
peração, reciclagem ou disposição final adequada. No caso dos aparelhos ele-
troeletrônicos, não seria possível fazer o uso da compostagem, procedimento 
que serve a produtos orgânicos.

Aragão utiliza os três “R” referentes ao aproveitamento dos resíduos: 
reciclagem, reemprego e reutilização, e inclui a recuperação no processo de 
reutilização. A reutilização ocorre quando o objeto é recuperado e posto a 
serviço com a mesma finalidade, já no reemprego o objeto seria utilizado para 
um fim diferente do original. Pode haver também a recuperação de partes do 
objeto que estejam menos deterioradas para a composição de novos bens (re-
manufatura). Esses procedimentos não carecem de reprocessamento de mate-
riais, ao contrário da reciclagem, que utiliza os componentes formadores do 
objeto (ex.: plástico, metais, vidro, etc.)34.

Para facilitar o aproveitamento dos resíduos, a PNRS estimula uma vi-
são sistêmica “que considere as variáveis ambiental, social, cultural, econômi-
ca, tecnológica e de saúde pública” (art. 6º, III). Essa proposta deve ser pen-
sada no projeto do produto, na sua criação, a fim de viabilizar a reversão do 
produto, que deve ter um design que permita (tecnológica e economicamente) 
a desmontagem e a remanufatura, o que a lei denominou ecodesign. Paulo 
Roberto Leite35 sugere, por exemplo: redução de ligas ou mesclas de materiais, 
redução do número de cores, redução de materiais perigosos à saúde como os 
metais pesados que constituem os eletrônicos, pois são atitudes que facilitam 
o aproveitamento.

A reciclagem pode ser mais difícil e custosa pela complexidade da cons-
tituição dos eletrônicos, repletos de micropeças incrustadas em placas, mas 
muitas vezes mostra-se um processo vantajoso. O processo de reciclagem de 
alumínio economiza o correspondente a 95% da energia elétrica utilizada para 

33  CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. Direito constitucional ambiental brasileiro. 
1 ed. São Paulo: Saraiva, 2007.p.162.
34  ARAGÃO, op. cit., p.360-362.
35  LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: Pearson Prentice, 
2006.p.170
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a fabricação do alumínio primário, ou seja, são gastos 15kWh (quilowatt-hora) 
para fabricar um quilo de alumínio primário, contra 0,75 kWh para fabricar 
um quilo de alumínio reciclado, que possui as mesmas características técnicas 
e qualidade do primeiro. Esse valor é expressivo quando se considera que a 
energia elétrica representa 70% no custo de fabricação do alumínio primário. 
Portanto, ao se reciclar alumínio, economiza-se cerca de 66,5% do custo do 
alumínio primário. “Calderoni (1998:319) demonstra, em seu livro Os bilhões 
perdidos no lixo, que a sociedade como um todo perde no mínimo cerca de 4,6 bi-
lhões de reais no Brasil por não reciclar os materiais recicláveis do lixo urbano.”36

O índio é um exemplo dos metais componentes de monitores de tela pla-
na ou LCD e de telefones celulares que pode ser reciclado. Isso já vem sendo 
feito no Japão, na Bélgica e nos Estados Unidos, como reação à sua escassez 
e consequente aumento do preço dessa substância.

Ele está presente em mais de 1 bilhão de equipamentos fabricados todos os 
anos. Nos últimos cinco anos, o preço do índio aumentou seis vezes, tornando-
-o hoje mais caro do que a prata. E como sua produção depende da mineração 
do zinco, não é possível simplesmente produzir mais, porque não há produ-
ção suficiente de zinco. Além do que as reservas minerais são limitadas. [...]
Embora o preço do bismuto, utilizado em soldas sem chumbo, tenha apenas 
dobrado nos últimos dois anos, o preço do rutênio, utilizado em resistores e em 
discos rígidos, foi multiplicado por sete.37

Além das formas de reaproveitamento descritas, vantajosas pela rein-
serção dos materiais e mercadorias no ciclo de produção, há a previsão do 
aproveitamento energético. Contudo, este deve ser analisado separadamente, 
visto que trata-se na verdade de um aproveitamento secundário, dependente 
do descarte dos resíduos.

5.3 Aproveitamento Energético e Incineração

O aproveitamento energético é possível em fase de disposição final dos 
resíduos bem como outras formas de disposição final a serem disciplinadas 
pelo órgão competente do SISNAMA (art.33, §6º). Quando se trata de resí-
duos eletrônicos, há empecilhos e consequências maléficas (emissões e resídu-
os tóxicos) 38, pelas quais a medida não pode ser considerada prioritária, com-
parada às formas de gestão acima mencionadas, tendo em vista a hierarquia 
de procedimentos que pretende o aproveitamento máximo antes do descarte. 

Conforme a lei, a incineração a céu aberto ou em recipientes sem licença 
é vedada (art.47,III39), mas são permitidas tecnologias visando à recuperação 

36  LEITE, op. cit., p.29
37  ROSA, Agostinho. Fabricação de cada computador consome 1.800 quilos de materiais. in Inovação Tecnológica, 
09/03/2007. Disponível em: <http://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=010125070309> 
Acesso em: 26 out. 2010
38  RODRIGUES, Angela Cassia. Impactos socioambientais dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos: 
estudo da cadeia pós-consumo no Brasil. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Me-
todista de Piracicaba. Santa Bárbara d’Oeste, SP, 2007.p.110
39  Art. 47.  São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos: 

[...] III – queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade; 
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energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que aprovadas pelo órgão am-
biental em termos de técnica e monitoramento de emissão de gases tóxicos 
(art.9º, § 1º40). Analogamente, mesmo que direcionados a um aterro especial 
com tratamento distinto, separado do lixo urbano, percebe-se aplicável o 
mesmo dispositivo ao e-lixo, já que a prática depende da aprovação do órgão 
ambiental. O tema foi debatido pelos representantes do Movimento Nacional 
de Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR:

Durante a cerimônia de sanção da lei o MNCR mostrou seu descontenta-
mento e preocupação como o tema da incineração de lixo foi redigido na lei. 
Chegou a pedir o veto do §1º do artigo 9º que beneficia o processo de implan-
tação de incineradores de resíduos como solução ambientalmente adequada, 
no entanto, a solicitação não foi acatada pelo Presidente41.

A luta contra a incineração baseia-se na diminuição de serviço de reci-
clagem da qual dependem 800 mil catadores para sobreviver e alimentar suas 
famílias e também na toxidade gerada pelo procedimento. À época da apro-
vação da lei o movimento protestou a supressão do trecho da lei que previa 
expressamente o caráter subsidiário dos incineradores e alegam também a 
insustentabilidade de tais equipamentos “proibidos nos países europeus”42, 
tendo em vista o alto custo de geração de energia necessário e a emissão de 
tóxicos cancerígenos como furanos e dioxinas, prejudiciais à saúde. 

Apesar do texto como foi aprovado, sem a ressalva explícita quanto à 
subsidiariedade do uso de incineração, parece que a lei manteve esse posicio-
namento, já que a incineração é uma forma de destinação final e a PNRS é 
clara ao fixar a preferência pelas medidas de “não geração, redução, reutili-
zação, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final” (art.9º).

5.4 Rotulagem Ambiental

É importante salientar que dentre os objetivos da PNRS (art.7º, XIII 
e XV) constam o estímulo à avaliação do ciclo de vida do produto, à rotula-
gem ambiental e ao consumo sustentável. Trata-se do direito dos cidadãos 
à informação, essencial para provocar uma reflexão acerca de suas esco-
lhas. Se por um lado a lei foi omissa e não fez menções além desta inicial, 
por outro lado é um estímulo a futuras regulamentações. Outros objetivos 

40  Art. 9º – Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: 
não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos. 
§ 1º -  Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, desde que 
tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação de programa de monitoramento de 
emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão ambiental. 
41  MNCR. MCNR é contra a incineração na Política Nacional de Resíduos Sólidos, 05/08/2010. Disponível em: 
<http://www.mncr.org.br/box_2/noticias-regionais/mncr-e-contra-a-incineracao-na-politica-nacional-de-residuos-
-solidos/> Acesso em: 27 out. 2010.
42  MNCR-A. PNRS aprovada agora é reciclagem versus incineração, 12/07/2010. Disponível em: <http://www.
mncr.org.br/box_2/noticias-regionais/pnrs-aprovada-agora-e-a-reciclagem-versus-incineracao/>. Acesso em: 27 
out.2010.
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referem-se à não geração de resíduos e ao “estímulo à adoção de padrões 
sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços” (art. 7º, II e III) 

43. A responsabilidade pós-consumo tem por finalidade a diminuição de 
rejeitos, que são os resíduos sólidos que não podem ser reaproveitados e 
são descartados, por levar em consideração os riscos que a disposição final 
de alguns resíduos, como os eletrônicos, apresentam. Essa finalidade é al-
cançada pela transformação dos resíduos em reversos, aqueles que podem 
ser reaproveitados. Mas além desta, outra forma nota-se, mormente, mais 
eficaz: a não geração de resíduos, alcançável via diminuição da produção 
e do consumo. 

O direito à informação mediante rotulagem ambiental de mercadorias 
seria uma forma de disponibilizar ao público o poder de dar preferência a 
produtos que apresentassem elementos ecologicamente mais adequados. A 
rotulagem ambiental pode compreender diferentes dados acerca do produ-
to. Exemplificativamente: a pegada ecológica, conceito criado por William 
Rees e depois por Mathis Wackernagel, é utilizada para mensurar a área de 
solo ecologicamente produtiva direta ou indiretamente investida na ativi-
dade ou criação do produto. E a mochila ecológica, referente aos quilos de 
recursos naturais implicados na produção, manutenção e uso do produto 
(descontado o peso dele em si).44 O conceito de mochila ecológica pode ser 
melhor compreendido com o exemplo anteriormente citado, do computa-
dor que utiliza 1.800 quilos de recursos para ser fabricado (desses, mil e 
quinhentos quilos somente de água, duzentos e quarenta de combustíveis 
fósseis e vinte e dois de produtos químicos). Dados sobre a durabilidade 
média do produto também podem auxiliar os consumidores a contribuir 
com o meio ambiente, por meio da escolha de mercadorias com vida útil 
prolongada. O consumo duradouro, que atende aos princípios rogados 
pela PNRS, pode ser alcançado pela fixação de garantias maiores de repa-
ração dos produtos eletrônicos (e não a substituição por um novo), uma 
forma de vedar a obsolescência programada e estimular o uso de materiais 
menos descartáveis pelos fabricantes. 

A presença da informação ambiental nos produtos concede liberda-
de aos consumidores, para que possam optar pelo hipo-consumo, como 
denomina Aragão45. O hipo-consumo ocorre quando a pessoa sacia sua 
necessidade ou seu desejo de uma maneira menos impactante à natureza. 
Uma das formas de aumentar a consciência do consumidor é viabilizá-la 
pelo fornecimento de dados claros. Uma pesquisa do Cambridge Report 
utilizando 1250 adultos nos Estados Unidos, em 1992, revelou que 70% 

43  Art. 7o  São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 
I – proteção da saúde pública e da qualidade ambiental; 
II –  não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos; 
III – estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; 

44  ARAGÃO, op. cit.,  p.596 e 604.
45  ARAGÃO, op. cit., p.601.
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concordaram em pagar preços maiores por produtos que apresentassem 
menores impactos ao meio ambiente.46 

Assim, mostra-se imprescindível o empenho da sociedade nas audiên-
cias e consultas públicas que ocorrerão progressivamente nos ditames do 
art.15, para suscitar a questão da rotulagem ambiental, para que o consumi-
dor possa ter a escolha de não consumir ou optar por um consumo duradou-
ro com base nas informações ali apresentadas, quando não condizentes com 
o padrão de preservação que ele considere aceitável. Da mesma forma como 
foram realizadas petições eletrônicas na internet pela inclusão expressa do 
e-lixo na logística reversa, o mesmo pode ser feito a fim de pleitear o direito 
à informação e à obrigatoriedade de fornecer dados do produto acerca do 
impacto ao meio ambiente, no mesmo norte das informações já usuais acerca 
do consumo de energia em eletrodomésticos, como a geladeira, validade de 
produtos não duráveis, etc. 

No caso dos eletrônicos, informações para servir ao consumo responsá-
vel indicariam o nível de toxidade, a pegada ecológica, o nível de ecodesign 
– adaptabilidade dos materiais e formas do produto para facilitar a recicla-
gem – , a estipulação de prazo de obsolescência tecnológica aproximada ou 
a exigência de garantias maiores, enfim, parâmetros que apontam o custo 
ambiental do produto e sua periculosidade, para que, com base nesses dados, 
o consumidor realize uma escolha política e exerça sua cidadania.

Nesse mote, constata-se que a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
passa a fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro, e apresenta-se repleta 
de estímulos à reflexão acerca do padrão de consumo da sociedade, da res-
ponsabilidade ambiental de todos e, quem sabe, trata-se de mais um demons-
trativo da revolução paradigmática que cada vez mais limita positivamente o 
desenvolvimento econômico desenfreado.

6. CONCLUSõES ARTICULADAS

6.1 O modelo de sociedade consumista que impera na contemporaneidade 
gera uma produção de lixo extraordinária, na qual destaca-se o aumento de 
resíduos sólidos provindos do consumo de bens eletrônicos.

6.2 Os resíduos sólidos são objetos enjeitados por seus detentores, ou seja, o 
lixo provindo de atividades humanas e podem ser classificados de acordo com 
sua procedência, periculosidade e destinação, segundo a qual podem depen-
der de destinação especializada, a logística reversa.

6.3 O e-lixo apresenta alta toxidade por conter metais pesados, tornando-se 
perigoso à saúde (pode ser carcinogênico, mutagênico ou teratogênico) e à 

46  LEITE, op. cit., p.21.
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qualidade ambiental se descartado inadequadamente. O Brasil produz mais 
de 0,5kg per capita/por ano em lixo de computadores. 

6.4 A logística reversa, prevista no art.33 da PNRS, visa a reinserção dos 
reversos no ciclo de produção, formando uma cadeia reaproveitável, ou o 
descarte adequado de rejeitos, a fim de diminuir a quantidade de resíduos e 
preservar a saúde e o equilíbrio do meio ambiente.

6.5 As peculiaridades da logística reversa na PNRS se mostram em conso-
nância aos princípios de Direito Ambiental: Desenvolvimento Sustentável, 
Precaução, Prevenção, Participação, Poluidor-Pagador. Contudo, a norma 
foi vaga quanto à questão da incineração (para não reproduzir um retrocesso, 
deve ser vista como medida subsidiária) e omissa quanto a determinações 
específicas sobre o direito à informação e à rotulagem ambiental, cruciais ao 
consumo sustentável e à escolha consciente do consumidor.
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1. INTRODUÇÃO

O direito ambiental como ramo autônomo do direito vem ganhando 
mais força tanto na doutrina quanto na jurisprudência brasileira, e uma das 
provas disso é a diferenciação que seus institutos vêm desenvolvendo da dou-
trina civilista. O meio ambiente saudável, previsto no artigo 225 da Constitui-
ção Federal, constitui um direito difuso, constituindo segundo Hugo Nigro 
Mazzilli um “feixe ou conjunto de interesses individuais, de objeto indivisível, 
compartilhado por pessoas indetermináveis, que se encontrem unidas por cir-
cunstâncias de fato conexas”1. Sua natureza difusa impõe a necessidade de 
um método próprio de tutela, visto que o processo civil comum, projetado 
para a defesa de interesses individuais, e ainda com traços muito fortes da 
doutrina privatista, não é adequado para direitos que envolvam interesses 
da coletividade. Para tanto, existe o processo civil coletivo, voltado a garan-
tir a maior efetividade à tutela jurisdicional dos direitos coletivos lato sensu. 
A junção dessas duas categorias, voltadas para a realização do direito no 
mundo material nos traz a execução da tutela coletiva ambiental, duplamente 
diferenciada.

Essa obra se propõe a um estudo dos institutos do processo coletivo e da 
execução coletiva ambiental, com base na legislação em vigor no ordenamen-
to brasileiro, assim como a doutrina, e dando um foco especial à produção 
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, sistematizando e integrando 
as técnicas aceitas e produzidas perante o Tribunal. Primeiramente se fará 
uma breve exposição sobre conceitos básicos e necessários sobre a execução e 
o processo civil coletivo em geral, para ao final nos aprofundarmos na discus-
são da execução da tutela coletiva ambiental, tratando de elementos básicos 
como legitimidade e competência, e debatendo institutos como processo sin-
crético, integração com o Código de Processo Civil e com a jurisprudência, 

1  MAZZILI, Hugo Nigro. A defesa dos direitos difusos em juízo. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 53
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para sistematizar e fixar os mecanismos especiais para a efetiva tutela jurisdi-
cional do meio ambiente.

2. EXECUÇÃO

A doutrina clássica do processo civil divide este em três modalidades, 
correspondendo a formas distintas de prestação jurisdicional: O processo de 
conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar. O processo de 
conhecimento é aquele no qual o Estado-juiz aprecia uma questão, e ao final 
profere uma decisão, depois de analisar os fatos e o direito. Em casos de sen-
tenças declarativas ou constitutivas de direitos, essa decisão será o suficiente. 
Mas nem sempre. Segundo Araken de Assis: 

“Em inúmeros casos, porém, considerando a natureza do objeto litigioso ex-
posto na demanda, a simples certeza, decorrente do êxito colhido no processo, 
pouco satisfaz ao demandante. É preciso, porque houve lesão, algo mais do que 
certificar ao demandante sua razão – coincidência entre a pretensão, deduzida 
na demanda e o comando genérico do ordenamento, quiçá especialmente cria-
do para a lide específica –, para eliminar de vez o conflito. A extinção efetiva 
da lide dependerá da atuação do comando concreto expresso no dictum do 
juiz.”2

Para concretizar esse comando judicial, existe a execução. Esta pode ser 
definida como o modo pelo qual o Estado age sobre o mundo dos fatos, para 
transformá-lo, de acordo com o cumprimento de uma decisão judicial. Ela é 
uma série de atos judiciais que com fundamento jurídico judicial ou extraju-
dicial, agem sobre a esfera jurídica do executado, para garantir a efetividade 
de uma decisão ou título.

No Direito Romano, já existia a função executiva. O pretor, agente esta-
tal encarregado da prestação de justiça, possuía essa prerrogativa. O direito 
de ação era executado primeiramente perante o praetor, com a actio ajuizada, 
e depois submetida pelo pretor ao iudex, um jurista que recebia a função de 
julgar a questão, e a quem as partes concordavam a se submeter quanto à 
sua lide. Mas, se uma das partes não cumprisse voluntariamente a sentença 
do iudex, este não poderia mais atuar, pois sua função se esgotava na senten-
tia. Então, cabia, perante o pretor, a actio iudicati. O pretor, como agente do 
estado autorizado a utilizar sua força, se encarregava da execução. Ou seja, 
embora o iudex se submetesse ao pretor, vimos que a jurisdição e a execução 
eram efetuados perante órgãos diferentes. Posteriormente, já na época cristã 
do Império, com a extraordinario cognitio, as funções de conhecimento e exe-
cutivas se concentraram na mão do agente estatal, o pretor. Não mais era ne-
cessário um acordo das partes perante o iudex para a obediência à sentença, e 
o mesmo órgão que prolatava as decisões podia julgá-las. Mas mesmo assim, 

2  ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 11 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pg. 72
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ainda era necessária a actio iudex em caso de não haver o cumprimento volun-
tário da sentença. A exceção eram os interditos por meio de decretos, quando 
houvesse necessidades de medidas urgentes, como as medidas cautelares e a 
antecipação de tutela da atualidade. Nesse caso, o pretor poderia executar 
essas medidas ex officio.

O direito brasileiro, no Código de Processo Civil de 1973, seguia essa linha 
de separação entre o processo de conhecimento e o processo de execução. Com 
o advento da Lei nº 8.952/94, que instituiu a antecipação de tutela, houve a pri-
meira quebra desse paradigma. Para a tutela antecipada, se realizavam medidas 
executórias dentro do próprio processo de conhecimento, sem a necessidade de 
uma actio iudicati. Depois, quando confirmada a tutela em sentença, muitas 
vezes não havia necessidade de se ajuizar uma ação executória, apenas de se 
manter a decisão já proferida. Segundo Humberto Teodoro Júnior: 

“Em vez de uma ação puramente declaratória (que era na verdade a velha 
ação condenatória), passou-se a contar com uma ação interdital, nos moldes 
daqueles expedientes de que o pretor romano lançava mão, nos casos graves e 
urgentes, para decretar, de imediato, uma composição provisória da situação 
litigiosa, sem aguardar o pronunciamento (sententia) do iudex.”3

O fim dessa divisão ocorreu gradualmente, começando pela lei supraci-
tada, que instituiu a tutela específica da obrigação de fazer ou não fazer, com 
medidas que promovam resultado prático equivalente ao adimplemento, po-
dendo utilizar medidas de coerção e apoio determinadas na própria sentença 
de no artigo 461 do CPC, complementada pela lei 10.444/02, que também 
instituiu o cumprimento de sentenças de entregar coisa, pelo artigo 461-A. 
Em 2005, pela lei 11.232, se remove mais uma hipótese da actio iudicatis do 
direito brasileiro, ao se fazer a reforma da execução por quantia certa, esta 
também sendo cumprida logo após a sentença do processo de conhecimento.

3. PROCESSO CIVIL COLETIVO

Uma das tendências recentes do Processo Civil, a atividade jurisdicional 
coletiva, representa para Elton Venturi, uma verdadeira mudança de paradig-
ma. O autor cita Thomas Kuhn, no sentido de: 

“A transição de um paradigma em crise para um novo, do qual pode surgir uma 
nova tradição de ciência normal, está longe de ser um processo cumulativo 
obtido através de uma articulação do velho paradigma. É antes uma recons-
trução da área de estudos a partir de novos princípíos, reconstrução que altera 
algumas das generalizações teóricas mais elementares do paradigma. Bem 
como, muitos dos seus métodos e aplicações”4

3 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, volume II. 43º edição. Rio de Janeiro : 
Forense, 2008, pg. 7
4 KUHN, Thomas apud VENTURI, Elton. Processo Civil Coletivo. São Paulo: Malheiros, 2007
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Ainda segundo Venturi, essa transformação ocorre de outra mudança de 
paradigma, que seja do paradigma da modernidade, da proteção dos indivíduos 
e direitos individuais para o paradigma da pós-modernidade, que segundo o au-
tor “diz respeito à (re)descoberta do ser humano social como verdadeiro sujeito 
de direito, não se confundindo ou limitando a proteção estatal ao indivíduo”. 
Essa mudança de paradigma teria ocorreu, pelo surgimento e fortalecimento dos 
direitos fundamentais de terceira geração. Segundo Marmelstein, essa divisão 
entre gerações dos direitos fundamentais se originou com Karel Vasak, na aula 
inaugural do Curso do Instituto Internacional de Direitos do homem5, sendo 
depois popularizada por Norberto Bobbio, e se tornando ponto de discussão 
comum em boa parte do pensamento jurídico atual, inclusive sendo utilizado 
em decisões do Supremo Tribunal Federal. Segundo o Ministro Celso de Mello: 

“enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos) – 
que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – real-
çam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos 
econômicos, sociais e culturais) – que se identifica com as liberdades 
positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os 
direitos de terceira geração, que materializam poderes de titularidade 
coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, con-
sagram o princípio da solidariedade e constituem um momento im-
portante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento 
dos direitos humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais 
indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade.”6.

Por sua própria natureza, os direitos fundamentais individuais dizem 
respeito à proteção de direitos que mesmo garantidos a todos, constituem 
individualmente o patrimônio jurídico de cada um dos seus titulares, nor-
malmente contra o estado e os outros indivíduos, ou de receber prestações 
positivas estatais, contrapondo-se aos direitos de terceira geração, como meio 
ambiente sadio, saúde pública, direitos do consumidor, que possuem titula-
res diversos, mas uma titularidade de um todo indivisível, onde em diversas 
situações é impossível se tutelar o direito de um sem atingir da mesma forma 
todos os outros titulares. Para a se garantir a efetividade de tais direitos, per-
tencentes a classes específicas, ou a pluralidades indivisíveis, foi necessária se 
criar uma nova dinâmica no processo civil, a dos processos coletivos.

3.1 Evolução legislativa no Brasil

A doutrina e jurisprudência brasileiro tem demonstrado esforços sig-
nificantes e resultados equivalentes na questão da tutela coletiva de direitos. 

5 LIMA, George Marmelstein. Críticas à teoria das gerações (ou mesmo dimensões) dos direitos fundamentais. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 8, n. 173, 26 dez. 2003. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/4666>. Acesso 
em: 16 fev. 2011. 
6 Vide  STF, MS 22.164/SP, Relator Min. Celso de Mello
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Primeiramente, foi criada a lei de ação popular de 1965 para proteção de 
bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico 
(“turístico” adicionado em 1977), como a primeira forma de participação da 
população para tutelar os direitos coletivos lato sensu. A partir daí, em 1985, 
foi criada a Lei de Ação Civil Pública, por responsabilidade por danos causa-
dos ao meio ambiente (inc I), ao consumidor (inc II), à ordem urbanística (inc 
III), a  bens e direitos de valor artístico, estético, histórico turístico ou paisa-
gístico (inc IV) e por infração à ordem econômica e da economia popular (inc 
V). Apesar de já existente a lei de ação popular, foi a partir da Lei de Ação 
Civil pública que se iniciou o período mais fértil na proteção de direitos cole-
tivos e difusos no Brasil. A partir dela, o Ministério Público baseou sua atu-
ação nas mais diversas esferas da proteção da coletividade, efetivando uma 
de suas missões constitucionais. Mas a construção legislativa ainda encerrou 
mais um fruto para o Direito Processual Coletivo Brasileiro, a lei 8.078, de 11 
de novembro de 1990, mais conhecida por Código de Defesa do Consumidor, 
em seu Título III, intitulado “Da defesa do consumidor em juízo” enumerou 
disposições que se aplicariam não apenas ao Direito do Consumidor (Filo-
meno sugere a expressão “Direitos do Consumidor), mas a todos os direitos 
e interesses coletivos, difusos e individuais homogêneos, sedimentando ain-
da mais a construção sobre esses temas. Posteriormente, teríamos trabalhos 
examinando os temas de vários autores de renome, como Barbosa Moreira, 
Grinover, Arruda Alvim, Zavascki, entre outros, que levariam a doutrina do 
processo coletivo a um novo nível, e influenciando a criação de uma comissão 
para um anteprojeto de um Código Brasileiro de Processo Coletivo, projeto 
esse que seria abandonado posteriormente. Mas mesmo assim, a Jurisprudên-
cia, inclusive do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a 
legislação existente forma na realidade um “microssistema” no processo civil 
brasileiro, a ser aplicado aos direitos transindividuais e aos “acidentalmente 
coletivos” (termo cunhado na doutrina por Barbosa Moreira). 

3.2 Princípios do processo coletivo

Na definição de Alexy, um princípio é um “mandamento de otimização”, 
ou seja, “são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida 
possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes”.7  Assim, são 
normas que via de regra apresentam um grau mais elevado de generalidade, 
que permita que elas sejam executadas em maior ou menor grau, e também 
que se apliquem a um número maior de situações, possuindo um suporte fá-
tico extenso. Por essas razões, princípios também podem ser utilizados como 
diretrizes interpretativas das normas comuns, e, em caso de lacunas, para 
suprir estas mesmas. O processo civil coletivo desenvolveu seus princípios a 

7 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008. pg 90
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partir da legislação vigente e da jurisprudência, criando assim diretrizes que 
orientassem sua aplicação. Elton Venturi, em sua obra sobre o tema, elenca 5 
dos principais, enquanto Grinover elenca outros sete, enquanto o anteprojeto 
USP enumerava 22 princípios. Devido a essa variação na doutrina, exempli-
ficada por esses dois autores, e as muitas coincidências entre princípios com 
nomenclaturas diferentes, faremos uma seleção destes, para comentar aqui.

3.2.1 Princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional coletiva

A tutela jurisdicional coletiva tem se revelado, na doutrina e na jurispru-
dencia brasileira, um caráter eminentemente prático, se abstendo de discus-
sões infrutíferas e se identificando com sua efetividade. Para se cumprir esse 
objetivo, é necessário se adaptar a interpretação de vários institutos à tutela 
jurisdicional coletiva. Um dos exemplos é o artigo 5º, XXXV da Constituição 
Federal, que prescreve: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito.”. Por si só, a garantia da inafastabilidade da juris-
dição já possui papel importantíssimo, mas dentro do processo civil coletivo, 
sua importância é expandida. Se incluirmos nessa interpretação o artigo 83 
do CDC, “Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código 
são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada 
e efetiva tutela.”. A partir daí, pode-se perceber que o foco desse procedimen-
to não está nas formas em si, mas no resultado, ou, nas palavras de Elton Ven-
turi: “Trata-se de compreender que somente através da plenitude e efetividade 
da tutela jurisdicional, viabilizada com a conjugação dos sistemas de ações 
individuais e coletivas, é possível imaginar-se estarem garantidos os demais 
direitos fundamentais”.8

A inafastabilidade da tutela jurisdicional coletiva então, se assemelha 
bastante à inafastabilidade da jurisdição, mas chega a possuir um caráter úni-
co, que se atribui ao processo civil coletivo.9

3.2.2 Princípio da instrumentalidade das formas

Chamado por Venturi de “Princípio da absoluta instrumentalidade da 
tutela coletiva”, optou-se aqui pela nomenclatura utilizada por Ada Pellegrini 
Grinover em sua obra sobre o anteprojeto do Código Brasileiro de Processos 
Coletivos10, mas mantém-se o mesmo sentido geral, que é de que “A técnica 
processual deve ser vista sempre a seviço dos escopos da jurisdição e ser fle-
xibilizada de modo a servir à solução do litígio”. Continua: “A interpretação 

8 VENTURI, Elton. Processo Civil Coletivo. São Paulo: Malheiros, 2007. P. 136
9 Sobre o tema: GRINOVER, Ada Pellegrini. Direito processual coletivo. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 
MENDES, Aluisio Gonçalves; WATANABE, Kazuo (coords.). Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de 
Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007
10 Idem
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rigorosa da técnica processual, no processo individual, tem dado margem a 
que um número demasiado de processos não atinja a sentença de mérito, em 
virtude de questões processuais”.11 Ou seja, o princípio da instrumentalidade 
das formas influencia o processo civil coletivo no sentido de interpretar suas 
normas de maneira flexível, buscando sempre sobrepor às formalidades pro-
cessuais a importância de solucionar os conflitos coletivos.

Venturi cita ainda separadamente, o princípio da “Interpretação Prag-
mática”, que consideramos apropriado citar neste momento, por ser, no míni-
mo, intimamente relacionado à instrumentalidade das formas. Esse princípio 
seria representado por uma interpretação dos institutos processuais coletivos 
sempre voltado à plena realização dos objetivos da lei no mundo exterior. En-
tão todos os envolvidos - advogados, juízes, membros do ministério público 
– interpretariam a lei da forma mais adequada a garantir os seus resultados 
concretos.

4. EXECUÇÃO DA TUTELA COLETIVA AMBIENTAL

Como já citado anteriormente, o processo civil coletivo possui suas se-
melhanças e peculiaridades em relação à execução comum, principalmente 
porque possuem objetos materialmente diferentes, ou, no caso dos direitos 
individuais homogêneos, tutelados de forma especial. Ora, se a execução é a 
fase do processo voltada para a satisfação real de um direito já declarado em 
processo de conhecimento, essa satisfação deve ser o mais próxima do espe-
rado possível, para se garantir a prestação jurisdicional efetiva, e dentro do 
processo civil coletivo, surge como categoria autônoma à execução desse mes-
mo, que pela natureza peculiar tanto do tipo de prestação quanto dos direitos 
tutelados chega a formar uma categoria duplamente diferenciada, tanto do 
processo civil coletivo de conhecimento, quanto da execução e cumprimento 
de sentença no processo ordinário. Logo, a execução coletiva seria o modo 
pelo qual o Estado age sobre o mundo dos fatos, para transformá-lo, de acor-
do com o cumprimento de uma decisão judicial que envolva direitos difusos, 
coletivos ou individuais homogêneos. É uma categoria que se diferencia no 
plano teórico para poder atingir os melhores resultados práticos.

O Direito brasileiro tem apresentado várias evidências da autonomia 
teórica e prática da execução da tutela coletiva, principalmente na jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradas decisões aplicando 
a esse instituto princípios distintos da execução comum.

Aqui optou-se por utilizar o termo “execução da tutela coletiva” e não 
“execução coletiva” por dois motivos: Primeiro, para diferenciar a execução 
aqui estudada da execução coletiva contra credor insolvente12; Segundo por-
que a execução da tutela coletiva não é necessariamente coletiva, como será 

11 Idem, p. 14
12 ASSIS, Araken de. Manual da Execução. 11 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, pg. 810
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estudado mais à frente. Também, mesmo o caráter do Direito Ambiental sen-
do de direito difuso, aqui se estudará a execução da tutela coletiva lato sensu, 
pois o dando ambiental pode gerar efeitos que violam direitos coletivos e 
individuais homogêneos também.

4.1 Insuficiência legislativa

Como já foi ressaltado anteriormente, a execução da tutela coletiva 
aparece como instituto diferenciado daqueles já consagrados na doutrina. O 
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é o de que a Lei de Ação 
Civil Pública em seu artigo 21, e o Código de Defesa do Consumidor com 
seu artigo 90, as chamadas “normas de envio”, se relacionam com toda a 
legislação que trate da defesa de direitos coletivos lato sensu, formando o 
que o STJ convencionou chamar um “microssistema de proteção aos direitos 
coletivos amplo senso”13. Mas mesmo com esse avanço jurisprudencial na in-
terpretação da legislação esparsa, o chamado microssistema é extremamente 
deficiente na regulamentação da execução da tutela coletiva, a lei de ação civil 
pública reservando dois artigos ao tema, e a lei de ação popular o mesmo, 
ainda com disposições semelhantes. O código modelo de processos coletivos 
para a Ibero-América e o Anteprojeto USP de um Código Brasileiro de Pro-
cessos Coletivos possuem apenas artigos esparsos sobre o tema, e apenas o 
Anteprojeto UERJ/UNESA possui um capítulo próprio voltado ao tema14.

Logo, pelo artigo 90 do Código de Defesa do Consumidor, se aplica a 
essa execução as normas do Código de Processo Civil, no que tange à exe-
cução da tutela individual, no que não contrariar seus dispositivos. Mas a 
doutrina tem interpretado “dispositivos” em um sentido amplo, limitando 
a aplicação do CPC àquelas hipóteses em que não contrariar não um dis-
positivo expresso, mas o microssistema de tutela dos direitos coletivos em si. 
Por esse motivo que doutrinadores como Elton Venturi15 e Gregório Assagra 
Almeida16 falam de uma aplicação subsidiária e condicionada do Código de 
Processo Civil aos processos coletivos.

4.2 Legitimidade para a execução

Quanto àqueles legitimados para a proposição da execução, há uma 
grande semelhança entre os direitos difusos e os direitos coletivos. A princí-

13 STJ, REsp 1106515 / MG, Relator Min Arnaldo Esteves; REsp 976836 / RS, Relator Min Luis Fux.
14 Presentes em: GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves; WATANABE, Kazuo (coords.). 
Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007
15 VENTURI, Elton. Execução da tutela coletiva. São Paulo: Malheiros, 2000
16 ALMEIDA, Gregório Assagra. Execução coletiva em relação aos direitos difusos, coletivos e individuais 
homogêneos: algumas considerações reflexivas. In: CIANCI, Mirna; QUARTIERI, Rita. (coords.) Temas atuais da 
execução civil: estudos em homenagem ao professor Donaldo Armelin. São Paulo: Saraiva, 2007. Pg. 317

Book grad e pos grad.indb   246 11/05/11   15:26



247Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students

pio, tratando-se de direitos difusos ou coletivos, segue-se as mesmas regras de 
legitimação do artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, sendo legiti-
mados concorrentemente para a execução todos aqueles capazes de propor 
uma ação coletiva. Note-se que aqui, a legitimidade também é concorrente, 
não sendo necessário que haja identidade entre aqueles que foram partes na 
relação processual originária e os que participam da execução. E enquanto as 
associações podem propor a execução, o ministério público deve agir nesse 
sentido, inclusive nas ações civis públicas que versem sobre a proteção do 
erário17. Nos termos de ajustamento de conduta (TACs), será legitima para 
sua pronta execução, que decorre de sua natureza de titulo executivo extraju-
dicial, o órgão perante o qual foi lavrado o termo, podendo ser o Ministério 
Público, Defensoria Pública, etc

A maior peculiaridade na matéria é na legitimidade para execução de di-
reitos individuais homogêneos. Esses, por sua natureza individual e modo de 
tutela coletivo, podem ser executados de duas maneiras diferentes: individual-
mente, pela vítima ou seus sucessores (artigo 97 do CDC), ou, coletivamente, 
pelos co-legitimados do artigo 82. Cabe uma ressalva quanto à redação do 
artigo 97: todos os co-legitimados seriam hábeis para a execução coletiva? 
Parece-nos que não, por vários motivos. Primeiro, porque a execução coletiva 
das sentenças individuais é realizada em regime de representação processual, 
podendo os co-legitimados agirem apenas na inércia das execuções individu-
ais, e com autorização desses, por se tratar de direitos individuais. A exceção 
a essa regra são os sindicatos, que agem em regime de substituição processual, 
como já decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos Embar-
gos de Divergência em REsp Nº 760.480/RS, Relatora Min. Nancy Andrighi. 
Logo, não haveria interesse, por exemplo, da União, Estados, ou Municípios, 
ou de seus órgãos e entidades que não houvessem como fim a proteção dos 
direitos individuais homogêneos, e as associações poderiam agir nessa hipó-
tese somente com autorização expressa para tal. Em segundo lugar, mesmo se 
por algum motivo se considerasse que as unidades federativas ou seus órgãos 
pudessem em abstrato representar os individuais em sede de execução, muitas 
vezes poderia haver conflito de interesses, por figurarem no polo passivo da 
ação as próprias entidades. O conflito de interesse no caso extirparia a legiti-
midade18.

Outro ponto interessante é o conceito de “vítima” para a execução indi-
vidual de ação coletiva. De acordo com o artigo 95 do CDC, a condenação, 
em caso de procedência do pedido, será genérica, e formará a chamada coi-
sa julgada in utilibus19. Mas, essa condenação genérica não atinge somente 
aquelas pessoas inseridas no processo, seja como partes, por representação ou 
substituição, mas todas aquelas que puderem comprovar um dano causado 

17 Nesse sentido, STJ, REsp Nº 1.162.074/MG, Rel. Min. Castro Meira
18 Vide: STJ, RO em MS Nº 23.868/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura
19 Sobre a coisa julgada em ações coletivas: PIZZOL, Patrícia Miranda. Coisa julgada nas ações coletivas. Disponível 
em: http://www.pucsp.br/tutelacoletiva/download/artigo_patricia.pdf Acessado em 23/01/2011
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pelo ilícito do qual resultou a condenação. Comprovação essa que deverá ser 
realizada já na ação de execução, individual ou coletiva, que segundo o STJ 
para comportar essa comprovação possui um alto grau cognitivo20.

E, por último, lembrar que não se habilitando exequentes individuais 
em numero significativo, em relação ao valor da demanda, cabe ao ministério 
público no prazo de um ano promover a execução, que reverterá em favor do 
fundo criado pela lei de Ação Civil Pública. Existem dois fundos criados pela 
lei, o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, e o Fundo de Reconstituição de 
Bens Lesados, regulado pelos Decretos 1306/94 e 92.302/86, respectivamente.

4.2 Competência para a execução

Com o fim da autonomia da actio iudicati no direito brasileiro, o legis-
lador optou por um procedimento sincrético, unindo cognição e execução. 
Então, constituindo a execução (agora chamada cumprimento de sentença), 
apenas uma nova fase do processo, via de regra. Nesse sentido, não compete 
falar em uma competência para a execução, por não existir uma ação de exe-
cução: o pedido para que se inicie a execução é realizado por simples petição, 
dispensadas as formalidades de uma petição inicial, como valor da causa ou 
o requerimento da citação, bastando a intimação do executado, até na pessoa 
de seu advogado. Então, inexistindo ação, inexiste a apuração de nova com-
petência. Isso se aplica a direitos difusos e coletivos.

Quanto aos direitos individuais homogêneos, existem regramentos dife-
renciados de competência, presentes no artigo 98, parágrafo 2º, do Código de 
Defesa do Consumidor, com a seguinte redação: “... §2º É competente para a 
execução o juízo: I – da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no 
caso de execução individual; II – da ação condenatória, quando coletiva, a 
execução.”. Primeiramente, verificamos a coincidência nas duas hipóteses do 
juízo da ação condenatória em sede de direitos individuais homogêneos, que 
é regulada pelo artigo 93, que institui a competência para a justiça local no 
foro do local do dano, pretérito ou futuro, ou no foro da capital do estado, ou 
do distrito federal, para os danos de âmbito nacional ou regional, ressalvada 
a competência da justiça federal. 

Questão mais polêmica é o da competência para execução individual, 
que além do juízo da ação condenatória, inclui também o da liquidação da 
sentença. O artigo 97, que trata da liquidação, regulava a competência para 
esta em seu parágrafo único, que foi vetado, e possuía a seguinte redação: 
“Parágrafo único. A liquidação de sentença, que será por artigos, poderá ser 
promovida no domicílio do liquidando, cabendo-lhe provar, tão somente, o 
nexo de causalidade, o dano, e seu montante.”. Disposição que buscasse limi-
tar a competência ao mesmo juízo da condenação seria incompatível com o 

20 STJ, EDcl no AgRg no REsp 639.226/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido
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amplo acesso à justiça pretendido pelo processo coletivo, principalmente em 
sede de individuais homogêneos, onde o núcleo de homogeneidade que liga 
as vítimas não é necessariamente ligado a só um evento danoso, podendo se 
constituir de vários ilícitos semelhantes. Por isso, pesar do veto, o STJ tem se 
utilizado de uma interpretação sistemática entre o artigo 98, I, e o artigo 101, 
I, do mesmo diploma, para determinar o mesmo que o parágrafo vetado: a 
execução/liquidação de sentença será ajuizada perante o juízo do domicílio 
do autor, em sede de execução individual21, o que segundo Mazzili, torna 
“inócuo o veto ao parágrafo único do art. 97 do CDC.”22

4.3 Autos para processamento

Seguindo a sistemática do Código de Processo Civil, as liquidações e 
execuções (cumprimento de sentenças) para direitos difusos e coletivos são 
fases do processo de conhecimento. Segundo o STJ, a liquidação “não inte-
gra o processo executivo, mas o antecede, constituindo procedimento comple-
mentar do processo de conhecimento, para tornar líquido o título judicial”.23 
Então, não havendo incidentes, o processamento da liquidação e execução 
será realizado nos mesmos autos, sendo homogênea a liquidez. Quando hou-
ver parte líquida e parte ilíquida, a liquidação será processada em autos sepa-
rados, enquanto a parte líquida será cumprida nos autos principais. Também 
quando houver recurso sem efeito suspensivo, a liquidação será processada 
em autos separados, para não obstar o processamento do recurso.

Quando houver conjugação de direitos difusos e coletivos, e direitos 
individuais homogêneos, independentemente da liquidez dos primeiros (a 
sentença condenatória em caso de direitos individuais homogêneos é sempre 
geral e ilíquida), haverá o processamento da execução em autos separados 
para a parte dos interesses difusos, mesmo em caso de execução coletiva, pelo 
caráter especial de cognição da execução da coisa julgada in utilibus24.

4.4 Procedimento para liquidação e execução

Analisadas legitimidade e competência, prossegue o estudo ao procedi-
mento da liquidação e da execução em sede de tutela coletiva ambiental. Em 
sede de liquidação e execução de direitos coletivos e difusos, por falta de deter-
minação própria, segue-se a sistemática do código de processo civil, com algu-
mas modificações. Segundo o artigo 475-A do CPC, procede-se à fase de liqui-
dação quando a sentença não determinar o valor devido. Do requerimento de 

21  STJ, Terceira Seção, CC Nº96.682/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima.
22  MAZZILI, Hugo Nigro. A defesa dos direitos difusos em juízo. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 583
No mesmo sentido, GRINOVER, Ada Pellegrini et al, Código de Defesa do Consumidor  comentado pelos autores 
do anteprojeto, 7 ed, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, cit., notas aos artis. 97 e 98, p 818-819
23  STJ, REsp 586, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.
24  Vide nota 19
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liquidação não se procede à citação, visto que a outra parte já foi citada no início 
do processo, realizando-se apenas a intimação, a partir do que entendemos que 
a liquidação constitui apenas uma fase do processo sincrético, segundo Athos 
Gusmão Carneiro, uma “fase suplementar na entrega (quando das atividades 
processuais de conhecimento) da integral prestação jurisdicional”.25 A liquida-
ção, como integrante do processo de conhecimento, de caráter de complemen-
tação da sentença, possui dilação probatória, incluindo-se até a aplicação do 
princípio da precaução, em caso de liquidação de sentença de dano ambiental, 
no sentido da inversão do ônus da prova. O princípio da precaução é aplicado 
pelo STJ, para integrar o artigo 6º, VIII do código de defesa do consumidor, 
mesmo não havendo hipossuficiência, pois, segundo a Min. Eliana Calmon, em 
voto proferido no REsp 1.060.753/SP: “A  inversão  do  ônus  probatório  deve  
assentar-se exclusivamente  em  disposição  expressa  de  lei. Mas,  no  presente  
caso,  essa  inversão  encontra fundamento  também  em  princípios  transver-
sais  ao  ordenamento  jurídico,  quais  sejam,  os princípios ambientais”.26 Em 
caso de Direito Ambiental, principalmente quando a prova depende de conhe-
cimentos técnicos, o que é comum no direito ambiental, inclusive no momento 
de analise do quantum debeatur. A decisão que liquida a sentença é recorrível 
por agravo de instrumento, como decisão interlocutória que é.

Havendo um título judicial líquido e exigível, cabe iniciar o cumprimen-
to da sentença de acordo com os artigos 461, 461-A e 475-I do código de pro-
cesso civil. Enquanto no processo civil habitual é facultado ao vencedor do 
processo requerer ou não à execução, na tutela de direitos difusos e coletivos, 
se as partes não iniciarem o procedimento de execução, o Ministério Público 
é obrigado a fazê-lo, mesmo se não houver sido parte na ação principal.

Se tratando de execução de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz de 
pronto determinará que se cumpra a tutela específica, impondo multa (as 
chamadas astreintes), e podendo utilizar o rol do §5º do artigo 461-A ordenar 
qualquer tipo de provimento para assegurar a fruição da execução. Dois pon-
tos importantes sobre o parágrafo quinto, são que primeiro, o rol é meramente 
exemplificativo, havendo uma abertura das formas executivas, e um aumento 
dos poderes do juiz, principalmente na seara ambiental, onde contraposto ao 
direito patrimonial do executado está um direito difuso ou coletivo, e já con-
firmado na ação coletiva ou civil pública anterior, ou seja um relaxamento da 
taxatividade das formas executivas, mas assim ainda limitado pela eficiência e 
pelo mínimo prejuízo. O segundo, é que, principalmente na seara ambiental, 
por seu caráter difuso, o juiz pode conceder, fundado na norma supracitada, 
provimento de caráter nitidamente cautelar, para garantir a segurança da tu-
tela jurisdicional efetiva. E, aplicando-se uma interpretação sistemática com 
a lei de ação civil pública, a multa deverá ser revertida ao fundo de que trata 
a lei de ação civil pública, existindo atualmente dois fundos.

25  CARNEIRO, Athos Gusmão. Cumprimento da sentença civil
26  STJ, REsp 1.060.753-SP, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 1º/12/2009.
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Quanto à liquidação da execução de direitos individuais homogêneos, 
ela possui um caráter diferenciado das demais por constituir verdadeira ação 
posterior de conhecimento. Ao juiz em sede de ação coletiva para a defesa de 
direitos individuais homogêneos, cabe decidir apenas sobre o núcleo de ho-
mogeneidade da questão, na cátedra do ministro Teori Albino Zavascki27, dei-
xando para essa fase posterior, por motivos de prática e economia processual 
o conhecimento da margem de heterogeneidade. Segundo a corte especial do 
Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em Recur-
so Especial, os processos de execução e liquidação de direitos individuais ho-
mogêneos, são na verdade só um processo sincrético, como mostra o acórdão:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECUR-
SO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA NÃO-EMBARGADA. 
AÇÃO AJUIZADA POR SINDICATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍ-
CIOS. CABIMENTO. NÃO INCIDÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 
N.º 2.180-35/01 (ART. 1º-D, DA LEI N.º 9.494/97). MANIFESTAÇÃO DA 
CORTE ESPECIAL.
1. Em exame embargos de divergência apresentados pela UNIÃO com o obje-
tivo de impugnar acórdão proferido pela 5ª Turma desta Corte
Superior assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPE-
CIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO COLETIVA AJUI-
ZADA POR SINDICATO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCA-
TÍCIOS. CABIMENTO. SENTENÇAS PROFERIDAS EM SEDE DE 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE CLASSE. NÃO INCIDÊNCIA DA 
MP N.º 2.180-35/2001.
1. É pacífico, na doutrina e na jurisprudência, em face da regra contida no 
art. 95 do CDC, que, nos casos de procedência das ações coletivas de tutela 
de interesses individuais homogêneos, a condenação será genérica, fixando a 
responsabilidade do réu pelos danos causados.
2. A execução de sentença genérica de procedência, proferida em sede de ação 
coletiva lato sensu – ação civil pública ou ação coletiva ordinária –, demanda 
uma cognição exauriente e contraditório amplo sobre a existência do direito 
reconhecido na ação coletiva, a titularidade do credor, a individualização e o 
montante do débito Precedentes. (...)28

Como vemos pela redação do acórdão, em vez de uma dualidade de 
ações, visto que necessariamente haverá uma fase de liquidação pela vedação 
de sentença não genérica quanto a direitos individuais homogêneos, há um 
único procedimento sincrético, que possui cognição ampla, para a apuração 
do nexo entre o dano sofrido pelo autor e o núcleo de homogeneidade e a ex-
tensão do dano. Essa nos parece a interpretação mais acertada, em vista que 
o sistema processual civil brasileiro extinguiu a dualidade conhecimento/exe-

27  ZAVASCKI, Teori Albino. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves; WATANABE, 
Kazuo (coords.). Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007
28  STJ, EREsp 721810/RS, Rel. Min. José Delgado
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cução nos títulos executivos judiciais, e instituir na tutela coletiva de direitos, 
onde o amplo acesso à justiça impões flexibilizações ainda maiores do que no 
civil individual, seria um regresso lamentável e despropositado.

Para essa execução (daqui pra frente, nos referiremos ao processo de li-
quidação e execução individual sincrético apenas como execução), haverá pri-
meiramente uma habilitação das vitimas, para que seja expedido em seu favor 
o título que lhes permita promover a execução individual, e para constar nos 
autos o numero de habilitados para a constatação da competência ou não do 
ministério publico para execução suplementar. Munidos dos títulos, a execu-
ção (individual ou coletiva) será ajuizada, e o juiz abrirá espaço para a dilação 
probatória, onde a vítima ou o executante coletivo (nesse caso, para cada um 
dos representados ou substituídos) deverá apresentar: “a) prova do dano indi-
vidual; b)prova do nexo de causalidade; c)prova do montante do dano”.29 Via 
de regra, os danos materiais, principalmente os resultantes de dano ambiental 
serão aferidos por liquidação por artigos, mas é cabível o arbitramento quando 
não for possível a liquidação por artigos, ou ainda em caso de dano moral am-
biental. Em casos que haja essa possibilidade, é válida a liquidação por simples 
cálculo, podendo o juiz requerer as informações necessárias ao executado e os 
exequentes instruir a sua petição com as suas próprias.

5. CONCLUSõES ARTICULADAS

5.1 O ordenamento jurídico brasileiro inclui um microssistema de tutela co-
letiva de direitos, que além de disposições possui diretrizes interpretativas e 
princípios diversos do processo individual.

5.2 Para sua execução, esse microssistema de leis é deficiente, necessitando 
de uma integração ao código de processo civil, mas limitada apenas àquelas 
disposições que não contrariem, além dos dispositivos, os princípios do pro-
cesso coletivo.

5.3 A execução da tutela ambiental se diferencia ainda mais ao se admitir no 
processo a inserção de princípios transversais ao ordenamento, que regem o 
direito ambiental. Assim, a precaução também se aplica à execução da tutela 
coletiva, invertendo o ônus da prova.

5.4 Não há dualidade entre o processo de liquidação e execução das sentenças 
genéricas proferidas em sede de direitos individuais homogêneos, mas uma 
ação apenas de natureza sincrética.

5.5 É de extrema importância a construção de um corpo legislativo próprio e 
sistematizado para o processo coletivo, e de uma parte específica para o cumpri-
mento de suas decisões, matéria de extrema importância e regulação deficiente.

29  MAZZILI, Hugo Nigro. A defesa dos direitos difusos em juízo. 24 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 584
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1. INTRODUÇÃO

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem um importante papel na pro-
teção do meio ambiente. Ao longo dos últimos anos houve, no âmbito do 
referido tribunal, significativo aumento, tanto quantitativo como qualitativo, 
de julgados sobre a tutela jurídica do meio ambiente. O objetivo deste traba-
lho é analisar a evolução da jurisprudência do STJ relativa ao licenciamento 
ambiental. Foram encontrados acórdãos julgados entre os anos 1991 e 2010.

A análise será feita em subtemas, sendo eles: importância do licencia-
mento ambiental; natureza da licença ambiental; Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA); competência 
para o licenciamento ambiental; crimes ambientais relativos ao licenciamen-
to ambiental.  

2. IMPORTÂNCIA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), intituída pela Lei 
6.938/81, prevê o licenciamento ambiental como um de seus instrumentos 
(art. 9º, IV). Trata-se de procedimento administrativo por meio do qual o 
órgão ambiental competente autoriza a instalação, localização, ampliação e 
operação de empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, conside-
rados potencialmente poluidores ou possivelmente causadores de degradação 
ambiental.1 Sua natureza é essencialmente preventiva.2 

Considerando que o danos ambientais são, via de regra, irreversíveis ou 
de difícil reversibilidade e de grande impacto, não apenas na sociedade atual, 

1  Resolução CONAMA 237/97, art. 1º, I.
2  Para José Afonso da Silva, “as licenças ambientais, em geral, são atos administrativos de controle preventivo de 
atividades de particulares no exercício de seus direitos”. (SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 
8ª ed.. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 284).
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mas também nas gerações futuras, a importância do licenciamento ambiental 
deriva da constatação de que é mais válido prevenir a degradação ao meio 
ambiente do que tentar reverter o dano já causado. A preocupação com a 
prevenção funda-se, também, no reconhecimento constitucional do direito de 
todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Para demonstrar a importância do licenciamento ambiental vale citar 
alguns dos seus princípios norteadores. O princípio da prevenção é um deles; 
sua razão de ser está na necessidade de agir antecipadamente de forma a evi-
tar a ocorrência de um dano ambiental.3

A importância da prevenção ficou evidente no Recurso Especial (REsp) 
2.696-SP,4 de 1991, quando o Ministro Garcia Vieira, relator do caso, afirmou que: 

“A continuidade da obra da agravante causaria danos irreversíveis à área 
atingida e tornaria impossível, a sua recuperação, ficando definitivamente, 
comprometido o quadro ambiental e paisagísitico”.

Sendo assim, foi negado provimento ao recurso da empresa recorrente 
que ao construir um prédio, já na 16ª laje, foi surpeendida com a alegação de 
que seu álvara para construção era irregular, já que as obras eram poluidoras. 
O STJ decidiu que:

“No caso, o alvará pode ser anulado porque expedido com desobe-
diência à lei e revogado porque a construção causaria inaceitável 
impacto imabiental, ferindo o interesse público. Como reconhe-
cer a existência de direito adquirido a uma construção autorizada 
com violação à lei que causará agressão ao meio ambiente e pre-
judicará toda a população de Guarujá?” 

Outro princípio, que também tem orientação preventiva, é o princípio 
da precaução. Este defende que a falta de certeza científica sobre a ocorrência 
de um dano ambiental não pode ser utilizada como argumento para deixar de 
lado a adoção de medidas preventivas e a preocupação com o meio ambiente.5

Este princípio está presente em diversos acórdãos do STJ, sendo um 
deles o Agravo Regimental (AgRg) na Medida Cautelar (MC) 14.855-MG,6 
no qual o Ministério Público Estadual alega que “contraria o princípio da 
precaução e joga por terra a ação civil pública” a autorização para a conti-
nuidade das obras de implantação de uma hidrelétrica, cuja inviabilidade am-
biental estava aparentemente comprovada.  Neste caso, contudo, a defesa do 
parquet não se sustentou já que a 2ª turma do STJ considerou que a licença 
prévia e a licença de instalação já haviam sido concedidas por órgão ambien-
tal competente e que as fotografias não eram suficientes para determinar o 
deferimento da liminar.

3  Ibid. p. 94.
4  STJ, Resp n.2.696, Rel. Ministro Garcia Vieira, Brasília, 18 de fev. 1991. 
5  MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do Direito Ambiental. Doutrina Nacional: Revista de 
Direito Ambiental. São Paulo, n. 2, p. 61. 1996.
6  STJ, AgRg na Medida Cautelar n. 14.855, Rel Ministro Mauro Campbell Marques, Brasília, 1º de out. 2009. 
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A ideia central deste princípio é evitar que a dúvida sobre as consequên-
cias ambientais de determinada atividade permita sua realização e, logo, cau-
se dano ambiental. A incerteza científica quanto à superveniência do dano 
não justifica o início da atividade sem os devidos e prévios cuidados ambien-
tais (in dubio pro ambiente). 

Em alguns casos, o princípio da precaução pode até acabar favorecendo o 
empreendedor. Foi o que ocorreu no AgRg da Suspensão de Tutela Antecipada 
88-DF.7 Na discussão sobre a paralização das obras relativas à duplicação da es-
trada L4 Norte e implantação da via de ligação da Estrada Parque Dom Bosco 
e Estrada Parque Contorno, o Ministro Relator Edson Vidigal entendeu que: 

“‘Evidente, portanto, que haveria maior dispêndio de dinheiro público para a 
retomada das obras, além da deterioração dos materiais de construção civil e, 
principalmente, a degradação ambiental que a paralisação causaria, porquan-
to as obras se encontram em estágio avançado, com a região já completamente 
desnuda de vegetação, deixando o solo exposto à erosão e, em consequência, 
possibilitando o risco de desmoronamento de terra e escoamento de água no 
trecho terraplanado, aumentando a possibilidade de acidentes com veículos 
que trafegam na região’. (...) Aplicação do princípio da precaução que bene-
fícia, exatamente, a parte requerente, quando considerado não apenas o está-
gio avançado da obra pública em debate, como também os gastos potenciais 
inerentes à preservação do que lá já [foi] investido”. 

Neste caso, acabou por prevalecer a continuação da obra, já que foi 
considerado que a sua paralisação poderia causar mais danos do que a sua 
continuidade. Vê-se como o princípio da precaução não impõe a automática 
paralisação da atividade, mas a análise dos riscos e a verificação do melhor 
caminho a ser tomado no sentido de evitar ao máximo os danos ambientais. 

Outro princípio que norteia o licenciamento ambiental é o princípio da 
supremacia do interesse público na defesa do meio ambiente. Este princípio 
informa que o interesse da coletividade na manutenção do meio abiente eco-
logicamente equilibrado sobrepõe-se ao interesse do particular.8

Vale destacar ainda o AgRg na Petição 7.883-DF,9 em que se discutiu a 
legalidade de uma greve frente à paralisação de serviços essenciais, no caso a 
fiscalização e o licenciamento ambiental. O Ministro Relator Benedito Gon-
çalves pôs em evidência a importância do princípio da supremacia do interes-
se público quando expôs que: 

“embora a Constituição de 1988 garanta a todas as categorias, dentre elas a dos 
servidores públicos, o direito de greve (art. 37, VII), há que ser contraposto os 

7  STJ, AgRg na Suspensão de Tutela Antecipada n. 88, Rel. Ministro Edson Vidigal, Brasília, 1º de set. 2004. 
8  Para Álvaro Luiz Valery Mirra: “o interesse da proteção do meio ambiente, dessa forma, por ser de natureza pública, 
deve prevalecer sempre sobre os interesses individuais privados, ainda que legítimos. Até porque já se reconhece hoje em 
dia que a preservação do meio ambiente se tornou condição essencial para a própria existência da vida em sociedade 
(...)”. (MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do Direito Ambiental. Doutrina Nacional: Revista 
de Direito Ambiental. São Paulo, n. 2, p. 54. 1996).
9  STJ, AgRg na Petição n. 7.883, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Brasília, 12 de maio 2010. 
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princípios da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços es-
senciais, a fim de as necessidades da coletividade serem garantidas, de modo que 
o direito de greve, máxime no âmbito da Administração Pública, deve sofrer li-
mitações”.

No mesmo sentido votou o Ministro Herman Benjamin: 
“Pelo que conheço da organização do Ibama, dois serviços são absoluta-

mente indispensáveis, na sua integralidade, a saber, o licenciamento e a fica-
lização. (...) Para mim, em análise perfunctória, a greve está vedada naqueles 
dois serviços acima indicados”.   

Pode-se ver como o licenciamento ambiental é um instrumento de suma 
importância para a sociedade, tendo sido considerado um serviço essencial e 
indispensável, sobrepondo-se inclusive ao direito de greve. 

Mais um princípio de grande relevância para o ordenamento jurídico 
nas questões relativas à proteção do meio ambiente é o princípio da avaliação 
prévia dos impactos ambientais. Álvaro Luiz Valery Mirra lembra que a ava-
liação de impactos ambientais:

“é um mecanismo de planejamento, na medida em que insere a obriga-
ção de levar em consideração o meio ambiente, antes da realização de ativida-
des e antes da tomada de decisões que possam ter algum tipo de influência na 
qualidade ambiental”.10

Tal princípio teve origem legislativa no art. 10, §3º da Lei 6.803/80, quando 
este pôs em evidência a necessidade da avaliação do impacto ambiental, além de 
estudos normalmente exigíveis para o zoneamento urbano, dos empreendimen-
tos industriais. É importante mencionar que esta avaliação deve ser prévia.11 

A Resolução CONAMA 001/86 regulamentou o assunto e inovou ao 
estabelecer que o licenciamento ambiental de determinadas atividades, defini-
das posteriormente como potencialmente causadoras de significativa degra-
dação ambiental (art. 225, §1º, IV CF/88), deve ser precededido da realização 
do EIA/RIMA, como será analisado adiante. 

O princípio da defesa do meio ambiente deve ser observado no licencia-
mento ambiental. Este tem previsão constitucional no art. 170, VI, que dispõe 
que a ordem econômica brasileira deve observar a defesa do meio ambiente. 

Este princípio fica em evidência em especial nos casos que tratam do 
confronto entre a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado 
e a necessidade do desenvolvimento econômico. Neste embate, o licenciamen-
to ambiental tenta fazer com que o empreendedor possa exercer sua atividade 
levando em consideração a necessidade de proteger o meio ambiente, ten-

10  MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do Direito Ambiental. Doutrina Nacional: Revista de 
Direito Ambiental. São Paulo, n. 2, p. 61. 1996.
11  Para Paulo de Bessa Antunes,“A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), por força da Lei 6.938 de 1981, foi elevada à 
condição de um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. É de se observar, contudo, que a PNMA não desceu 
a minúcias quanto às formalidades que, necessariamente, deveriam compor a Avaliação de Impacto Ambiental. Registre-se, 
por oportuno, que não tendo sido revogada a Lei 6.803 de 1980, as exigências contidas nos artigos 9º e 10 daquele diploma legal 
permancem vigentes”. (ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 12ª ed.. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 294).
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tando minimizar a ocorrência de danos. Veja-se de que forma a questão foi 
tratada em alguns, importantes, julgados.

No REsp 588.022-SC12 o Ministro José Delgado fez as seguintes consi-
derações sobre a importância de se observar as normas jurídicas de proteção 
do meio ambiente, inclusive quando se tratar de atividades importantes para 
o desenvolvimento econômico e social:

“O confronto entre o direito ao desenvolvimento e os princípios do direito am-
biental deve receber solução em prol do último, haja vista a finalidade que este 
tem de preservar a qualidade da vida humana na face da terra. O seu objetivo 
central é proteger o patrimônio pertencente às presentes e futuras gerações”.

Pode-se ver a relevância reconhecida ao Direito Ambiental. Na opinião 
do Ministro, no embate entre o meio ambiente e o desenvolvimento econômi-
co, o primeiro deve prevalecer. Deve-se buscar a harmonia entre ambos, pois 
não é possível haver vida digna sem um meio ambiente equilibrado e uma 
economia próspera. Atingir um equilíbrio entre estes dois fatores é o ideal 
para que nosso país se desenvolva, garantindo a proteção do meio ambiente. 
O Ministro relata ainda que:

“O Poder Judiciário assume, portanto, uma gradual e intensificada respon-
sabilidade para que os propósitos do Direito Ambiental vigente [sejam] al-
cançados. Cumpre-lhe a missão de, com apoio na valorização dos princípios 
aplicados a esse ramo da ciência jurídica, fazer com que as suas regras alcan-
çem o que a cidadania merece e está exigindo: um meio ambiente equilibrado 
convivendo em harmonia com o necessário desenvolvimento econômico”. 

O mesmo posicionamento foi encontrado no REsp 578.878-SP,13 no 
voto proferido pelo Ministro João Otávio de Noronha:

“O que se tem buscado (...) é fomentar um desenvolvimento sustentado, 
conciliando-se os interesses do setor produtivo com os da população, que tem 
direito ao meio ambiente equilibrado.” 

Por fim, merece destaque a observação do Ministro Herman Benjamin 
que, no REsp 941.110-ES,14 resume a importância da licença ambiental:

“O Brasil é o País da licença-faz-de-conta, em que um importante ato admi-
nistrativo dessa natureza, essencialmente preventivo e de salvaguarda dos in-
teresses da coletividade, é tratado pelos sujeitos econômicos como se fosse um 
mero pedaço de papel, a ser fixado na parede do estabelecimento comercial 
e desconsiderado ao nível do assoalho, isto é, no plano de seu cumprimento.
Não deveria – nem deve – ser assim. A licença, qualquer que seja sua natureza 
(urbanística, ambiental, sanitária, etc), emoldura, na ótica das necessidades 
da coletividade, as condições mínimas de exercício da atividade econômica, 

12  STJ, Resp n. 588.022, Rel. Ministro José Delgado, Brasília, 17 de fev. 2004.
13  STJ, Resp n. 578.878, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Brasília, 22 de maio 2007.
14  STJ, Resp n. 941.110, Rel. Ministro Herman Benjamin, Brasília, 09 de set. 2008.
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bem como as contrapartidas exigidas do particular para tanto. Existe para 
ser cumprida e fielmente respeitada, pois do contrário é um nada jurídico. (...)
Isso implica dizer que a interpretação judicial (e administrativa também) dos ter-
mos da licença deve ser feita de modo a assegurar os interesses maiores visados 
pela lei. No Estado Social brasileiro, em que a atividade econômica deve observar 
um ról de princípios estabelecidos na Constituição e submete-se aos ‘ditames da 
justiça social’ (CF, art. 170), descabe, em caso de dúvida ou omissão, interpretar 
ou integrar a licença automaticamente em favor do interesse individual-comercial 
do agente econômico, desvalorizando-se ou desprezando-se os objetivos públicos do 
microssistema normativo aplicável à hipótese.
A licença é para o licenciado e não do licenciado. Em vez de dono da licença, 
o sujeito-licenciado é seu vassalo, o que faz com que seus termos, exigências 
mínimas na forma do piso, só possam ser alterados com o prévio e expresso 
consentimento da Administração, sob pena de abuso da licenca”. 

3. NATUREZA DA LICENÇA AMBIENTAL

A natureza da licença ambiental vem sendo discutida na doutrina e na 
jurisprudência ao longo dos anos. Apesar de ser denominada “licença” am-
biental, trata-se efetivamente de uma licença ou de uma autorização?

Se a licença ambiental for considerada uma licença, será ato vinculado e 
definitivo, que se incorpora ao patrimônio de quem a obtem. Isto quer dizer 
que se o titular do direito comprovar o atendimento a todos os requisitos 
exigidos para o exercício da atividade em questão, a licença deverá ser conce-
dida, já que se trata de um direito subjetivo.15 Segundo Daniel Roberto Fink 
e André Camargo Horta de Macedo, 

“(...) a licença ambiental tem natureza jurídica mesmo de licença, no sentido 
que o direito administrativo lhe atribui. Resulta de um direito subjetivo do in-
teressado que, para seu exercício, precisa preencher alguns requisitos previstos 
em lei. Daí decorre que a Administração não pode negá-la quando o requeren-
te satisfaz todos esses requisitos. Trata-se, portanto, de um ato administrativo 
vinculado”.16

Contudo, se a licença ambiental for entendida como uma autorização, 
será ato discricionário. Por conta disso, a mesma poderá ser revogada a 
qualquer momento e estará sujeita a alterações ditadas pelo interesse pú-
blico de acordo com a conveniência e oportunidade. Para José Afonso da 
Silva, a autorização: 

“pressupõe uma proibição geral, expressa ou decorrente do sistema, ao exer-
cício da atividade. Sua outorga consiste, assim, em remover esse obstáculo 

15  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 8ª ed.. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 281.
16  ALONSO, Hamilton; DAWALIBI, Marcelo; FINK, Daniel Roberto. Aspectos Jurídicos do Licenciamento Am-
biental. 2ª ed.. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. p. 10. 
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em favor de alguém, por razões de conveniência ou de mera liberalidade da 
Administração”.17 

Neste sentido, vale mencionar que o art. 170, parágrafo único, da CF/88, 
que utiliza a expressão “autorização”, e a Lei 6.938/81, que se refere a “pe-
dido de renovação de licença” (art. 10, parágrafo 1º) e a “licenciamento e 
revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras” (art. 9º, IV), dão 
a entender que a natureza jurídica da licença ambiental é de autorização, 
caso contrário não haveria necessidade de renovação. Paulo Affonso Leme 
Machado defende que: 

“Não há na licença ambiental o caráter de ato administrativo definitivo 
e, portanto, com tranquilidade, pode-se afirmar que o conceito de licença, tal 
como o conhecemos no Direito Administrativo brasileiro, não está presente 
na expressão ‘licença ambiental’”.18 

O mesmo autor salienta em sua obra que como a CF/88 empregou o 
termo “autorização” em seu texto seria razoável entender que o sistema do 
licenciamento ambiental é na realidade um sistema de autorizações. Na opi-
nião de Édis Milaré,

“Na realidade, não há atos inteiramente vinculados ou inteiramente discri-
cionários, mas uma situação de preponderância, de maior ou menos liber-
dade deliberativa do seu agente. (...) O correto seria considerar a licença 
ambiental como uma nova espécie de ato administrativo, que reúne carac-
terísticas das duas categorias tradicionais. (...) Não há falar, portanto, 
em equívoco do legislador na utilização do vocábulo licença, já que disse 
exatamente o que queria (lex tantum dixit quam voluit). O equívoco está 
em se pretender identificar na licença ambiental, regida pelos princípios 
informadores do Direito do Ambiente, os mesmos traços que caracterizam 
a licença tradicional, modelada segundo o cânon do Direito Administra-
tivo, nem sempre compatíveis. O parentesco próximo não induz, portanto, 
considerá-las irmãs gêmeas”.19

Sendo assim, pode-se dizer que a licença ambiental é na realidade um 
ato sui generis. Sua natureza jurídica não pode ser definida como uma licen-
ça, já que não se trata de um ato definitivo, podendo de fato ser revogada 
caso aquela atividade passe a significar um ato lesivo ao meio ambiente. A 
complexidade ambiental não permite que a atividade de concessão da licença 
se trate de uma simples verificação de cumprimento, por parte do empreen-
dedor, de requisitos precisos e pré-estabelecidos. Pelo contrário, os ônus e 
bônus devem ser avaliados pelo órgão ambiental competente de acordo com 
cada caso concreto. Da mesma forma, a licença ambiental não deve ser com-
preendida como uma simples autorização, por meio da qual a Administração 

17  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 8ª ed.. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 281. 
18  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 18ª ed.. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 286.
19  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em foco. 6ª ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 
p. 426. 
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Pública apenas analisa a conveniência e oportunidade do empreendimento 
em relação ao meio ambiente.

O STJ vem se manifestando em relação a esta questão, tendo sido en-
contrados nove acórdãos que abordam a natureza jurídica do licenciamento 
ambiental; o primeiro deles é do ano de 2000 e o último de 2009. 

No Recurso em Mandado de Segurança (RMS) 29.976-PA20 discutiu-se 
a possibilidade de renovação da licença ambiental para o beneficiamento de 
mandeira, já que a empresa ré era acusada de não ter cumprido as exigências 
do órgão fiscalizador. O Ministro Relator Benedito Gonçalves proferiu seu 
voto no seguinte sentido:

“(...) A recorrente não cumpriu todas as exigências constantes da No-
tificação da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará n. 528/DIPI/
CODAP/DMA/2008 (...) O impetrante não demonstrou, através de prova pré-
-constituída, o direito líquido e certo à renovação da licença ambiental”.

Ora, se a licença ambiental pode ser renovada, pois é válida por prazo 
determinado, a mesma não é definitiva, não representa um direito adquirido 
ao proprietário. Isto significa que a licença ambiental não pode ser considera-
da uma licença propriamente dita. Contudo, o fato de ela poder ser renovada 
se todos os requisitos legais forem atendidos indica que sua renovação parece 
estar mais próxima de um ato vinculado. 

Outra importante jurisprudência do mesmo tribunal acerca deste debate 
é o RMS 25.488-MT.21 Neste caso, as licenças ambientais de determinadas 
empresas foram suspensas devido a uma suposta fraude no cadastramento 
do CC-Sema (Cadastro de Consumidores e Produtos Florestais). Os créditos 
inseridos no sistema não correspondiam à situação real do estoque. A Re-
corrente foi uma das empresas a ter seu acesso ao CC-Sema suspenso e, logo, 
sua licença ambiental foi igualmente suspensa. O Ministro Mauro Campbell 
Marques, relator do caso, considerou que:

“A suspensão do cadastro, no caso, encontra amparo não só na necessidade 
genérica de preservação do meio ambiente (art. 225 CF vigente) – na medida 
em que as atividades que envolvem a extração e comercialização de madeira 
são potenciamente lesivas ao patrimônio ambiental –, mas também na norma 
específica do art. 19 da Resolução Conama n. 237/97”.

Se há a possibilidade de o órgão ambiental competente suspender ou 
cancelar uma licença ambiental já expedida, caso ocorra alguma das hipóte-
ses do incisos do art. 19 da Resolução CONAMA 237/97, isto mostra mais 
uma vez que a licença ambiental não é ato vinculado e definitivo. Neste caso, 
acaba por se aproximar a uma autorização. Contudo, apenas poderá ser revo-
gada nas hipóteses dos incisos e não pelo livre juízo de conveniência e opor-

20  STJ, Recurso em Mandado de Segurança n. 29.976, Rel. Ministro Benedito Gonçaves, Brasília, 03 de set. 2009.
21  STJ, Recurso em Mandado de Segurança n. 25.488, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Brasília, 1º de set. 
2009.
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tunidade do administrador. No AgRg na Suspensão de Liminar 96-AM,22 o 
Ministro Edson Vidigal considerou que:

“a licença ambiental, ao contrário do seu paradigma tradicional do Direito 
Administrativo, não gera direito à preservação da situação vigente à época 
de sua concessão. Vale dizer, não possui carga de definitividade, estando 
sujeita a prazos de validade, e ainda, a revisão por interesse relevante li-
gado à proteção do meio ambiente ou da saúde pública (Lei n. 6.938/81, 
arts. 9º, IV, e 10, §1º, e Resolução CONAMA n. 237/97, art.19). Pode-se 
afirmar, portanto, que o licenciamento ambiental está sujeito ao princípio 
rebus sic stantibus, podendo haver alteração, cassação ou invalidação da 
licença, em caso de modificação das condições originais que o ensejaram 
ou de constatação de incompatibilidade com o regramento invocado como 
supedâneo para o seu deferimento”. 

Vê-se, mais uma vez, como a licença ambiental não pode ser considerada 
uma licença, como no Direito Administrativo, por não ser definitiva, nem 
uma autorização, pois não está sujeita a simples juízo de conveniência e opor-
tunidade do administrador. Seria, então, algo no meio do caminho, um ato 
sui generis, com características próprias, que pode ser revogada como bem 
esclarece o Ministro acima referido.

4. EIA/RIMA

O EIA está previsto no art. 225, §1º, IV, da CF/88. Este é um estudo 
ambiental que deve ser realizado previamente à implantação de “atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente”. 

O conceito de degradação significativa é indeterminado, já que não 
há definição legal prévia do que é considerado como “significativo”. Por 
isso, a avaliação será casuística. A Resolução CONAMA 001/86, em seu 
art. 2º, lista alguns exemplos de atividades que, por si só, são consideradas 
potencialmente causadoras de degradação ambiental significativa e, conse-
quentemente, dependem do EIA para serem licenciadas. Esta mesma reso-
lução apresenta ainda o conteúdo mínimo do EIA/RIMA.23 Segundo Paulo 
Affonso Leme Machado, 

“O EIA, conforme estatui o art. 225, §1º, IV da CF, é o instrumento único da 
análise da degradação potencial e signifcativa do meio ambiente, decorrente 
do exercício de atividades ou da instalação de obras. Não se pode contornar 
o caminho que a Constituição Federal traçou, com grande senso de estratégia 
ambiental. Não é um formalismo escravizador, pelo contrário, é o uso da for-

22  STJ, AgRg na Suspensão de Liminar n. 96, Rel. Ministro Edson Vigidal, Brasília, 15 de set. 2004.
23  ALONSO, Hamilton; DAWALIBI, Marcelo; FINK, Daniel Roberto. Aspectos Jurídicos do Licenciamento Am-
biental. 2ª ed.. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. p. 6. 
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ma como garantia do exercício da liberdade de viver num ambiente sadio e de 
harmonia entre os seres”.24

Este estudo é uma das formas de realização da avaliação de impactos 
ambientais que, por sua vez, é um dos intrumentos da PNMA como o licen-
ciamento ambiental (art, 9º, III da Lei 6.938/81). 

Para que seja possível identificar em que momento do licenciamento 
ambiental o EIA deve ser elaborado é necessário conhecer as diferentes eta-
pas e licenças expedidas. Apesar de ser um único processo administrativo, 
o licenciamento ambiental é, em regra, dividido em fases ou atos distintos, 
porém relacionados. 

A primeira fase é a relativa à concessão da Licença Prévia (LP), pre-
vita no art. 8º, I, da Resolução CONAMA 237/97, nos termos do qual é 
definida como:

“(...) a licença ambiental concedida na fase preliminar do planejamento do 
empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, ates-
tando a viabilidade ambiental, e estabelecendo os requisitos básicos e condi-
cionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação”.

Ao receber um pedido de licença ambiental, o órgão licenciador deve, 
caso o projeto tenha o potencial de causar dano significativo ao meio am-
biente, determinar a realização do EIA para que a possibilidade de concessão 
desta mesma licença seja devidamente avaliada. 

É importante lembrar que, se o órgão ambiental competente verificar 
que o empreendimento em questão não é potencialmente causador de signifi-
cativa degradação, outros estudos ambientais serão requisitados e não o EIA, 
levando sempre em considerção o grau de complexidade da atividade (art. 1º, 
III, da Resolução do CONAMA 237/97).25

A segunda etapa do licenciamento é relativa à Licença de Instalação (LI), 
prevista no art. 8º, II, da Resolução CONAMA 237/97. O empreendedor apenas 
poderá pedir esta licença ao órgão ambiental competente após a obtenção da 
respectiva LP. Nesta fase, o empreendedor deverá apresentar seus planos e pro-
jetos, demonstrando que cumpriu efetivamente as condicionantes da LP. Após a 
obtenção da LI as obras poderão ser iniciadas. Talden Farias observa que: 

“é nessa segunda fase que se elabora o Projeto Executivo, que é uma 
reestruturação do projeto original com muito mais detalhes e no qual são 
fixadas as prescrições de natureza técnica capazes de compatibilizar a instala-
ção do empreendimento com a proteção do meio ambiente por meio de medidas 
técnicas adequadas”.26

24  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 18ª ed.. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 279.
25  ALONSO, Hamilton; DAWALIBI, Marcelo; FINK, Daniel Roberto. Aspectos Jurídicos do Licenciamento Am-
biental. 2ª ed.. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. p. 8. 
26  FARIAS, Talden. Licenciamento Ambiental: Aspectos téoricos e práticos. 1ª ed.. Belo Horizonte: Fórum, 2007. 
p. 86. 
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Após a conclusão da obra, entra-se na terceira etapa do licenciamento 
ambiental. A licença a ser obtida para que a atividade seja iniciada é a Licen-
ça de Operação (LO) (art. 8º, III, da Resolução CONAMA 237/97). O repre-
sentante do órgão ambiental deverá verificar se o que foi construido está de 
acordo com o que o foi exigido nas licenças anteriores. Com a obtenção desta 
licença, o funcionamento da atividade deverá observar certas condicionantes, 
que podem ser fiscalizadas a qualquer momento. Vale lembrar, aqui, que a 
PNMA fala em “licenciamento e revisão” de atividades efetiva ou potencial-
mente poluidoras. Sendo assim, pode haver alteração das condicionantes ao 
longo da operação da atividade. 

Os prazos das licenças estão previstos no art. 18 da referida Resolução 
do CONAMA. O prazo mínimo da LP deve estar de acordo com o crono-
grama previsto para os projetos, seu prazo máximo é de 5 anos. A LI tam-
bém deve ter como prazo mínimo o que o cronograma prevê como tempo de 
instalação, mas não pode ultrapassar 6 anos. Por fim, a LO tem como prazo 
mínimo 4 anos e máximo 10 anos. 

Uma das características mais importantes do EIA é a necessidade de ob-
servância ao princípio de publicidade, segundo determinação constitucional 
(art. 225, §1º, IV CF), e de participação pública nas discussões relativas aos 
impactos da atividade a ser licenciada. 

Contudo, o EIA, por ser elaborado por uma equipe multidisciplinar, 
contém uma linguagem técnica e nem sempre fácil de ser compreendida 
pela população. Por isso, para que os princípios mencionados anterior-
mente sejam atendidos, juntamente com o EIA, deve ser apresentado o 
RIMA. Este se propõe a condensar o EIA, fazendo um resumo escrito do 
mesmo com linguagem compreensível pelos leigos. Seu conteúdo mínimo 
está regulado pelo art. 9º da Resolução CONAMA 001/86. Édis Milaré 
esclarece que:

“O RIMA refletirá as conclusões do EIA. Suas informações técnicas devem 
ser expressas em linguagem acessível ao público, ilustradas por mapas com es-
calas adequadas, quadros, gráficos e outra técnicas de comunicação visual, de 
modo que possam entender claramente as possíveis consequências ambientais 
do projeto e suas alternativas, comparando-se as vantagens e desvantagens de 
cada uma delas”.27

O EIA/RIMA é mencionado em diversos julgados do STJ. Foram en-
contrados oito casos que tratam do assunto; o primeiro deles é do ano de 
2005 e o último de 2009. 

No RMS 19.535-RJ,28 destaca-se a importância do EIA ao discutir-se a 
licença de obras de modificação e reforma no morro da urca e no morro do 

27  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em foco. 6ª ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 
p. 403.
28  STJ, Recurso em Mandado de Segurança n. 19.535, Rel. Ministro Franciulli Netto, Brasília, 1º de set. 2005. 
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pão de açucar e a licença para a instalação de elevadores destinados a defi-
cientes físicos. Neste sentido, o seguinte trecho merece destaque:

“(...) Não foram carreadas aos autos as provas necessárias, pré-constituídas 
de molde a comprovar a existência de direito líquido e certo a amparar a pre-
tensão da impetrante (...). De fato, não foi feita ou não ficou comprovada a 
retirada dos elementos estranhos ao Plano Diretor (...), nem foi realizado o 
estudo de impacto ambiental, devidamente aprovado, imprescindível à apre-
ciação da pretensão do licenciamento”. 

Como pode-se perceber, o EIA é requisito indispensável para que se ob-
tenha a licença neste caso, restando evidenciada sua importância. 

Um aspecto importante acerca do EIA é o relativo ao momento em que 
ele deve ser exigido. Como mencionado anteriormente, o EIA é essencialmen-
te um estudo preventivo, devendo ser elaborado antes da obtenção da LP, 
mas, pergunta-se, poderia ele ser exigido a posteriori?

No REsp 766.236-PA,29 discutiu-se a possibilidade de exigência de apre-
sentação do EIA/RIMA de uma empresa já em funcionamento. Foi ajuizada 
uma Ação Civil Pública, com o objetivo de suspender as LI e LO relativas 
à atividade de indústria de defensivos agrícolas, em face de alegados danos 
ambientais, e exigir, para a continuidade das atividades, a elaboração do EIA/
RIMA. O Ministro Francisco Falcão, relator do caso, citou o seguinte trecho 
do voto condutor ao negar provimento ao REsp: 

“Inobstante os argumentos apresentados pelos agravantes, não é o caso de 
se reformar a decisão prolatada pela julgadora de primeiro grau, especial-
mente no que concerne à apresentação do Estudo Prévio de Impacto Am-
biental, oportunizado à empresa supostamente poluidora dentro do prazo 
estabelecido para apresentação do documento retro, para que se possa en-
tão continuar tranquilamente com suas atividades, sem provocar qualquer 
prejuízo à comunidade onde se encontra instalada, garantindo-se assim 
o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. (...) O Estudo 
Prévio de Impacto Ambiental é uma garantia que a comunidade possui de 
que as licenças que são fornecidas aos empreendedores pelos órgãos am-
bientais competentes estão em consonância com o que dita a Constituição 
Federal e os interesses locais”. 

Vê-se que a opinião do referido Ministro é a de que é possível exigir o 
EIA mesmo após o início da atividade. Isto porque o EIA é uma garantia 
à comunidade de que o meio ambiente está sendo protegido e danos estão 
sendo devidamente evitados. Contudo, este foi o voto vencido do referente 
julgado. O Ministro Luiz Fux em seu voto-vista divergiu de opinião, mani-
festando-se no sentido de que “o Estudo Prévio de Impacto Ambiental revela 
exigência administrativa que não se coaduna com o funcionamento de em-

29  STJ, Resp n. 766.236, Rel. Ministro Francisco Falcão, Brasília, 11 de dez. 2007.
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presa instalada há mais de 3 (três) décadas”. O Ministro concordou com o 
recorrente quando este sustentou que: 

“é descabida qualquer exigência de estudo de impacto ambiental no pre-
sente caso, já que as licenças ambientais já foram concedidas dentro da lega-
lidade administrativa. Daí a doutrina ser contrária à elaboração de Estudo de 
Impacto Ambiental quando a empresa já está em funcionamento.”

Entende o Ministro, portanto, que o EIA/RIMA é um instrumento 
preventivo, somente podendo ser exigido antes da LP. Não teria cabimento 
exigir um estudo prévio após a conclusão da obra e o início do funciona-
mento da atividade. Contudo, se o entendimento se resumisse apenas a isto, 
todas as atividades cujo licenciamento ambiental não foi precedido de EIA 
não poderiam ter este estudo exigido e, logo, exerceriam sua atividade sem 
terem promovido a devida avaliação dos impactos ambientais, o que não 
está de acordo com o meio ambiente ecologicamente equilibrado defendido 
pela CF/88. Portanto, é de extrema importância destacar que não sendo 
possível realizar o EIA, já que este é essencialmente prévio, outros estu-
dos ambientais devem ser exigidos de forma a garantir a defesa do meio 
ambiente. Assim entende Édis Milaré, baseando-se no posicionamento do 
próprio Ministro do STJ, Herman Benjamin:

“Integrando o processo de licenciamento, o EIA não pode ser enxergado 
como um documento cartorial, burocrático apenas. Seu objetivo maior é 
‘influir no mérito da decisão administrativa de concessão da licença. Se 
esta já foi expedida ou mesmo se a decisão já está tomada, o EIA perde a 
sua ratio, não tendo qualquer valor’”.30

O mesmo autor defende que outros estudos ambientais podem e devem 
ser exigidos:

“A conclusão inelutável a que se chega, portanto, independentemente da ques-
tão da validade ou não da licença já expedida, é que sempre poderá ser exigido 
um estudo de avaliação de impacto ambiental, desde que possível obviar ou re-
mediar uma situação crítica ao ambiente, e que a sua não-elaboração no mo-
mento azado renda ensejo ao acertamento da responsabilidade – administrati-
va, civil e penal – de quem se omitir do dever de implementá-lo ou exigi-lo”.31

Também merece atenção o seguinte trecho do voto do Ministro Edson 
Vidigal no AgRg da Suspensão de Liminar 96-AM:32

“Os ilustres Autores [Édis Milaré e Herman Benjamin] anotam ainda a pos-
sibilidade de o EIA (Estudo de Impacto Ambiental) ser exigido a qualquer 
tempo. A Resolução CONAMA n. 006 de 16 de setembro de 1987, ao regular 

30  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em foco. 6ª ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 
p. 394.
31  Ibid. p. 395.
32  STJ, AgRg na Suspensão de Liminar n. 96, Rel. Ministro Edson Vidigal, Brasília, 15 de set. 2004.
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o licenciamento ambiental de obras de grande porte, especialmente do setor 
de energia elétrica, previu a figura do EIA a posteriori visando, com isso, su-
prir as necessidades de empreendimentos que foram surpreendidos já em fase 
de operação, e a regularização dessas obras que, por razões intertemporais, 
ficaram imunes à prévia avaliação de seus impactos sobre o meio ambiente. E, 
‘ciente da fragilidade das estruturas ambientais do País, cuidou o legislador 
de deixar aberta a possibilidade do CONAMA determinar, “quando julgar 
necessário”, a realização de estudos de impacto ambiental, o que, por óbvio, 
pode vir a ocorrer após o início da obra ou atividade”.

Por último, é relevante destacar o REsp 176.753-SC,33 que trata da su-
pressão de vegetação de mata ciliar em Área de Preservação Permanente, vio-
lando os termos da licença ambiental expedida. O Ministro Relator Herman 
Benjamin votou no seguinte sentido:

“A leitura do texto legal [Decreto 750][34]não deixa dúvida que a possibili-
dade de desmatamento da Mata Atlântica não prescinde da aprovação prévia 
do EIA-RIMA, não cabendo ao IBAMA, à FATMA ou ao Judiciário afastar 
a expressa determinação da legislação vigente. O descumprimento do art. 1º, 
caput e parágrafo único, do Decreto 750/93 é causa de nulidade absoluta dos 
atos praticados, nos termos do art. 10 do mesmo ato normativo. Não há que 
se falar, assim, em sanar-se a falta do EIA-RIMA por meio da Perícia Judi-
cial realizada com próposito absolutamente diverso no curso da presente Ação 
Civil Pública, como pretendeu a Corte Regional. Até porque, dispõe a lei (e 
a Constituição Federal, no art. 225, §1º, inciso IV) que o Estudo de Impacto 
Ambiental deve ser ‘prévio’”. 

Como se refere o Ministro, ao descumprir o referido Decreto, os atos 
praticados se tornam nulos. Neste caso, não houve EIA/RIMA e esta falta 
não pode ser sanada por perícia judicial, como quis a Corte Regional, e mes-
mo se pudesse isso não seria mais possível pois o EIA, neste caso, é prévio e as 
obras já haviam sido inciadas. Vê-se que o STJ entendeu que não cabe o EIA 
a posteriori, sendo, todavia, os atos praticados nulos de pleno direito.

5. COMPETêNCIA PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A identificação do órgão ambiental competente para o licenciamento 
ambiental nem sempre é tarefa simples. Esta questão vem sendo objeto de dis-
cussão ao longo dos anos pela doutrina e jurisprudência. Foram encontrados 
cinco julgados do STJ que tratam do assunto.

A competência executiva para proteger o meio ambiente está prevista no 
art. 23, VI, da CF/88. Trata-se de competência comum, compartilhada entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. O parágrafo único do 

33  STJ, Resp n. 176.753, Rel. Ministro Herman Benjamin, Brasília, 07 de fev. 2008.
34  O Decreto 750/93 dispunha sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação da Mata Atlântica até a edição 
da Lei 11.428/06.
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referido artigo prevê a edição de lei complementar para fixar as normas de co-
operação entre os entes federativos no exercício de sua competência comum. 
Contudo, até hoje, a mencionada lei complementar não foi editada e, por tal 
motivo, persistem as divergências sobre o tema. À luz do princípio da predo-
minância do interesse deve ser identificado no caso concreto se predomina o 
interesse nacional, estadual ou local para definir a competência.

Um dispositivo importante na discussão presente é o art. 10 da Lei 
6.938/81. Este menciona que o licenciamento cabe ao órgão estadual com-
petente, sendo a atuação do órgão federal de caráter supletivo, exlcuindo 
completamente os órgãos municipais. O §4º do mesmo artigo determina que 
será competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA) o licenciamento de obras e atividades com 
“significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional”. 

A Resolução CONAMA 237/97 também trata do assunto. Seu art. 4º 
determina a competência do licenciamento ambiental de nível federal, o art. 
5º de nível estadual e o art. 6º de nível municipal. 

Ou seja, a CF/88 prevê que o meio ambiente deve ser protegido por to-
dos os entes federativos, inclusive os municípios. A Resolução CONAMA 
237/97 também dispõe no mesmo sentido, determinando que os municípios 
têm a competência para promover o licenciamento de obras e atividades de 
impacto local ou que forem delegadas pelo órgão estadual. Contudo, a Po-
lítica Nacional do Meio Ambiente exclui completamente os municípios do 
processo de licenciamento. Como a lei complementar que deve tratar do as-
sunto ainda não foi editada, grandes discussões são travadas em relação ao 
tema, sem que se tenha chegado ainda a uma resposta definitiva. Para Paulo 
Affonso Leme Machado, 

“a lei federal ordinária não pode retirar dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios poderes que constitucionalmente lhes são atribuídos. Assim, 
é de se entender que o art. 10 da Lei 6.938 de 1981 não estabeleceu licenças 
ambientais exclusivas do IBAMA, porque somente uma lei complementar po-
deria fazê-lo (art. 3, parágrafo único da CF); e nem a Resolução CONAMA 
237 de 1997 poderia estabelecer um licenciamento único. Equanto não se ela-
borar essa lei complementar estabelecendo normas para cooperação entre es-
sas pessoas jurídicas, é válido sustentar que todas elas, ao mesmo tempo, têm 
competência e interesse de intervir nos licenciamentos ambientais”.35 

Segundo Talden Farias, “são exatamente os Municípios que podem fa-
zer uso desse instrumento [o licenciamento] com maior desenvoltura, já que 
a maior parte das atividades sujeitas ao licenciamento ambiental é de âmbito 
eminentemente local”.36 O autor oberva, ainda, que:

35  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 18ª ed.. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 287.
36  FARIAS, Talden. A repartição de competências para o licenciamento ambiental e a atuação dos municípios. 
Doutrina Nacional: Revista de Direito Ambiental. São Paulo, n. 43, p. 247. 2006.
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“A despeito da Lei 6.938 de 1981 e independentemente da Resolução 237 de 
1997 do CONAMA, os Municípios têm competência para fazer o licenciamen-
to ambiental tendo em vista o caput do art. 23 e o caput do art. 225 da Carta 
magna, já que é nesse texto legal que o critério para a repartição de compe-
tência administrativa comum em matéria ambiental deve ser procurado”.37

Guilherme José Purvin de Figueiredo também opina sobre o tema, afir-
mando que: 

“A Resolução CONAMA 237 de 1997 criou um sistema de distribuição 
de competências diverso daquele estabelecido na lei federal – um sistema, é 
verdade, mais adequado ao ordenamento contitucional de 1988”.38 

Já para Antônio Inagê de Assis Oliveira: 

“O licenciamento ambiental é um instituto restritivo do exercício de direitos 
em todo o território nacional, criado pela lei federal, competindo, portanto, à 
mesma lei federal determinar quais as autoridades públicas com capacidade 
para sua aplicação. Assim, fácil é concluir que os municípios nao têm com-
petência para o licenciamento ambiental. (...) Os dispositivos da Resolução 
CONAMA 237 de 1997, conferindo aos municípios capacidade para emitir 
licenças ambientais, são absolutamente inválidos”.39

Veja-se então o que a jurisprudência brasileira vem entendendo sobre 
esta polêmica.

O primeiro acórdão encontrado é do ano 1997. Trata-se do REsp 114.549-
PR,40 no qual se discutiu a paralização de uma obra municipal que foi executa-
da “dentro dos limites da competência do município, de acordo com a CF/88 
(arts. 23, inciso VI e 30, inciso VIII)”. O Ministério Público Estadual chamou 
atenção para o disposto na Lei Federal 6.938/81 e o Ministro Relator Humber-
to Gomes de Barros deu provimento ao recurso e afirmou que:

“A teor deste preceito legal (art. 10 da Lei 6.938 de 1981), qualquer ativi-
dade capaz de gerar degradação ambiental depende de autorização do órgão 
estadual integrante do SISNAMA. Se assim ocorre – em havendo obra a que 
se impute potencial ofensa ao meio-ambiente – reserva-se aos integrantes do 
SISNAM, a competência para avaliar o alegado pontecial”. 

Pode-se ver a importância dada à lei federal que trata do tema, em preju-
ízo da competência municipal prevista na CF/88 e na Resolução CONAMA 
237/97. Foi decidido que o órgão estadual integrante do SISNAMA deve au-
torizar a atividade.  

37  FARIAS, Talden. A repartição de competências para o licenciamento ambiental e a atuação dos municípios. 
Doutrina Nacional: Revista de Direito Ambiental. São Paulo, n. 43, p. 265. 2006. 
38  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de Direito Ambiental. 3ª ed.. Curitiba: Arte & Letra, 2009. p. 
141. 
39  OLIVEIRA, Antônio Inagê de Assis. Apud. FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de Direito Ambien-
tal. 3ª ed.. Curitiba: Arte & Letra, 2009. p. 144.
40  STJ, Resp n. 114.549, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Brasília, 02 de out. 1997.
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Outro REsp que trata do tema exaustivamente é o 588.022-SC.41 Neste 
acórdão discute-se qual órgão (estadual ou federal) tem a competência para 
conduzir o processo de licenciamento da atividade de desassoreamento do 
Rio Itajaí-Açu. Afirma-se, de um lado, que: 

“o interesse da União se justifica pois o rio Itajaí-Açu é rio federal, que sofre 
influência das marés e tem em sua foz uma formação estuarina que abriga 
vegetação típica de manguezal; a exploração da atividade portuária também 
é de competência exclusiva da União; e, se eventualmente viessem a ocorrer 
os alegados danos ambientais, eles se revelariam sobre o mar territorial, que 
é bem da União”.  

Por outro lado, a Superintendência do Porto de Itajaí sustentou que:

“a) (...) O Porto de Itajaí passou a ser Municipal;
b) o rio em cujo leito está instalado o Porto é exclusivamente Catarinense. Nasce 
no território de Santa Catarina e desemboca no oceano, dentro do mesmo Estado, 
e não com qualquer outro país para transferir a competência sobre o licenciamento 
ambiental para o IBAMA; 
c) em toda zona costeira nacional, os organismos ambientais estaduais é que 
são competentes para proceder aos licenciamentos. O IBAMA só é acionado 
quando não há órgão estadual ou quando este é omisso; 
d) decidir ao contrário, fixando a competência do IBAMA, é criar um pre-
cedente nacional, contrário a todo o sistema jurídico de proteção ao meio-
-ambiente já instalado (...); 
e) mesmo na zona costeira e no mar territorial que a integra, a competência 
segue a regra do art. 10 da Lei Federal n. 6.938 de 1981, no caso, do órgão 
estadual. A competência dos Estados Federados, como regra para o licencia-
mento ambiental de atividades com influência no meio ambiente, é a opinião 
unânime dos juristas ambientalistas, em razão, inclusive, das regulamentações 
cada vez mais explícitas da competência estadual, onde o órgão federal IBA-
MA só deve intervir supletivamente, na inexistência do órgão estadual de meio 
ambiente – OEMA. (...)”. 

O relator do caso, Ministro José Delgado, manifestou-se no seguinte 
sentido:

“Concluindo, como bem explanado na sentença, está diretamente afetada pe-
las obras de dragagem do Rio Itajaí-Açu toda a zona costeira e o mar terri-
torial, impondo-se a participação do IBAMA e a necessidade de prévios EIA/
RIMA. A atividade do órgão estadual, in casu, a FATMA, é supletiva. (...) 
Desse modo, é de se manter a competência do IBAMA para o licenciamento 
das atividades de desassoreamento no Rio Atajaí-Açu, com fulcro no art. 10, 
§ 4º da Lei 6.938 de 1981”. 

Neste caso a competência foi fixada para o IBAMA, já que a obra foi 

41  STJ, Resp n. 588.022, Rel. Ministro José Delgado, Brasília, 17 de fev. 2004.
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considerada de impacto ambiental nacional (art. 10, §4º da Lei 6.938/81), pois 
a preocupação do caso incluia o mar territorial afetado, que é bem da União 
(art. 20, VI, CF/88). Caso o impacto não fosse considerado nacional, a com-
petência poderia ter sido fixada para o órgão estadual.

O REsp 910.647-RJ42 também merece destaque na discussão apresenta-
da. Neste caso, ocorreu o embargo de uma obra, já que a área em questão era 
de relevante interesse ecológico e o impacto ambiental de âmbito nacional, 
discutindo-se, portanto, a necessidade de licenciamento conduzido pelo IBA-
MA. A Ministra Relatora Denise Arruda, votou defendendo a competência 
do IBAMA, com base no § 4º do art. 10 da Lei 6.938/81. A mesma citou em 
seu voto a opinião de Paulo Affonso Leme Machado para defender a neces-
sidade de atuação federal:

“Não se está eliminando a intervenção dos Estados e dos Municípios nos li-
cenciamentos de atividades com impacto ambiental de âmbito nacional ou 
regional. (...) A amplitude dos conceitos ‘nacional’ e ‘regional’, contudo, tem 
deixado incerta a atividade licenciadora do IBAMA. O interesse nacional 
está claramente delineado nas atividades e obras que sejam levadas a efeito 
nas áreas do patrimônio nacional enumeradas pela CF no art. 225, §4º - a 
Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlânica, a Serra do Mar, o Pantanal 
Mato-Grossense e a Zona Costeira. O interesse regional é encontrado quan-
do o impacto ambiental do projeto possa atingir mais de um Estado ou uma 
região geográfica”. 

No caso apresentado, a competência foi fixada para o IBAMA, pelo 
fato de a área em questão situar-se em remanescente da Mata Atlântica, 
ou seja, área considerada patrimônio nacional (art. 225, §4º CF/88), o que 
foi considerado como suficiente para demonstrar a existência de interesse 
nacional.

Além das questões apresentadas, resta ainda outra polêmica: é possível o 
duplo (ou múltiplo) licenciamento ambiental? O art. 7º da Resolução CONA-
MA 237/97 determina que “empreendimentos e atividades serão licenciados 
em um único nível de competência”. Contudo, a CF/88 prevê, como visto, a 
competência comum entre os entes federativos e que deve haver uma coope-
ração entre eles, cooperação esta que deve ser regulada por lei complementar 
(art. 23, IV e § único CF/88). Segundo Édis Milaré:

“Se a competência licenciatória dos três níveis de governo dimana diretamen-
te da Constituição, não pode o legislador ordinário estabelecer limites ou con-
dições para que qualquer um deles exerça sua competência implementadora 
na matéria. Daí a eiva de inconstitucionalidade da Resolução CONAMA 237 
de 1997, que, a pretexto de estabelecer critérios para o exercício da compe-
tência a que se refere o art. 10 da Lei 6.938 de 1981 e conferir o licenciamento 
a um único nível de competência, acabou enveredado por seara que não lhe 

42  STJ, Resp n. 910.647, Rel. Ministra Denise Arruda, Brasília, 07 de out. 2008.
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diz respeito, usurpando à Constituição competência que esta atribui aos entes 
federados”.43 

Talden Farias diverge desta opinião, afirmando que:

“Não é razoável que a União, o Estado e o Município, por exemplo, fizessem 
o licenciamento ambiental da mesma atividade, até porque ocorreria um des-
perdício de esforços. Ademais, se é enorme o número de atividades que legal-
mente estão submetidas ao licenciamento ambiental, mas que na prática não 
o fazem porque o Estado brasileiro não criou ou não tem estrutura para tanto, 
o correto é que os entes federativos trabalhem de forma integrada. Embora 
sejam vários os critérios propostos pela doutrina, pela jurisprudência e até 
pela legislação no sentido de uniformizar o entendmento sobre o assunto, o 
fato é que somente quando a lei complementar prevista pelo parágrafo único 
do art. 23 da CF de 1988 for editada é que essa problemática será finalmente 
resolvida”.44

O já citado REsp 588.022-SC,45 que discute o processo de licenciamento 
de atividade no Rio Iatajaí-Açu, faz uma importante consideração sobre esta 
questão. O Ministro José Delgado, ao citar Paulo de Affonso Leme Machado, 
defende que: 

“existirão atividades e obras que terão importância ao mesmo tempo para a 
Nação e para os Estados, e, nesse caso, poderá haver duplicidade de licencia-
mento. O deferimento ou indeferimento do licenciamento deverão ser respei-
tados, aplicando-se inclusive, as sanções de cada legislação – federal, estadual 
ou municipal – em caso de desobediência”. 

6. CRIMES AMBIENTAIS RELATIVOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), em seu art. 60, considera 
como criminosa a conduta de “construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer 
funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras 
ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos ór-
gãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamen-
tares pertinentes”.

Indiscutível, portanto, a importância dada ao instrumento objeto de 
exame neste estudo; uma atividade potencialmente poluidora que não tenha 
se submetido ao prévio licenciamento ambiental ou que não tenha a devida e 
válida licença ambiental é considerada criminosa.46

43  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em foco. 6ª ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 
p. 429.
44  FARIAS, Talden. A repartição de competências para o licenciamento ambiental e a atuação dos municípios. 
Doutrina Nacional: Revista de Direito Ambiental. São Paulo, n. 43, p. 247. 2006.
45  STJ, Resp n. 588.022, Rel. Ministro José Delgado, Brasília, 17 de fev. 2004.
46  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 18ª ed.. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 299.
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A parte final do dispositivo demonstra que também deve ser respon-
sabilizado aquele que age em descumprimento do conteúdo da autorização 
ou da licença obtida. Como ressalta Édis Milaré, “o art. 60, por seu turno, 
inova ao procurar coibir prática rotineira do setor produtivo, principal-
mente o industrial, de operar sem licença ou autorização dos órgãos de 
gestão ambiental”.47

De fato, trata-se de prática rotineira, já que por meio da pesquisa feita 
na jurisprudência do STJ, este foi o tema que obteve resultado mais numero-
so. Um total de vinte e um julgados foram encontrados, o primeiro do ano de 
2000 e o último do ano de 2010.

O Habeas Corpus (HC) 86.145-SP,48 discute a ação de empresa que teria:

“destruído e danificado floresta considerada de preservação permanente, utilizando-
-a com infringência das normas de proteção ambiental, (...) construindo e fazendo 
funcionar no local obras potencialmente poluidoras, sem licença ou autorização dos 
órgãos ambientais competentes, contrariando as normas legais e regulamentares 
pertinentes”. 

O Ministro Felix Fischer, relator do caso, entendeu o seguinte:

“Verifica-se que há, ao menos em tese, a descrição de condutas criminosas que 
em princípio se adequam perfeitamente aos tipos penais previstos nos art. 38, 
54, parágrafo 2º, inciso V e 60, todos da Lei n. 9.605 de 1998, razão pela qual 
se mostra prematuro o pretendido trancamento da ação penal, tendo em vista 
a existência de um lastro probatório mínimo a respaldar a denúncia, de modo 
a tornar plausível a persecutio criminis”.

Há aqui um perfeito exemplo do motivo pelo qual existe o art. 60 da 
Lei de Crimes Ambientais. Condutas como a da empresa do caso destacado 
devem ser reprimidas, pois no ordenamento jurídico atual, que prima pelo 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, não se pode permitir que uma 
atividade capaz de causar tantos danos ao meio ambiente funcione sem a 
devida licença ou autorização. 

Outro acordão que merece destaque, apesar de tratar de responsabili-
dade administrativa, e não penal, é o RMS 22.319-PR,49 por meio do qual se 
pretende a revisão do valor da multa imposta pelo corte de cem ávores sem 
licenciamento ambiental. A multa imposta foi em seu valor máximo, segun-
do art. 38 do Decreto 3.179/99, atualmente revogado pelo Decreto 6.514/08, 
“pois foi uma centena de árvores cortadas, sem o licenciamento ambiental, 
fato que demonstra, por si só, o total descaso do impetrante para com as nor-
mas ambientais”. O Ministro Luiz Fux concordou com a decisão proferida 
no julgamento do recurso administrativo. Merece destaque parte da decisão:

47  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em foco. 6ª ed.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 
p. 1011.
48  STJ, HC n. 86.145, Rel. Ministro Felix Fischer, Brasília, 04 de out. 2007.
49  STJ, Recurso em Mandado de Segurança n. 22.319, Rel. Ministro Luiz Fux, Brasília, 18 de nov. 2008.
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“Percebe-se que o autuado realizou a supressão de árvores isoladas confor-
me ficou provado através do material fotográfico anexo. A alegação de que é 
inexperiente no ramo da agropecuária e que estava realizando processos para 
recuperar o solo não eximem o infrator da culpa. O fato de transformar pasta-
gem em lavoura não justifica a prática de supressão de vegetação”.

O desconhecimento da legislação ambiental não é desculpa para o em-
preendedor livrar-se da responsabilidade. Para que a atividade não seja en-
quadrada como crime ambiental a licença deverá ser previamente obtida. 

Durante a pesquisa, foi possível perceber, ainda, que uma das atividades 
que mais têm problemas na área do licenciamento ambiental é a queima de 
palha de cana-de-açucar. Como se trata de uma atividade bastante exercida 
no Brasil, há muitos anos, um elevado número de produtores nunca obtive-
ram as respectivas licenças ambientais. Como adverte o Ministro João Otávio 
de Noronha, no REsp 578.878-SP:50 

“Tendo sido realizadas queimadas de palhas de cana-de-açucar sem a respec-
tiva licença ambiental, e sendo certo que essas queimadas poluem a atmosfera 
terrestre, evidencia-se a ilicitude do ato, o que impõe a condenação à obriga-
ção de não fazer, consubstanciada na abstenção de tal pratica”.

Mais uma vez percebe-se importância do licenciamento ambiental. Não 
se pode permitir que os produtores, mesmo que em menor escala, queimem 
palha de cana-de-açucar sem controle algum. É preciso haver um equilíbrio 
entre a produção da cana-de-açucar (desenvolvimento econômico) e a prote-
ção do meio ambiente. É a licença ambiental que garantirá que a atividade 
será exercida da forma mais segura ao meio ambiente, causando a menor 
quantidade de danos possível.

Em contraposição, existem certas situações que, apesar de carecerem da 
licença ambiental, não foram consideradas crimonosas. Veja-se alguns exem-
plos encontrados.

O HC 35.203-SP,51 discute o cometimento de crime ambiental consis-
tente na supressão parcial de vegetação nativa sem a licença ambiental. O 
impetrante alegou que:

“a atipicidade da conduta do réu, na medida em que não se enquadraria no 
delito previsto no art. 40, §1º, da Lei 9.605 de 1998, além da incidência do 
princípio da insignificância, diante da dimensão da área e do segmento des-
matado”. 

A Ministra Laurita Vaz, relatora, proferiu o seguinte voto:

“De fato, o bem jurídico protegido pela lei ambiental diz respeito a áreas cujas 
dimensões e tipo de vegetação efetivamente integrem um ecossistema. A lei de 

50  STJ, Resp n. 578.878, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Brasília, 22 de maio 2007.
51  STJ, HC n. 35.203, Rel. Ministra Laurita Vaz, Brasília, 12 de junho 2006.
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regência não pode ser aplicada para punir insignificantes ações, sem potencial 
lesivo à área de proteção ambiental, mormente quando o agente se comporta 
com claro intuito de proteger sua propriedade, no caso, com simples levante de 
cerca, em perímetro diminuto, vindo com isso, inclusive, a resguardar a própria 
floresta nativa”. 

Neste caso, a conduta não foi considerada crime ambiental, pois a área 
de vegetação suprimida foi considerada irrelevante. 

Outro HC que decidiu no mesmo sentido é o 148.061-SC.52 Neste caso, 
a paciente foi investigada pela suposta prática do delito previsto no art. 60 da 
Lei 9.605/98, pois continuou o funcionamento de estação de rádio durante 
dois meses com a licença ambiental vencida. A mesma alegou que: 

“praticou todos os atos necessários para obter as licenças que são legalmente 
exigidas para construção e funcionamento de equipamentos de telefonia, res-
tando inquesionável a atipicidade da conduta apurada”. 

O Ministro Relator Haroldo Rodrigues votou pela denegação da ordem, 
vez que: 

“O Auto de Constatação lavrado pela Autoridade Policial indi-
ca de forma clara e precisa fatos que constituem, em tese, ilícito 
penal inexistindo elementos que justifiquem, de plano, o tranca-
mento do processo”.

Contudo, seu voto foi voto vencido. O Ministro Nilson Naves concedeu 
a ordem, baseando-se nos princípios da insignificância e da subsidiariedade. 
Neste sentido, afirmou o seguinte:

“Ao que me parece, foi obtida a tão festejada licença ambiental para a intala-
ção de ‘Estação de Rádio Base’ da empresa 14 Brasil Telecom Celular S.A., 
com validade de doze meses. Vencido o prazo, foi protocolado novo pedido de 
autorização; dois meses depois, foi o requerimento, em definitivo, deferido pela 
autoridade administrativa. Ora, o fato – aqui resumidamente falando – inte-
ressa ao Direito Penal? Tenho comigo que não”.

O Ministro Og Fernandes concordou com o posicionamento demons-
trado acima, afirmando que:

“Procuro perceber os fatos como materialmente atípicos: aplicação 
específica do Princípio da Insignificância – ou Princípio da Bagatela, o 
que se queira adotar -, porque bem jurídico lesado, a meu ver, não houve. 
Inexistiu, uma vez que, ainda que a destempo, a autorização e eventual le-
são ambiental que poderia ser produzida, não aconteceu, porque a licença 
foi dada”. 

52  STJ, HC n. 148.061, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues, Brasília, 13 de abril 2010.
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No mesmo sentido entendeu o Ministro Celso Limongi:

“Todos conhecemos os entraves burocráticos. Foi um curto período de dois 
meses que ficou sem a licença. (...) Considero que não há crime nessa hipótese 
diante do Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade”.

Diante do exposto, pode-se ver que como o período de operação sem a 
devida licença ambiental foi apenas de dois meses, os ministros consideraram, 
em sua maioria, que se deve aplicar o princípio da insignificância e não con-
sideraram a conduta como crime ambiental.  

7. CONCLUSõES ARTICULADAS

7.1 O licenciamento ambiental vem adquirindo relevância e peso no âmbito 
do STJ. Entre 1991 e 2000 apenas dois julgados foram encontrados, enquanto 
que de 2000 até 2010 pelo menos quarenta e oito casos foram julgados. Todos 
os cinquenta e um julgados encontrados demonstram a importância deste 
instrumento da PNMA.

7.2 O entendimento do STJ sobre a natureza jurídica da licença ambiental é a 
de que esta não é uma licença propriamente dita, nem uma autorização. Seria, 
então, ato sui generis, por não se tratar de um ato definitivo e vinculado, já que 
pode ser revogada ou até suspensa, inclusive contendo prazos de validade.

7.3 O STJ considera o EIA/RIMA um estudo indispensável para as atividades 
potencialmente causadoras de significativa degradação ambiental. Apesar do 
EIA a posteriori não ser possível, por ser um instrumento essencialmente pre-
ventivo, outros estudos podem e devem ser exigidos.

7.4 Não há resposta definitiva sobre a competência para conduzir o processo 
de licenciamento ambiental. A discussão, por carecer de uma regulamentação 
clara, permanece aberta. Acredita-se que apenas haverá consenso quando a lei 
complementar prevista pelo parágrafo único do art. 23, VI CF/88 for editada. 

7.5 Quanto aos crimes ambientais relativos à inobservância do licenciamento 
ambiental, os acórdãos encontrados no STJ (vinte e um julgados) demons-
traram que o licenciamento ambiental atingiu um grau de importância tão 
elevado que os empreendedores que não obtiveram as licenças ambientais 
estão sendo processados e responsabilizados penalmente. 
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1. INTRODUÇÃO

A água é um bem único renovável que vem perdendo sua qualidade em 
razão da falta de cuidado, por isso, maior atenção deve ser dada à questão 
da água no planeta, o cuidado com a água doce em seus diversos usos tem 
que ser redobrado, bem como a busca de técnicas e formas outras para sua 
proteção e conservação. 

A legislação ambiental brasileira tem o importante papel de assegurar 
proteção a este bem vital, e tanto o Poder Público, em suas três esferas, tem 
a missão constitucional de protegê-la e preservá-la, como também a cole-
tividade, que não pode se furtar deste dever constitucional, e juntos devem 
combater a poluição, o consumo exagerado e o desperdício.

2. USO DA ÁGUA NO PLANETA

As projeções da Organização das Nações Unidas indicam que, se a ten-
dência continuar, em 2050 mais de 45% da população mundial não terá aces-
so à cota diária mínima de 50 litros de água por pessoa. Com base nestes 
dados, em 2000, os 189 países membros da ONU assumiram como uma das 
metas de desenvolvimento reduzir à metade a quantidade de pessoas que não 
têm acesso à água potável e saneamento básico até 2015.
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Mesmo o Brasil que dispõe de grande quantidade de recursos hídricos, não 
está livre de uma crise, nossas reservas de água potável, assim como de todos os 
países, estão diminuindo. Entre as principais causas dessa diminuição da água 
potável estão o crescente aumento do consumo, o desperdício e a poluição.

O volume total de água na Terra é sempre o mesmo, ocupando apro-
ximadamente 70% da superfície terrestre, sendo 97% de água salgada, e da 
parcela de água doce, 69% encontra-se nas geleiras, calotas polares e regiões 
montanhosas, 30% em águas subterrâneas, 0,9% compõem a umidade do solo 
e pântanos e apenas 0,3% é de água doce superficial, presente nos rios e lagos.

Essa pequena porção de água doce não está igualmente distribuída pelo 
planeta. Segundo o Programa Hidrológico Internacional da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco), na América do 
Sul encontram-se 26% do total de água doce disponível no planeta e apenas 
6% da população mundial, enquanto o continente asiático possui 36% do 
total de água e abriga 60% da população mundial.1

3. DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA DOCE NO BRASIL

Com 8.514.876,99 km² e aproximadamente 190.732.994 habitantes2, o 
Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, por sua dimensão conti-
nental é um país de grandes contrastes no clima, distribuição da população, 
vegetação, topografia e desenvolvimento econômico e social.

Mesmo sendo um país privilegiado quanto ao volume de recursos hí-
dricos, pois abriga 13,7% da água doce no mundo, sua distribuição não é 
uniforme. Mais de 73 % da água doce disponível no país encontra-se na bacia 
Amazônica, que é habitada por menos de 5% da população. A disponibilida-
de não uniforme da água contrasta com o desenvolvimento dos estados brasi-
leiros, enquanto na região Nordeste apenas 58,7% são atendidos por redes de 
distribuição de água, no Sudeste a porcentagem é de 87,5%.

Sofremos também com um grande desperdício, de 20% a 60% da água tra-
tada para consumo se perde na distribuição, por conta das más condições das 
redes de abastecimento, além disso, existe a perda nas residências com vazamen-
tos e o com o uso para banho, lavagem de carro, louça, etc., de forma irracional.3

4. LEGISLAÇÃO DE ÁGUAS

Neste cenário de contrastes, a legislação ambiental, notadamente desti-
nada à proteção das águas vem buscar oferecer uma forma de equilíbrio para 
o acesso da água em todo território nacional.

1  CONSUMO SUSTENTÁVEL: Manual de Educação. Brasília: Consumers International/ MMA/ MEC/IDEC, 
2005, p. 27.
2  Informações disponíveis em http://www.ibge.com.br/home, acesso em 07.03.2011
3  CONSUMO SUSTENTÁVEL: Manual de educação.Brasília: Consumers International/ MMA/ MEC/ IDEC, 
2005, p.29
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Temos uma legislação federal que dita regras gerais, oferecendo impor-
tantes instrumentos de gestão, e concorrentemente os Estados membros po-
dem legislar sobre o tema, atendo as peculiaridades de sua região.

4.1 Legislação Federal

No tocante as águas, o Código das Águas – Decreto-Lei nº 24.642/34 
trouxe um disciplinamento para este bem, que a época foi considerada como 
bem público, e em algumas situações específicas como as águas pluviais que 
caem sobre a propriedade e a nascente eram tidos como de propriedade do 
dono da terra, ou seja, de natureza privada. O que foi superado com o adven-
to da atual Constituição Federal.

Nesta esteira, mesmo que indiretamente, vale lembrar, ainda, que o Có-
digo Penal de 1940, em seu artigo 271 definia o crime de poluição de água 
potável que teve pouca aplicação por conta da limitação gerada na interpre-
tação do “potável” impedindo a eficácia do texto.   

O Decreto-lei nº 1.413 de 1975 dispõe sobre o controle da poluição no 
meio ambiente provocado por atividade industrial; e o Decreto-lei nº 76.389 
de 1975, dispõe sobre medidas da prevenção e controle da poluição industrial, 
de que trata o Decreto-lei anteriormente citado, e temos também como diplo-
ma muito importante para a tutela jurídica do meio ambiente, a Portaria do 
Ministério do Interior nº 13 de 1976 que fixa parâmetros para a classificação 
das águas interiores nacionais, de acordo com as alternativas de consumo, e 
dispondo sobre o controle de poluição.

A tutelar o meio ambiente de forma geral, a Lei nº 6.938/81, que trata 
da Política Nacional de Meio Ambiente, ao traçar um panorama legal para a 
questão ambiental no Brasil, de forma mediata também o fez para as águas. 
Esta lei incluiu a possibilidade de imposição ao poluidor e ao degradador, a 
obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados ao meio ambiente 
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins 
econômicos.

O Texto Constitucional de 1988 em seu artigo 225, que elevou a ques-
tão ambiental a esfera constitucional, fez do meio ambiente um bem de uso 
comum do povo, ou seja, criou uma terceira categoria de bem, e caracterizou 
todos os bens ambientais em bens difusos, neste inclui-se a água.

Em decorrência da necessidade de regulamentar o art. 22, XIX da 
CF/88, as águas ganham uma lei mais atual e dinâmica, nasce em 1997 a 
chamada Política Nacional de Recurso Hídricos – Lei nº 9.433/97, que cria o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, estabelecendo a 
bacia hidrográfica como unidade de planejamento e uma gestão participativa 
e descentralizada entre Poder e a coletividade, além dos seguintes instrumen-
tos de gerenciamento:
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– Outorga pelo direito de uso de recursos hídricos;
– Cobrança pelo uso da água4;
– Enquadramento dos corpos d’água em classes de uso;
– Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos;
– Planos de Recursos Hídricos.
A Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é funda-

mental para a proteção dos recursos hídricos ao instituir o princípio do po-
luidor pagador e a gestão integrada através dos Comitês de Bacias Hidro-
gráficas, de acordo com as diretrizes mundiais de conservação dos recursos 
hídricos.

Neste evoluir legal, acrescentamos a Lei nº 9.984/2000, que instituiu a 
Agência Nacional de Águas – ANA, órgão competente para programar, em 
articulação com os Comitês de Bacia Hidrográfica, a cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos de domínio da União.

4.2 A Legislação Estadual Paulista

O Estado de São Paulo, vanguardista na questão das águas, criou duas 
entidades no campo da poluição das águas: Companhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo – SABESP, criada pela Lei nº 119 de 1973, com o 
objetivo de operar os serviços públicos de saneamento básico, no território do 
estado de São Paulo, respeitando a autonomia dos Municípios, e a Compa-
nhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e de Controle de Poluição 
das Águas – CETESB, criada pela Lei nº 118 de 1973, incumbida do controle 
da poluição das águas no território estadual. 

E em 1991 criou uma importante e avançada legislação voltada à pro-
teção dos recursos hídricos, a Política Estadual de Recursos Hídricos – Lei 
7663/91, com o objetivo de assegurar o padrão de qualidade da água para 
os atuais usuários e futuras gerações, no território do estado de São Paulo. 
Essa lei veio apresentar um novo padrão para o gerenciamento dos recursos 
hídricos, sendo anterior ate mesmo à Política Nacional de Recursos Hídricos.

Não obstante, em 1988 o estado de São Paulo, de forma pioneira, já le-
gislava sobre as águas subterrâneas presentes em seu território, através da Lei 
6134/88 regulamentada pelo Decreto 32.955/91.5

No tocante a cobrança pelo uso da água, importante instrumento de 
gestão dos recursos hídricos, a Lei Estadual 12.183/05 que institui a cobrança 
no estado de São Paulo, preceitua que em função da escassez em qualidade e 
quantidade da água, todos os usuários que se utilizam diretamente de rios es-
taduais ou águas subterrâneas no território paulista, para consumo ou lança-

4  A cobrança pela utilização dos bens públicos de uso comum começou com o Código Civil de 1916, que dispõe que 
a cobrança será de acordo com as leis da União, Estados e dos Municípios, a cuja administração pertencerem. O 
Código de Águas, Decreto-Lei nº 24,642/34, estabeleceu que o uso comum das águas pode ser gratuito ou retribuído.
5  Luciana Cordeiro de Souza, Águas subterrâneas e a Legislação brasileira, Curitiba: Juruá, 2009, p. 186-192.
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mento de efluente, devem pagar pelo uso dos recursos hídricos. Tal cobrança, 
mais do que um instrumento para gerar receita, garante a redução de perdas 
e da poluição, isto porque cobra-se de quem usufrui do recurso hídrico e de 
quem o polui.

A gestão dos recursos hídricos continua em evolução, mas para garantir 
sua eficácia é necessária firme atuação das entidades representativas dos seto-
res da sociedade, visando à correção dos erros ainda existentes, e preservando 
o bem de todos.

4.3. Esfera Municipal

Na esfera Municipal, o Município pode também legislar sobre o bem 
ambiental água, direta ou indiretamente, e tomaremos como exemplo o muni-
cípio de Jundiaí que oferece proteção às águas em seu plano diretor, visando 
um desenvolvimento sustentável, e que possui um projeto de lei em análise 
que propõe uma proteção específica às águas em seu território.

 A Lei Complementar de nº 415, de 29 de dezembro de 2004, que ins-
tituiu o Plano Direto de Jundiaí, em seu artigo 8º dispõe as diretrizes da polí-
tica de desenvolvimento urbano: 

“Art. 8º. São diretrizes da política de desenvolvimento urbano de Jundiaí:
I – orientar a distribuição espacial da população, das atividades econômicas, 
de equipamentos e serviços públicos no território do Município, consideran-
do as diretrizes de crescimento, vocação, infra-estrutura, recursos naturais e 
culturais;
II – elevar a qualidade urbanística da cidade, por meio da preservação dos 
recursos naturais e da proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, 
urbanístico, arqueológico e paisagístico;
III – promover a qualidade ambiental, oferecendo condições seguras do ar, da 
água, do solo, de uso dos espaços abertos e verdes, de circulação e habitação 
em áreas livres de resíduos, de poluição visual e sonora;”

Assim, é uma obrigação no Município o desenvolvimento sustentável e 
a qualidade urbanística da cidade, visando sempre à preservação dos recur-
sos naturais. Sabemos que Jundiaí é uma cidade privilegiada na qualidade e 
quantidade da água, por isso, esse bem deve ser muito bem administrado e 
cuidado. 

O crescimento industrial da cidade é preocupante no momento que o 
uso da água pela empresa pode prejudicar os moradores da cidade, e a partir 
do momento que seus efluentes podem causar degradação ao meio ambiente 
de forma irreparável.

5. USOS DA ÁGUA

Em conformidade com a Lei da Política Nacional de Recursos hídricos, 
diversos são os usos da água, os chamados usos múltiplos previstos art. 1º, 
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IV, que podem ser exemplificados como consumo humano, dessedentação de 
animais, usos industriais, uso agrícola – irrigação, pesca, transporte aquiviário, 
lazer etc; e, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos 
deve-se ser para o consumo humano e a dessedentação de animais (art. 1º, III).

Diante dos diversos usos da água, destacaremos a seguir, o uso indus-
trial.

5.1 Uso da Água nos Processos Industriais

As indústrias consomem uma grande quantidade de água limpa nos seus 
processos industriais, desde a incorporação da água nos produtos até a lava-
gem de materiais, equipamentos e instalações, cerca de 22% do consumo total 
de água, variando de acordo com o ramo da atividade.6

 Além da quantidade de água utilizada, em alguns ramos industriais 
a água resultante dos processos industriais pode carregar resíduos tóxicos, 
como metais pesados e resto de materiais em decomposição. A água contami-
nada quando em contato com a água dos rios e mar pode provocar a morte 
dos animais ou acumular-se em seu organismo podendo causar doenças ao 
ser ingerido.

De uma maneira genérica, pode-se dizer que a água encontra as seguin-
tes aplicações na indústria:

–  Consumo humano: água utilizada em ambientes sanitários, vestiários, cozinhas e 
refeitórios, bebedouros, equipamentos de segurança (lava-olhos, por exemplo) ou 
em qualquer atividade doméstica com contato humano direto;

–  Matéria Prima: como matéria-prima, a água será incorporada ao produto final, 
a exemplo do que ocorre nas indústrias de cervejas e refrigerantes, de produtos de 
higiene pessoal e limpeza doméstica, de cosméticos, de alimentos e conservas e de 
fármacos, ou então, a água é utilizada para a obtenção de outros produtos, por 
exemplo, o hidrogênio por meio da eletrólise da água.

–  Uso como fluido auxiliar: a água, como fluido auxiliar, pode ser utilizada 
em diversas atividades, destacando-se a preparação de suspensões e soluções 
químicas,compostos intermediários, reagentes químicos, veículo, ou ainda, para 
as operações de lavagem.

–  Uso para geração de energia: Para este tipo de aplicação, a água pode ser utilizada 
por meio da transformação da energia cinética, potencial ou térmica, acumulada 
na água, em energia mecânica e posteriormente em energia elétrica.

–  Uso como fluído de aquecimento e/ou resfriamento: Nestes casos, a água é utilizada 
como fluido de transporte de calor para remoção do calor de misturas reativas ou 
outros dispositivos que necessitem de resfriamento devido à geração de calor, ou 
então, devido às condições de operação estabelecidas, pois a elevação de tempe-
ratura pode comprometer o desempenho do sistema, bem como danificar algum 
equipamento 

6  CONSUMO SUSTENTÁVEL: Manual de educação. Brasília: Consumers International/ MMA/ MEC/ IDEC, 
2005, p.32
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–  Outros Usos: Utilização de água para combate à incêndio, rega de áreas verdes ou 
incorporação em diversos subprodutos gerados nos processos industriais, seja na 
fase sólida, líquida ou gasosa.7

 A título ilustrativo, apresentamos a tabela8 abaixo como exemplifica-
ção da quantidade de água (m3) utilizada em diversos processos industriais:

Tipo de Indústria Consumo de água em m3/tonelada

Laminação de aço 85 m³ por t de aço

Refinação de petróleo 290 m³ por barril refinado

Indústria têxtil 1.000 m³ por t de tecido

Couros (curtumes) 55 m³ por t de couro

Papel 250 m³ por t de papel

Saboarias 2 m³ por t de sabão

Usinas de açúcar 75 m³ por t de açúcar

Fábrica de conservas 20 m³ por t de conserva

Laticínios 2 m³ por t de produto

Cervejaria 20 m³ por m³ de cerveja

Lavanderia 10 m³ por t de roupa

Matadouros 3 m³ por animal abatido
 

Como vimos a água pode ser utilizada na indústria como matéria prima, 
sendo a água incorporada ao produto final; como fluido auxiliar, na prepara-
ção de soluções e reagentes químicos ou em operações de lavagem; geração de 
energia; fluidos de aquecimento e resfriamento, etc.

Podemos observar ainda as diferentes demandas hídricas e geração de 
efluentes com características próprias de acordo com o ramo da atividade 
industrial9 que merecem destaque:

•  Indústria têxtil: Avalia-se que a indústria têxtil consome 15% de toda 
a água industrial do mundo, perfazendo um total da ordem de 30 mi-
lhões de m3 ao ano.

•  Frigoríficos: O efluente aquoso gerado pelos frigoríficos é caracterizado 
por elevados DBO (demanda bioquímica de oxigênio), sólidos suspen-
sos e graxos. As altas taxas de impurezas somadas com a grande forma-
ção de lodo obrigam à utilização de processos anaeróbios, como lagoas.

•  Curtumes: O uso da água está na fase do remolho que tem como obje-
tivo umedecer o couro.

7  Manual de Orientações para o Setor Industrial: Manual de Conservação e Reuso de Água Para a Indústria. São 
Paulo: CIRRA /FCTH /CIESP/ FIESP, p. 23.
8  CONSUMO SUSTENTÁVEL: Manual de educação. Brasília: Consumers International/ MMA/ MEC/ IDEC, 
2005, p. 32.
9  MIERZWA, J. C. & HESPANHOL I. Água na indústria: uso racional e reuso. São Paulo: Oficina de Textos. 2005, 
p. 143.
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•  Papel e celulose: A água é inicialmente usada na lavagem de toros, sen-
do contaminadas por lignina e celulose.

•  Açúcar e álcool: Este tipo de indústria destaca-se pelo grande volume 
de água utilizado.

•  Cervejarias: A cerveja é fabricada a partir do mosto resultante do co-
zimento do malte e do lúpulo. Como indústria de bebida, consome 
grande quantidade de água. Da mesma maneira, grande quantidade de 
água é liberada, seja por lavagens de equipamentos, por centrífugas ou 
por separação das leveduras.

•  Conservas: As etapas para a fabricação de conservas que utilizam água 
são lavagens de matérias primas, limpeza dos equipamentos, vapor 
para a esterilização e cozimento.

6. O USO DA ÁGUA NOS PROCESSOS INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ — SP

De acordo com o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos das Ba-
cias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) dos anos de 2002/2003, a 
demanda de água para uso urbano na região das bacias dos rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí é de 17,3 mil litros de água por segundo. 

Para uso industrial o volume é de 14,5 mil litros de água por segundo 
e para uso rural, 9,1 mil litros de água por segundo. Além disso, da região 
são revertidos cerca de 31 mil litros de água por segundo para abastecimen-
to de 50% da Região Metropolitana de São Paulo, cerca de 9 milhões de 
pessoas. Os recursos hídricos superficiais recebem uma carga poluidora de 
cerca de 157 tDBO/dia de esgotos domésticos e 83 tDBO/dia de efluentes 
industriais. Veja abaixo tabela com números sobre usos de água superficial 
na região PCJ.10

10  Dados e tabela extraídos do site http://www.agenciadeaguapcj.org.br/fr/usoagua.htm, data de acesso 07.03.2011.
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As águas subterrâneas da região da PCJ, vem sendo utilizadas para o 
auto abastecimento doméstico, indústria e manancial complementar para o 
abastecimento público. Estima-se que a exploração desse manancial seja feita 
por aproximadamente 5.000 poços, com produção total aproximada a 127 
milhões de metros cúbicos por ano, sendo 16% do potencial dos mananciais 
subterrâneos11.

6.1. Os Processos Industriais em Jundiai-SP

Conforme gráfico a seguir, elaborado a partir de informação do Depar-
tamento de Água e Esgoto de Jundiaí – DAE S/A, o município de Jundiaí 
possui indústrias em diversas atividades: alimentícia, cerâmica, construção 
civil, eletrônica, logística, madeira/celulose, metalúrgica, plástico,química, 
têxtil, posto/lava car, e podemos verificar as indústrias localizadas na cidade 
de Jundiaí, separadas de acordo com o tipo de atividade. 

Assim, fica claro que o maior número de indústrias de Jundiaí se referem 
às alimentícias e metalúrgicas. Esses ramos de atuação são grandes consumi-
dores de água por conta da grande utilização desse recurso no seu processo 
produtivo. 

As metalúrgicas necessitam de uma grande quantidade de água para o 
resfriamento na sua produção, que pode ter o consumo reduzido a partir do 
reuso da água, enquanto a indústria alimentícia a água pode ser agregada no 
produto final, como nos casos de refrigerantes, cervejas, etc., ou na higieniza-
ção como nos casos de frigoríficos e curtume.

Vale ressaltar também que embora não pertença ao ramo industrial, o 
número de postos/lava car, a quantidade pode parecer pequena em compara-
ção com os demais ramos da indústria, porém por sua natureza o seu consu-
mo de água é muito elevado.

11 Dados extraídos do site http://www.agenciadeaguapcj.org.br/fr/usoagua.htm, data de acesso 07.03.2011.
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Dentre todos os ramos, verificamos que as indústrias que mais conso-
mem água estão relacionadas à indústria alimentícia. 

Conforme gráfico abaixo, elaborado com os dados das três indústrias 
que mais consomem água em Jundiaí, verificamos que o excesso de água se 
dá por conta da natureza da indústria, pois a água consumida é agregada no 
produto final, como vinho e, refrigerantes, cervejas, etc.

6.2 Do Zoneamento Ambiental em Jundiaí

A Lei 6938/81, Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 9º, II, 
instituiu o Zoneamento Ambiental, que consiste na divisão de determinado 
território em áreas, em razão das características sócio econômicas do local. 

A definição de Zoneamento Ambiental encontra-se no artigo 2º do De-
creto 4297/02, como sendo instrumento de organização do território a ser 
obrigatoriamente seguido na implantação de plano, obras e atividades públi-
cas e privadas, visando assegurar a qualidade ambiental dos recursos hídri-
cos, solos e a conservação da biodiversidade, garantindo o desenvolvimento 
sustentável e a melhoria nas condições de vida da população. 

Os artigos 30, VIII, e 182 da Constituição Federal de 1988 conferiram 
ao Poder Público promover, através do Plano Diretor, o zoneamento ambien-
tal visando a proteção à qualidade de vida da população.

E o Plano Diretor de Jundiaí, Lei Complementar 415/04, em confor-
midade com os dispositivos constitucionais, em seu artigo art. 39 define 
o zoneamento ambiental, como sendo “o estabelecimento de áreas dife-
renciadas de adensamento, uso e ocupação do solo, propiciando a cada 
região sua melhor utilização, em função das diretrizes de crescimento, da 
mobilidade urbana, das características ambientais e locacionais, objetivan-
do o desenvolvimento harmônico da cidade; o bem estar social de seus 
habitantes; a preservação, conservação e recuperação ambiental de áreas 
de interesse para o Município.”
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A adoção do zoneamento ambiental deve ser considerada como impor-
tante ferramenta para gestão para proteção da água via gestão do solo e ati-
vidades nele desenvolvidas.

6.3 Dos Efluentes Industriais em Jundiaí

Diante das diferentes demandas hídricas e geração de efluentes com ca-
racterísticas próprias de acordo com o ramo da atividade industrial, no mu-
nicípio de Jundiaí, a Companhia de Saneamento de Jundiaí – CSJ, visando 
garantir a cobrança justa para cada indústria e verificando a conformidade 
com os padrões de lançamento em rede pública de esgotos da Legislação Es-
tadual de Controle de Poluição Ambiental, criou um programa de controle 
das diferentes cargas recebidas na Estação de Tratamento de Esgoto de Jun-
diaí. O monitoramento visa proporcionar o conhecimento dos efluentes de 
cada indústria, como a carga diária, origem sanitária, industrial, com ou sem 
pré-tratamento, etc.

O monitoramento é realizado através de coleta de amostras retiradas a 
partir de um amostrador automático, devidamente higienizado, instalado no 
ponto de lançamento final do esgoto da indústria. O equipamento permanece 
coletando amostras por um ou mais dias, ao término da coleta das amostras 
uma parte fica com a indústria e outra vai para o laboratório da CSJ para que 
sejam feitas as análises necessárias.

Os resultados das análises feitas pela CSJ são enviadas para a indústria 
que foi analisada para que tome ciência dos índices obtidos a partir da análise 
das amostras e as alterações realizadas no cadastro, o que consequentemente 
modifica os valores cobrados, de acordo com o efluente gerado.

6.4 Da Outorga do Direito de Água nos Processos Industriais

Nessa análise conseguimos verificar também o tipo de acesso ao recurso 
hídrico que vem sendo mais utilizado pelas indústrias na cidade de Jundiaí 
e, conforme dados do Departamento de Água e Esgoto DAE/SA12, é predo-
minantemente de poços, fontes próprias, necessitando a indústria de outorga 
para o uso da água, pois esta fonte é mais vantajosa.

Porém, neste ponto vale ressaltar que o abastecimento por poços depen-
de diretamente da recarga dos aquíferos, ou seja, é necessário que haja áreas 
permeáveis para infiltração das águas das chuvas para preencher os aquíferos, 
e garantir assim o abastecimento de todos. O que significa que se não houver 
recarga não haverá mais água nos poços, comprometendo sobremaneira os 
processos industriais existentes.

12  Disponível em www.daejundiai.com.br, acesso em 07.02.2011.
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A legislação de recursos hídricos estabeleceu a outorga e a cobrança 
pelo uso da água, visando o melhor gerenciamento dos recursos hídricos e 
uso da água de forma racional. 

Assim, a outorga do uso da água é um instrumento de gerenciamento 
de recursos hídricos, com o objetivo de dar ao órgão gestor condições de ge-
renciar a quantidade e qualidade da água, garantindo o direito do usuário. A 
outorga pelo uso da água é reconhecida legalmente e tem prazo de validade 
limitado, de acordo com as características do empreendimento.  (Art. 16 da 
Lei nº 9.433/97).

Com a crescente utilização dos recursos hídricos ocasionando sua escas-
sez, se torna cada dia mais importante a conservação e gerenciamento desse 
recurso, por isso, é fundamental que a outorga seja feita procurando incenti-
var e promover o uso eficiente da água. Para isso, é muito importante que os 
órgãos outorgantes procurem informar sobre a prática de reuso e alternativas 
no consumo de água nos processos produtivos.

Para a conservação da água é necessário focar em práticas, técnicas e 
tecnologias que aperfeiçoam a eficiência do uso da água, tendo como bene-
fícios: a economia gerada pela redução de consumo, redução de efluentes 
gerados, consequente economia de outros insumos como energia, redução 
dos custos operacionais, aumento da disponibilidade da água e agregação de 
valor aos produtos. 

O reuso não é objeto da outorga, uma vez que não interfere diretamente 
em corpo hídrico, mas sua adoção pode interferir qualitativamente e quanti-
tativamente no balanço hídrico do empreendimento13.

7. CONCLUSõES ARTICULADAS

7.1 É vital a compreensão das implicações das decisões para um desenvolvi-
mento sustentável, tendo um papel primordial à conservação da água, pois 
se trata de um recurso compartilhado e essencial que deve ser tratado como 
prioridade, com base nos princípios da precaução, prevenção, responsabilida-
de e transparência.

7.2 As Leis brasileiras dispõem de vários instrumentos para cumprir seu ob-
jetivo de preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, mas 
para o alcance eficiente dos objetivos propostos se faz necessário a harmonia 
de todos os elementos do sistema;

7.3 A importância da indústria no desenvolvimento nacional deve ser acom-
panhada pela necessidade de levar em conta as condições socioeconômicas e 
disponibilidade de suprimento da água exigida para as suas operações, pro-

13  Manual de Orientações para o Setor Industrial: Manual de Conservação e Reuso de Água Para a Indústria. São 
Paulo: CIRRA /FCTH /CIESP/ FIESP, p. 45.
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dutos e serviços, sendo incluída na avaliação das operações industriais além 
de técnicas de menor consumo de água nos processo produtivos, também a 
necessidade da água nos ecossistemas locais;

7.4 Jundiaí tem uma grande disponibilidade de recursos hídricos, que deve 
ser preservado e bem administrado para que o crescimento industrial não 
acarrete na deficiência desse bem à população, devendo as indústrias agir jun-
tamente com o Poder Público, investindo na educação do povo para a adoção 
de hábitos e práticas que tornem esse recurso natural sustentável, auxiliando 
no desenvolvimento local. 
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1. INTRODUÇÃO

Os pressupostos para a construção da presente tese surgiram com a par-
ticipação na VI Jornada Maranhense de Sociologia, II Seminário Desenvol-
vimento, Modernidade e Meio Ambiente – impactos contemporâneos dos 
grandes projetos de desenvolvimento na Amazônia brasileira e, posterior-
mente, aprofundados no VI Encontro Anual da ANDHEP – direitos huma-
nos, democracia e diversidade. 

Apresenta-se como principal objetivo: investigar a (não) inserção dos 
direitos socioambientais na pauta das políticas públicas, no contexto amazô-
nico brasileiro. Com tal intuito, analisa-se a relação (in)existente entre os an-
seios das populações locais e os projetos de desenvolvimento na Amazônia. A 
problemática central da tese reside em questionar se existe alinhamento entre 
os interesses que movem os referidos projetos com os das populações locais, 
tendo em vista o discurso do desenvolvimento sustentável.

Assim, em um primeiro momento, estuda-se o surgimento dos conceitos 
de “ecodesenvolvimento” e “desenvolvimento sustentável” para, em seguida, 
refletir-se sobre a incorporação do segundo pela agenda política brasileira, 
tendo em vista as controvérsias existentes em torno da noção de “sustentabi-
lidade”. Em seguida, parte-se para a crítica do discurso do desenvolvimento 
sustentável, tendo como parâmetro o contexto de degradação ambiental e 
exclusão social, advindos da primazia de valores econômicos e de interesses 
individuais, pretensamente encobertos pela expectativa de um novo modelo 
de desenvolvimento. 

Em momento posterior, partindo de uma breve contextualização históri-
ca, são abordados os projetos desenvolvimentistas na Amazônia, destacando-
-se diversos problemas de ordem ambiental e social a eles associados. Por úl-
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timo, destaca-se a relevância da participação popular, na busca pela inserção 
dos direitos socioambientais nas políticas públicas no contexto amazônico.

2. DO ECODESENVOLVIMENTO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O surgimento da inquietação em torno da preservação ambiental, aliado 
à crescente necessidade de rever as condições de existência das populações 
humanas culminou na formulação do conceito de ecodesenvolvimento, mais 
tarde “suprimido” pelo de desenvolvimento sustentável. A busca de uma nova 
compreensão de desenvolvimento partiu da crítica a sua concepção econo-
micista, entendendo-a como responsável pelos problemas tanto ambientais, 
quanto sociais1. 

O ecodesenvolvimento é proposto como tentativa de resposta à crise 
científica. A ciência demonstra-se limitada para compreender a complexi-
dade dinâmica dos fenômenos sociais, como a questão ambiental e a exclu-
são social. Ademais, se questiona sobre a preponderância das abordagens 
antropocêntricas dominantes nas escolas econômicas. Tal termo foi criado 
por Maurice Strong, secretário-geral da Conferência de Estocolmo de 1972 
e, posteriormente, divulgado por Ignacy Sachs. O significado da expressão 
é relacionado ao desenvolvimento de um determinado país ou mesmo uma 
região, com base em suas próprias potencialidades (endógeno), de maneira 
independente de locais externos e harmonizando os objetivos sociais e econô-
micos presentes no desenvolvimento com a gestão adequada do meio2. 

Sachs, por sua vez, ordena o que vem a denominar de “cinco dimen-
sões de sustentabilidade do ecodesenvolvimento”: sustentabilidade ecológica, 
social, econômica, espacial ou geográfica e cultural. Interessa especialmente 
reproduzir os objetivos principais de cada uma delas, a começar pela susten-
tabilidade social, cujo foco central é reduzir as desigualdades sociais, seguido 
da sustentabilidade econômica que visa o incremento da produção e da rique-
za social, sem dependência externa. Já a sustentabilidade ecológica tem como 
metas mais relevantes a melhoria da qualidade do meio ambiente e a preser-
vação das fontes de recursos energéticos e naturais para as futuras gerações. 
A sustentabilidade espacial ou geográfica tem como alvo evitar excesso de 
aglomerações e, por último, a sustentabilidade cultural anseia evitar os con-
flitos culturais que possam significar a supressão de manifestações culturais3.

Na década de 80 a expressão “desenvolvimento sustentável”, tradução 
para o português da expressão anglo-saxônica sustentable development  torna-
-se bastante difundida. Este conceito foi evidenciado como novo paradigma 

1  MONTIBELLER-FILHO, Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável: meio ambiente e custos sociais no 
moderno sistema produtor de mercadorias. Florianópolis: Editora da UFSC, 2008, p. 49
2  Op. cit., p. 50-51.
3  SACHS, Ignacy. Estratégias de transição para o século XXI: desenvolvimento e meio ambiente. São Paulo: Nobel/
Fundap, 1993; MONTIBELLER-FILHO, Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável: meio ambiente e 
custos sociais no moderno sistema produtor de mercadorias. Florianópolis: Editora da UFSC, 2008, p. 55.
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na Conferência Mundial sobre a Conservação e o Desenvolvimento da União 
Internacional pela Conservação da Natureza (IUCN) que ocorreu em Ot-
tawa, em 1986. Seus princípios são: integrar conservação da natureza e de-
senvolvimento, satisfazer as necessidades humanas fundamentais, perseguir 
equidade e justiça social, buscar a autodeterminação social e respeitar a di-
versidade cultural e manter a integridade ecológica4. 

Em 1987, o relatório da Comissão Mundial de Meio Ambiente e De-
senvolvimento, mais conhecido como “Relatório Brundtland”, retomou o 
conceito de “desenvolvimento sustentável”, trazendo a seguinte definição: “a 
humanidade tem a capacidade de alcançar o desenvolvimento sustentável – 
de atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades”5. 

Esse relatório apresentou a proposta de tentar conciliar as necessida-
des de desenvolvimento dos países pobres com os objetivos dos ambienta-
listas, ou seja, divulgou-se que os interesses econômicos seriam atingidos de 
maneira mais satisfatória pela sustentação da capacidade ambiental. Assim, 
sugeriu-se que o desenvolvimento poderia prosseguir desde que fosse compa-
tível com a sustentação da capacidade ambiental, baseando-se na suposição 
de que a capacidade ambiental estaria vinculada diretamente com a capaci-
dade de satisfação das necessidades humanas. Essa suposição acabou dando 
origem ao Princípio do Desenvolvimento Sustentável. Tal princípio autoriza 
a busca pela qualidade de vida, desde que uma qualidade de vida semelhante 
para todos, incluindo as futuras gerações, não seja comprometida e, ainda, 
aparenta resguardar o futuro do ambiente.

Nos planos políticos esse conceito foi incorporado e, inclusive, determi-
nou grande parte da agenda da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu no Rio de Janeiro 1992. Nesse en-
contro, foi criada a Agenda 21, um programa com o qual os governos de qua-
se todo o mundo se comprometeram e que simboliza a agenda para tornar 
efetiva a sustentabilidade. Isso tanto em nível internacional, quanto nacional 
e local. E a expressão “sustentabilidade” está cada vez mais relacionada às 
principais metas das organizações ambientais tanto dentro como fora do go-
verno institucionalizado.

Porém, existem diversas controvérsias em torno do tema da sustentabi-
lidade, muito devido a sua apropriação pelos economistas, e a tentativa de 
conciliar a proteção da natureza com o crescimento econômico. Também, 
de seu uso no discurso corrente de diversas entidades com o objetivo de tra-
zer vantagens a si próprias e não efetivamente ter preocupações ambientais, 
tampouco com as populações locais afetadas diretamente pelos projetos de 

4  MONTIBELLER-FILHO, Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável: meio ambiente e custos sociais no 
moderno sistema produtor de mercadorias. Florianópolis: Editora da UFSC, 2008, p. 54.
5  WORLD COMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (COMISSÃO MUNDIAL DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO). Our Common Future. Nova York: Oxford University Press, 1987.
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desenvolvimento. Para Leff6, o discurso do “desenvolvimento sustentável” 
acabou suplantando o do ecodesenvolvimento – que caiu em desuso tendo 
em vista a prioridade dos governos em se recuperar financeiramente –, mas 
ambos tiveram seu conteúdo critico transformado, pois sucumbiram aos di-
tames da ordem econômica.

Tendo em vista as ações humanas na atualidade, ainda que as questões 
ambientais e sociais estejam presentes nas pautas políticas e empresariais, no 
plano pragmático o desenvolvimento sustentável se apresenta em forma de 
discurso predominantemente simbólico.  O projeto de resguardo ecológico 
acaba sendo apropriado pelo discurso desenvolvimentista, mas as práticas 
reais são de utilização do bem ambiental para a satisfação de interesses indi-
viduais, sem atender as demandas sociais e comprometendo os recursos natu-
rais. Todo este cenário acaba por caracterizar o que se convencionou chamar 
por “crise ambiental”.

Eminentemente relacionado com a questão econômica, o desenvolvi-
mento sustentável acaba por centralizar-se nessa, deixando em segundo pla-
no os problemas referentes ao meio ambiente. Desta forma, observa-se a ex-
clusão das necessidades socioambientais das práticas políticas e empresarias 
e, em contrapartida, o privilégio daqueles que se utilizam do ambiente para 
beneficio próprio. Neste compasso, deve-se analisar de forma crítica a formu-
lação deste discurso, para que assim se possa vislumbrar uma concepção que 
ultrapasse esta noção economicista de sustentabilidade.

Tendo em vista a conscientização social em razão da crise ambiental, no 
plano teórico, tende-se a uma remodelagem do desenvolvimento econômico, 
buscando contemplar a variável ambiental7. De acordo com Leff8, a crise am-
biental que se apresenta é uma crise do conhecimento, envolvendo não só a 
destruição da natureza, mas também a tensão da relação do homem consigo 
mesmo, evidenciando a apropriação da natureza como estratégia de poder 
para dominação de outros homens. 

Deste modo, é manifesto o surgimento de debates que colocam em pauta 
a preocupação ecológica e é igualmente necessário pensar em uma nova ra-
cionalidade, que implique em tutela social e ambiental eficaz. Ademais, não 
se trata apenas de por em debate o cuidado em relação ao ambiente. Percebe-
-se que não é possível alcançar uma efetiva proteção ambiental, desconside-
rando-se as práticas sociais, por isso a concepção contemporânea da questão 
ambiental é necessariamente socioambiental. 

6  WORLD COMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT (COMISSÃO MUNDIAL DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO). Our Common Future. Nova York: Oxford University Press, 1987.
7  LEITE, José Rubens Morato, AYALA, Patryck Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 
3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010, p. 23.
8  LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 6. ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2008. p. 18.
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A visão clássica de desenvolvimento e crescimento econômico resulta 
em um comportamento agressivo em relação aos recursos naturais9. Neste 
compasso, é necessário superar tal visão antes de defender a idéia do desen-
volvimento sustentável. No momento em que se reduz a natureza a símbolos 
econômicos, recai-se nos atos justificáveis exclusivamente pelos ganhos mone-
tários, fazendo da preocupação com o ambiente algo subsidiário.

Um dos grandes problemas da racionalidade econômica diz respeito 
à desconsideração das necessidades ecológicas.  Incide-se na “coisificação” 
da natureza e, na medida em que o desenvolvimento sustentável aproxima-se 
dessa concepção, o mesmo não passará de uma reprodução de injustiças em 
relação ao meio. Justifica-se a degradação ambiental pelos ganhos financei-
ros, resultando na protelação da atual crise ambiental.

Pode-se compreender a sustentabilidade econômica como a continuação 
do modelo de produção dominante, mas com a manutenção da saúde física e 
mental dos indivíduos10. Apesar desta concepção trazer uma preocupação so-
cial – que diz respeito à integridade do indivíduo –, não se pretende advogar 
pela continuação dos moldes econômicos atuais, mas por uma nova formula-
ção racional em relação ao ambiente – justificada pela incapacidade da visão 
econômica dominante acoplar as capacidades e potencialidade ecológicas.

É essencial uma visão mais profunda da sociedade, analisada em seus 
recônditos, observando, desta forma, a dominação social presente nas entreli-
nhas da defesa por um desenvolvimento econômico. Por outro lado, para que 
se tenha efetivamente um meio justo e equilibrado, é necessário compreender 
a natureza para além do monetário, das pré-constituições da consciência e 
dos comportamentos socioambientais.

Embora os problemas ambientais estejam inseridos no âmbito político, 
aquilo que diz respeito à apropriação da natureza é consequência de questões 
éticas, das lutas e dos direitos culturais11. Sem uma reflexão mais profunda 
sobre essas questões, caminha-se para a desconsideração dos problemas de 
ordem ecológica, decorrentes de uma visão predominantemente opressora e 
excludente.

Desta forma, o discurso de desenvolvimento sustentável é tomado ape-
nas como uma questão política. Defende-se pura e simplesmente a adequação 
da atividade econômica à proteção ambiental, esquecendo-se dos problemas 
presentes no seio da sociedade. Assim sendo, a preponderância das concep-
ções que ditam o modelo de produção e reprodução social acaba determinan-
do o debate desenvolvimentista.

Neste aspecto, Leff12 afirma:

9  LEITE, José Rubens Morato, AYALA, Patryck Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 
3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010, p. 25.
10  DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 2. ed. São Paulo: Editora Max Limonad, 200, p. 243.
11  LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 6. ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2008, p. 45.
12  LEFF, Enrique. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2006, p. 137.
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[...] o discurso do desenvolvimento sustentado chegou a afirmar o propósito 
de tornar sustentável o crescimento econômico através dos mecanismos do 
mercado, atribuindo valores econômicos e direitos de propriedade aos recur-
sos e serviços ambientais, mas não oferece uma justificação rigorosa sobre a 
capacidade do sistema econômico para incorporar as condições ecológicas e 
sociais (sustentabilidade, eqüidade, justiça, democracia) deste processo atra-
vés da capitalização da natureza.

O que se tem no discurso do desenvolvimento sustentável é a satisfação 
dos interesses econômicos. Degrada-se o meio ambiente em razão das justi-
ficativas financeiras. Neste compasso, atribui-se à natureza simbologias eco-
nômicas que desconsideram as peculiaridades e complexidades ambientais. 
Trata-se de uma incapacidade em reconhecer os problemas socioambientais, 
na medida em que não se garante uma igualdade de condições e acesso aos 
bens ambientais e, de forma incidental, uma sustentabilidade que perpasse a 
economia e compreenda a sociedade e o meio ambiente.

Deve-se perquirir por uma racionalidade que ultrapasse a economia 
tradicional, incluindo a geração futura e considerando o valor intrínseco da 
natureza13. Esta visão intergeracional e ecológica representa a superação dos 
problemas referente à preservação sustentada pela economia. Neste sentido, 
busca-se aquela tutela por ser boa em razão de um valor interno, não por um 
interesse utilitário, imediato e exclusivamente humano.

Assim sendo, é inevitável afirmar que o modelo econômico dominante, 
que se coaduna com a racionalidade econômica clássica, recai nos problemas 
concernentes a um comportamento inadequado em relação às necessidades 
ecológicas. Decorre assim a continuidade de injustiças socioambientais, a 
apropriação desigual e injusta dos recursos naturais, com a dominação do 
trabalho humano e da natureza. Não se trata apenas de adequar a proposta 
de tal modelo às garantias constitucionais, mas sim analisar e rever o processo 
de construção social.

A concepção de progresso reside no “fundamento ideológico do modelo 
de desenvolvimento voltado para a apropriação dos elementos naturais”14. 
Deste modo, a concepção de desenvolvimento calcado na dominação da na-
tureza certamente recairá em injustiças e desigualdades em âmbito social. 
Neste compasso, por trás do discurso de desenvolvimento sustentável o que 
realmente existe é esta concepção de progresso.

Neste contexto, os problemas advindos do modelo econômico são alastra-
dos, devendo-se por em pauta a necessidade de uma nova percepção que abar-
que as reais necessidades socioambientais. Do contrário, observa-se o beneficio 
dos que possuem maior acesso aos recursos naturais, em detrimento da vida 
digna daqueles que suportarão os danos subsequentes destas opções. O desen-

13  LEITE, José Rubens Morato, AYALA, Patryck Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010, p. 26.
14  STREIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade civil ambiental: as dimensões do dano ambiental no 
Direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2004, p. 55.
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volvimento sustentável acaba corroborando com tal exclusão, logo que não visa 
uma reestruturação social, mas somente a aparente proteção ambiental.

O desenvolvimento sustentável é falho na medida em que se vincula a 
um modelo de produção que não se coaduna com os problemas e anseios 
sociais. Protela-se o contexto de apropriação dos recursos naturais de forma 
desigual, de exclusão social e de degradações ambientais, provenientes destes 
moldes de “desenvolvimento” que maximizam o uso dos recursos naturais. 

É evidente que não é possível se desenvolver economicamente sem o uso 
adequado dos recursos naturais, uma vez que toda a economia depende do 
uso da natureza15. Não obstante a legitimidade de tal afirmativa deve-se ter 
cuidado quando inexiste qualquer preocupação ambiental se não aquela sus-
tentada pela economia. Assim, Lange16 destaca:

[...] ao conceito de desenvolvimento sustentável estão incorporadas diferentes 
dimensões de análise – espaço, tempo, sistemas sociedade-natureza, teorias 
econômicas, modelos tecnológicos e o conhecimento disponível. Além, é claro, 
de elementos de políticas locais, nacionais e internacionais, e da análise de 
potenciais catástrofes naturais e daquelas correlacionadas à ação humana, 
tais como guerras, contaminações radioativas e epidemias.

Apesar desse emaranhado complexo de conteúdo, o discurso de desen-
volvimento sustentável possui, de forma predominante, a justificativa econô-
mica para a sua implementação. Na medida em que os elementos que fazem 
parte da visão desenvolvimentista não se separam do modelo econômico 
estar-se-á diante de uma proteção ambiental simbólica e, consequentemente, 
ineficaz, tendo em vista que não há real preocupação com justiça social e ma-
nutenção dos bens ambientais.

Nesta senda, passa-se à análise dos projetos de desenvolvimento na 
Amazônia. Para tal, será feita a conexão entre o discurso apresentado pe-
los percussores de tais projetos e a degradação ambiental e social na região. 
Pretende-se desta forma ponderar sobre as justificativas e as consequências 
desses empreendimentos.

3. PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL?

Depois de conceituar e propor uma visão crítica do desenvolvimento 
sustentável parte-se para a análise do contexto no qual os projetos que visam 
o “desenvolvimento” da região Amazônica estão inseridos. Para tal, serão 
estudadas as concepções dos grandes empreendimentos e das políticas que 
têm como objetivo o “progresso” na região. 

15  DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 2. ed. São Paulo: Editora Max Limonad, 2001, p. 244.
16  LANGE, Maria Bernadete Ribas. A conservação da natureza: conceitos e breve histórico. In: RIOS, Aurélio 
Virgilio Veiga, IRIGARAY, Carlos Teodoro Hugueney (Org). O direito e o desenvolvimento sustentável: curso de 
direito ambiental. Brasília, DF: IEB, 2005, p. 19.
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Esta abordagem relaciona-se não somente com a perspectiva do desen-
volvimento sustentável, mas com as formas de exploração que se perpetuam 
há décadas no cenário brasileiro. Como se verá adiante, o modelo desenvol-
vimentista implantado na Amazônia caracterizou-se pela presença do mono-
pólio e da dominação social.

Desde a colonização da área, a população nativa foi tomada como in-
visível, sendo desconsiderada e excluída das políticas sociais17. Até os dias de 
hoje se vivencia a herança deixada pelos empreendimentos que se propuseram 
a desenvolver a região amazônica. Observam-se como pontos predominantes 
a exclusão e desigualdade social, além da degradação ambiental.

Fazendo-se um traço histórico, desde a formação da elite colonialista 
até os grupos dominantes da atualidade, perpetua-se a desconsideração das 
necessidades das populações locais. O que se objetivava e continua sendo ob-
jetivado não é o desenvolvimento e o bem-estar dessas populações, mas os 
ganhos individuais daqueles, sem uma real preocupação com o desenvolvi-
mento humano brasileiro ou a distribuição das riquezas auferidas. 

Gomes e Sant`Ana Júnior18 destacam:

A incorporação da Amazônia ao território brasileiro, desde o período colo-
nial, ocorreu em consonância com os interesses dos centros mais dinâmicos 
da economia mundial moderna, de maneira gradativa e irregular, baseada na 
extração de produtos naturais, de origem animal, vegetal ou mineral, segundo 
os interesses, necessidades e possibilidades de extração por parte dos grandes 
centros econômicos.

Desta forma, os projetos de desenvolvimento na Amazônia, partindo-se 
da época colonial, representavam a desconsideração das necessidades locais 
e dos problemas de ordem ambiental. As políticas desenvolvimentistas da re-
gião acarretaram na ausência de compromisso com os direitos humanos, con-
tribuindo para a formação de uma realidade de apropriação e dominação dos 
recursos naturais e desrespeito para com os direitos das populações locais.

Ao longo deste processo histórico, as manifestações do conhecimento 
do mundo reinventaram-no de várias formas. Exemplo deste fenômeno é a 
capacidade com que a racionalidade da modernidade interfere no mundo, im-
pedindo a sustentabilidade da vida e penetrando nas manifestações culturais 
que compõem a humanidade, em nível mundial19.

17  MENDONÇA, Bartolomeu Rodrigues. Tempo do aço: modernidade, desenvolvimento e progresso na Amazônia 
Legal Brasileira. In: SANT`ANA JÚNIOR, Horacio Antunes de, PEREIRA, Madian de Jesus Frazão, ALVES, 
Elio de Jesus Pantoja, PEREIRA, Carla Regina Assunção (Org). Ecos dos conflitos socioambientais: a RESEX de 
Tauá-Mirim. São Luís: Edufma, 2009, p. 278.
18  GOMES, Antonio Marcos, SANT`ANA JUNIOR, Horacio Antunes de. A questão ambiental numa indústria 
de alumínio In: SANT`ANA JÚNIOR, Horacio Antunes de, et. al. (Org). Ecos dos conflitos socioambientais: a 
RESEX de Tauá-Mirim. São Luís: Edufma, 2009, p. 304.
19  LEFF, Enrique. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2006, p. 17.
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No período da extração da borracha, por exemplo, não houve integra-
ção ou defesa da Amazônia, e sim o seu aproveitamento econômico, com 
finalidades políticas e militares, sem a existência de ganhos para a região20. 
Assim sendo, o aparecimento dos problemas de ordem ambiental trazidos 
por tal atividade não foram suficientes para impedir que ela se desenvolvesse.

Não só a produção, mas a distribuição de riquezas depende de estraté-
gias de produção e modos de apropriação do conhecimento. Ao contrário 
do anunciado, as inovações científicas e tecnológicas não se transformam em 
princípios inauguradores do desenvolvimento sustentável, muito menos ins-
tituem uma ética do conhecimento suficiente para trazer soluções para as 
disputas sobre a apropriação produtiva da natureza21.

Neste compasso, as atividades econômicas, apoiadas pela parcialidade 
dos representantes governamentais, resultaram na ausência de cuidado com 
as complexidades e peculiaridades da região. No caso da extração de borra-
cha, embora legitimada pela promessa do desenvolvimento, o que se fazia va-
ler eram os interesses dos militares, não os da população local, muito menos 
os ecológicos22.

As propostas modernizadoras, advindas do Estado autoritário brasilei-
ro, contavam com grandes volumes de capital internacional, apoiadas pela 
elite civil nacional ávida pela perspectiva de lucros23. Diante desta conjuntura, 
a Amazônia era vista como um espaço para ganhos individuais, acarretando 
em grande descaso para com a população local.

Tal cenário é firmado na medida em que a presença do capital estran-
geiro e a ânsia da elite local determinam o modo de produção e, consequen-
temente, a distribuição dos ganhos e socialização das perdas. Neste viés, im-
possibilitou-se qualquer forma de inserção da população local, acarretando 
na crescente desigualdade social, além da exposição ao passivo ambiental, 
subproduto desse processo produtivo.

No final da década de 60 os projetos de “desenvolvimento e progresso” 
cumularam na promoção de vultoso capital e de projetos desenvolvimentis-
tas, como hidrelétricas, estradas, indústrias, dentre outros, iniciando um novo 
tempo para a população da Amazônia24. Este certamente potencializou os 
problemas característicos da região que há muito se proliferam.

20  ARAÚJO, Aurélio Tapajós Araújo, BELO, Patrícia de Sales. Grandes projetos minerários e comunidades 
tradicionais na Amazônia: impactos e perspectivas. In: Revista Políticas Públicas. São Luís: v. 13, n. 2, jul-dez, 2009, 
p. 268.
21  LEFF, Enrique. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2006, p. 60.
22  ARAÚJO, Aurélio Tapajós Araújo, BELO, Patrícia de Sales. Grandes projetos minerários e comunidades 
tradicionais na Amazônia: impactos e perspectivas. In: Revista Políticas Públicas. São Luís: v. 13, n. 2, jul-dez, 2009, 
p. 268.
23  MENDONÇA, Bartolomeu Rodrigues. Tempo do aço: modernidade, desenvolvimento e progresso na Amazônia 
Legal Brasileira. In: SANT`ANA JÚNIOR, Horacio Antunes de, PEREIRA, Madian de Jesus Frazão, ALVES, 
Elio de Jesus Pantoja, PEREIRA, Carla Regina Assunção (Org). Ecos dos conflitos socioambientais: a RESEX de 
Tauá-Mirim. São Luís: Edufma, 2009, p. 287.
24  Op. cit. p. 288.
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Quer-se dizer que, com a implementação desses grandes projetos, sus-
tentados por um discurso de desenvolvimento local e melhores condições de 
vida, propagou-se um cenário de desigualdade social. Ademais, o que se mos-
trou evidente foi a justificativa da utilização e consequente degradação dos 
recursos naturais em favor do suposto progresso local e que, na práxis, visava 
a satisfação dos anseios de uma ínfima parcela da sociedade brasileira. 

A Amazônia foi, então, considerada como uma grande área de investi-
mentos, presenciando-se as mais variadas sequelas da implementação de pro-
jetos e políticas no sentido de exploração da mesma. Assim sendo, o potencial 
amazônico fora percebido, mas os custos socioambientais, as perdas com os 
juros do capital internacional, bem como os subsídios de energia elétrica fo-
ram desconsiderados25.

De forma incidental, a população local e o meio ambiente acabaram 
sofrendo o ônus de tal “desenvolvimento” que, calcado no discurso do “pro-
gresso”, impulsiona o aparecimento de um cenário de injustiça, desigualdade 
e degradação. A desconsideração das necessidades socioambientais implica 
em verdadeiro descaso com a qualidade de vida, com o equilíbrio ambiental 
e, como resultado, tem-se a falta de apreço aos direitos humanos.

As estratégias desenvolvimentistas, justificadas pelo vazio demográfico, 
tratavam do potencial econômico a ser explorado, bem como do crescimento 
de outras regiões, acarretando, por exemplo, na alienação de terras públicas, 
muitas delas ocupadas por indígenas ou pequenos proprietários26. A legiti-
midade para explorar a potencialidade amazônica remete a tal justificativa, 
evidenciada na “necessidade” de desenvolvimento.

Destarte, evidenciou-se a despreocupação com os povos tradicionais, bem 
como com os pequenos produtores, acarretando na sua exclusão social. Os 
grandes projetos e as multinacionais acabaram ocupando tais áreas, privile-
giando a exploração e o latifúndio, propiciando um processo de degradação 
por vezes irreversível. Como agravante, as políticas estatais contribuíram na 
medida em que concederam facilidades para a aquisição e utilização das terras.

A ocupação feita pelos grandes projetos repercutiu de forma negativa na 
realidade amazônica, antes caracterizada pelo extrativismo para a subsistên-
cia e agora pela degradação dos recursos naturais27. Nesta senda, se observou 
o delineamento de um modelo de ocupação que culminou na degradação do 
meio ambiente em razão do uso exacerbado dos recursos naturais.

Diferente das comunidades locais, os grandes investidores pouco conhe-
ciam das potencialidades locais. Tal desconhecimento refletiu, sobremaneira, 
na forma como os mesmos se utilizaram da terra e de seus recursos. Não 

25  Op. cit. p. 290.
26  FERRETTI, Sergio Figueiredo, ESTERCI, Neide, RAMALHO, José Ricardo. Amazônia: desenvolvimento, meio 
ambiente e diversidade sociocultural – Introdução. In: FERRETTI, Sergio Figueiredo, RAMALHO, José Ricardo 
(Org). Amazônia: desenvolvimento, meio ambiente e diversidade sociocultural. São Luís: Edufma, 2009, p. 6.
27  ARAÚJO, Aurélio Tapajós Araújo, BELO, Patrícia de Sales. Grandes projetos minerários e comunidades 
tradicionais na Amazônia: impactos e perspectivas. In: Revista Políticas Públicas. São Luís: v. 13, n. 2, jul-dez, 2009, 
p. 273.
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existiu uma relação de proximidade com a terra, tal qual ocorre com os povos 
tradicionais. Diferentemente destes, os responsáveis pelos “projetos desenvol-
vimentistas da Amazônia” acabaram utilizando os recursos de forma predo-
minantemente predatória, resultando em grandes prejuízos ambientais.

A Amazônia passa então por uma avaliação das conseqüências de tal 
orientação que desconsidera as formas tradicionais de ocupação territorial28. 
O que se observa são as formas predatórias da utilização da terra, em razão 
do modelo desenvolvimentista adotado, baseado nas atividades latifundiárias 
(especialmente agropecuárias) e com alta intensidade de extração. Assim sen-
do, por não se justificar pelo desenvolvimento, o uso das terras pelos povos 
tradicionais e pelos pequenos proprietários é menosprezada.

Em entrevista, o historiador Roberto O. Santos29 comenta

A montagem de Tucuruí foi uma coisa penosa para a população que lá vivia, 
que foi expulsa, milhares de agricultores, de índios, de pescadores. E este é o 
empreendimento mais importante da Amazônia. Agora se este é o mais im-
portante e representa estas “vantagens” sociais e econômicas, que pensar dos 
outros investimentos menores e menos visíveis?

Tal exemplo evidencia a primazia dos interesses alheios à realidade so-
cial, acarretando em danos ecológicos e encargos para a população. A par-
cela da sociedade que sofreu o ônus deste empreendimento certamente não é 
aquela que se valerá de suas vantagens. Pelo contrário, a mesma arcará com 
os malefícios que foram encobertos pelo discurso que prometia ganhos eco-
nômicos e sociais.

Não só os grandes empreendimentos, mas inúmeros pequenos projetos 
também proporcionaram esta realidade excludente e desigual. Da mesma for-
ma, desencadeando a desconsideração dos povos tradicionais, dos pequenos 
agricultores, dos pescadores e do restante da população que não detém os 
meios de produção.

No Maranhão, por exemplo, a implantação, no início da década de oi-
tenta, da Alumar (Consórcio Alumínio do Maranhão), principal indústria 
do estado, acarretou no embate de grupos que faziam o uso diferenciado do 
território, sendo que a utilização do solo por parte de tal empresa, dotada de 
legitimidade e propriedade, acabou ameaçando as demais formas de apro-
priação, ou seja, aquela feita pelos pequenos lavradores, moradores locais, 
pescadores etc30. Deste modo, demonstra-se necessária a preocupação com 
os objetivos das políticas públicas desenvolvidas na região, para que sejam 

28  FERRETTI, Sergio Figueiredo, ESTERCI, Neide, RAMALHO, José Ricardo. Amazônia: desenvolvimento, meio 
ambiente e diversidade sociocultural – Introdução. In: FERRETTI, Sergio Figueiredo, RAMALHO, José Ricardo 
(Org). Amazônia: desenvolvimento, meio ambiente e diversidade sociocultural. São Luís: Edufma, 2009, p. 8.
29  CARUSO, Mariléa M. Leal, CARUSO, Raimundo C. Caruso. Amazônia, a valsa da galáxia: p abc da grande 
planície. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2000, p. 62-63.
30  GOMES, Antonio Marcos, SANT`ANA JUNIOR, Horacio Antunes de. A questão ambiental numa indústria 
de alumínio In: SANT`ANA JÚNIOR, Horacio Antunes de, PEREIRA, et. al. (Org). Ecos dos conflitos 
socioambientais: a RESEX de Tauá-Mirim. São Luís: Edufma, 2009, p. 306.
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capazes de alcançar maior preservação ambiental e, ao mesmo tempo, desen-
volvimento social.

No entanto, a implantação de tal empresa foi justificada pelo desen-
volvimento e ganhos econômicos e, da mesma forma, desconsiderou-se os 
problemas que evidentemente surgiriam. Além de comprometer a vida da po-
pulação local, mitigou as formas de apropriação ali presentes, representadas 
antes por um uso da terra caracterizado pela subsistência familiar, bem dis-
tinta daquela defendida pelo empreendimento em tela.

No embate entre um grande empreendimento industrial, como a Alu-
mar, e a desocupação das populações locais, aquele se mostra mais legitimo 
no modelo capitalista atual, pois fundamentado pelo desenvolvimento econô-
mico e progresso31. Novamente é verificada a desconsideração dos problemas 
criados para a região, ignorados por políticas que impossibilitam a inserção 
social neste contexto desenvolvimentista.

O modelo de produção atual, com vistas ao esgotamento dos recursos 
naturais em favor do desenvolvimento, representa a principal razão da exclu-
são e dominação na sociedade.

De acordo com Montibeller-Filho32 há uma

[...] impossibilidade de que o mundo capitalista venha a atingir-se o desenvol-
vimento sustentável, com suas dimensões básicas de eqüidades intrageracional 
(garantia de qualidade de vida a todos os contemporâneos), intergeracional 
(igual garantia às pessoas das próximas gerações, mediante a preservação do 
meio ambiente) e eqüidade internacional (de todos os países, ou a todo indi-
víduo independentemente de sua localização geográfica).

Neste compasso, parte-se para a alusão a outro modelo de gestão possível 
para a Amazônia. Para tal, é preciso rever a presença contínua dos interesses priva-
dos que permeiam ações preservacionistas na região, bem como o papel das insti-
tuições públicas na efetivação das mesmas, destacando-se a afinidade entre ambos.

Faz-se necessário questionar acerca do conceito de política pública, con-
siderada como um conjunto de ações de organismos estatais com o objetivo de 
equacionar ou resolver problemas da coletividade.  Para tanto, além do Estado, 
atores sociais e políticos participam de sua formulação e execução. Assim, para 
que ocorra a transformação de uma questão em objeto de política pública, não 
necessariamente será em razão da gravidade que representa para um ator so-
cial, e sim devido aos interesses aos quais ela esteja relacionada, da conscienti-
zação, da capacidade de organização dos discursos e argumentos e, em especial, 
das pressões exercidas na tentativa de sua inserção na agenda política33.

O que se observa de maneira evidente é uma capacidade infinitamente 
maior dos grupos que representam os interesses dos “projetos desenvolvimen-

31  Op. cit. p. 306.
32  MONTIBELLER-FILHO, Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável: meio ambiente e custos sociais no 
moderno sistema produtor de mercadorias. Florianópolis: Editora da UFSC, 2008, p. 298.
33  VIEIRA, Liszt; BREDARIOL, Celso. Cidadania e política ambiental. Rio de Janeiro: Record, 1998, p. 79.
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tistas na Amazônia” em exercer pressões para que os referidos projetos sejam 
tratados como prioridades na pauta política, em relação às populações locais 
ao defender seus direitos.   

A seguir procede-se para o delineamento acerca da participação políti-
ca, com intuito de criar a base para que a população local atinja emancipação 
capaz de representar uma perspectiva de mudança neste cenário político-so-
cial-ambiental.

4. PARTICIPAÇÃO POPULAR E DIREITOS SOCIOAMBIENTAIS: LIMITES E POSSIBILIDADES

Parte-se agora para a averiguação da relação existente entre a partici-
pação popular e a efetivação dos direitos humanos no contexto amazônico, 
tendo em vista os problemas advindos dos projetos desenvolvimentistas em 
tal região. Tal questão é de extrema relevância, pois é por meio da interven-
ção da comunidade na questão ambiental que se oferece maior conexão das 
necessidades sociais às capacidades ecológicas.

No Brasil, os diplomas legais – incluindo a Constituição Federal – pre-
vêem a possibilidade de a população intervir nas questões ambientais, con-
substanciando a idéia de democracia ambiental, garantindo-se instrumentos 
para que os membros da comunidade pleiteiem uma tutela mais precisa, asse-
gurando-lhes uma vida digna.

Neste contexto, a participação social consiste em um princípio que le-
gitima as atividades estatais, principalmente quando repercutem em riscos 
ambientais34. Para que se evite abusos por parte do Estado – de seus repre-
sentantes e parceiros – deve-se possibilitar a intervenção dos membros da 
sociedade na tutela do ambiente – assegurando bem-estar social e dignidade 
da pessoa humana.

Na medida em que se impossibilita a participação popular nas políticas 
e ações relacionadas ao meio ambiente, está-se protelando a existência de 
grandes abusos e injustiças por parte do Estado – servindo este de instrumen-
to para satisfazer o interesse de determinados particulares, tal qual se observa 
no contexto amazônico.

Os bens ambientais, por serem de interesse coletivo, devem ser usados e 
geridos de forma solidária e compartilhada pelos membros da comunidade35. 
Não obstante, na Amazônia tal prerrogativa não é respeitada, impossibilitan-
do-se um uso equitativo e sustentável das capacidades ecológicas – incorren-
do em um inevitável esgotamento dos recursos naturais.

A vedação implícita da intervenção popular acarreta em anomalias na 
administração dos bens ambientais. A apropriação das decisões referentes ao 

34  RIOS, Aurélio Virgilio Veiga, DERANI, Cristiane. Princípios gerais do direito ambiental. In: RIOS, Aurélio 
Virgilio Veiga, IRIGARAY, Carlos Teodoro Hugueney (Org). O direito e o desenvolvimento sustentável: curso de 
direito ambiental. Brasília, DF: IEB, 2005, p. 101.
35  LEITE, José Rubens Morato, AYALA, Patryck Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2010, p. 42.
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meio ambiente, por determinados particulares, reflete na ausência do com-
partilhamento e solidariedade em relação a tais bem, bem como na instaura-
ção de injustiças socioambientais.

A inexistência da intervenção popular repercute, não raras vezes, em um 
poder público parcial, que desconsidera os anseios da coletividade, a quem 
deveria representar36. Nesta perspectiva, a utilização dos bens ambientais 
relaciona-se única e exclusivamente com as vontades dos detentores do poder 
político. Na Amazônia, como destacado, é recorrente a utilização dos subsí-
dios estatais para a persecução de objetivos individuais.

É perene o uso e a degradação do meio, justificados por interesses parti-
culares. Presencia-se aqui a falha do debate ambiental na hasta pública, pois 
se impõem obstáculos às manifestações sociais, restando inúteis as vias que 
possibilitariam sanar os problemas socioambientais.

Neste compasso, devem-se superar as concepções individualistas em re-
lação à natureza, tal qual se presencia no contexto amazônico. Do contrário, 
a concretização desta democracia não passará de uma alegoria, contribuindo 
para uma mobilização social enfraquecida e sem qualquer expressão na busca 
de uma justiça socioambiental.

 A indiferença social, a falta de credibilidade dos entes do Estado e o predo-
mínio de uma ideologia neoliberal constituem empecilhos para a materialização 
da democracia participativa37. Neste viés, os anseios e necessidades da sociedade 
são desconsiderados, sendo defendidos apenas os interesses da classe dominante.

A apatia social na busca de um meio justo é evidente, pois prepondera o 
individualismo, sendo a opinião pública uma reprodução dos interesses indi-
viduais que ecoam nos danos ao meio ambiente. A efetividade da democracia 
não é constatada, mesmo com a existência de instrumentos que pretendem o 
bem-estar socioambiental. Exemplo disto é o fato de que o Ministério Públi-
co é responsável pelo ajuizamento de mais de 90% das ações civis públicas na 
defesa do meio ambiente38. 

As principais barreiras para a concretização da democracia não são mais 
as tradições e as crenças, mas a ideologia comunitária integrista – que faz da 
modernidade instrumento para a sua dominação – e a confiança emprega-
da no mercado aberto – no qual existe a mistura entre todas as identidades 
culturais39. Em outras palavras, trata-se da unificação das diversas culturas 
existentes na sociedade – em favor de um pensamento dominante –, evitando 
a compreensão da diversidade existente nos variados segmentos sociais.

Deve-se derrocar a solidificação dos pensamentos hegemônicos, para 
que assim a participação das comunidades possa se desvencilhar de tais inte-

36  Op. cit. p. 42.
37  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro. Proteção jurídica do meio ambiente: florestas. Del Rey: Belo Horizonte, 
2003, p. 42.
38  CAPPELLI, Sylvia. Ação civil pública ambiental: a experiência brasileira, análise da jurisprudência. Revista de 
Direito Ambiental, ano 9, n. 33, p. 175, São Paulo: Ed. RT, jan-mar. 2004. p. 175.
39  TOURAINE, Alain. Igualdade e diversidade: o sujeito democrático. Tradução de Modesto Florenzano. Bauru: 
EDUSC, 1998, p. 102-104.
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resses inteiramente particulares – dando espaço para as suas culturas e iden-
tidades. Entretanto, a participação popular na vida pública apresenta-se de 
forma defasada no âmbito das democracias representativas40. A apatia em 
relação a uma adequada tutela ambiental propaga as degradações presentes 
na atualidade, tal qual se observa na conjuntura amazônica.

Deste modo, o que se pretende é superar uma condição de domínio 
social, pondo-se em pauta os autênticos agentes que circundam as questões 
ambientais, aflorando a preocupação com as degradações ambientais. É ne-
cessário suprir os déficits da participação comunitária nas decisões públicas, 
para que assim se possa falar em democracia ambiental.

Araújo e Belo41 apontam:

Se o projeto sustenta o objetivo de desenvolver a Região, então não poderá 
implantar-se de modo apressado, sem respeitar os limites que tem a população 
que vive na área de influência direta do empreendimento. Prezar pelo bem-
-estar desta população (e não apenas perseguir o lucro) é vital, para que o 
Projeto, além de todas as licenças ambientais que deve possuir, por imperativo 
legal, alcance também a “licença social” que numa sociedade democrática 
deve ser sempre pretendida e construída com os atores nela interessados.

Assim sendo, é fundamental a participação comunitária na formulação 
das políticas públicas, tendo como conseqüência o resguardo dos interesses 
e qualidade de vida da população local. Abrindo-se espaço para a manifes-
tação popular pretende-se superar os desrespeitos aos direitos humanos, de 
forma a coadunar as atividades relacionadas ao desenvolvimento e com a 
realidade socioambiental.

Não obstante, é necessário, como já destacado, atribuir outro signifi-
cado para a democracia, devendo-se superar as relações de domínio social, 
para a construção de concepções subjetivas voltadas para a superação da cri-
se ambiental existente na atualidade. Deste modo, será possível contemplar as 
necessidades socioambientais, superando o contexto recorrente na Amazônia 
de defesa dos interesses de determinados particulares.

No caso do estado do Maranhão, observou-se como exemplo de tal re-
ação o movimento Reage São Luís, com o intuito de rever o modelo de de-
senvolvimento implantado no estado, propondo um crescimento baseado na 
descentralização do poder de decisão, substituindo aquele baseado na orien-
tação estatal e nas forças de mercado42. Trata-se aqui de manifestações sociais 
que destacam as necessidades presentes na sociedade, desvinculando-se da 
hegemonia presente nos moldes desenvolvimentistas da contemporaneidade.

40  OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Portugal: Instituto Piaget, 1997, p. 306.
41  ARAÚJO, Aurélio Tapajós Araújo, BELO, Patrícia de Sales. Grandes projetos minerários e comunidades 
tradicionais na Amazônia: impactos e perspectivas. In: Revista Políticas Públicas. São Luís: v. 13, n. 2, jul-dez, 2009, 
p. 274.
42  LIMA, Raphael Jonathas da Costa. Movimentos sociais, desenvolvimento e capital social: a experiência do 
Reage São Luís. In: SANT`ANA JÚNIOR, Horacio Antunes de, et. al. (Org). Ecos dos conflitos socioambientais: a 
RESEX de Tauá-Mirim. São Luís: Edufma, 2009, p. 229.
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Ao sintetizar o pensamento da população a padrões de comportamento 
que se coadunam com um modelo de produção e distribuição de riquezas 
excludente e desigual, tem-se a instauração de uma desmobilização que com-
promete os direitos sociais. Neste compasso, impossibilita-se o resguardo de 
tais direitos, desfavorecendo e prejudicando a vida daqueles afetados por ati-
vidades nocivas ao meio ambiente.

É necessário protestar contra a hegemonia construída pela classe do-
minante, propagando-se a crítica e superando-se o pensamento que extirpa 
as necessidades sociais, para que assim seja alcançada uma emancipação em 
relação à dominação presente na sociedade. As concepções hegemônicas aca-
bam defasando a participação popular em se tratando dos problemas socio-
ambientais, pois se descarta a conexão com o real. Tal é expresso no contexto 
amazônico, observado nos empreendimentos que desconsideram as tradições 
e a realidade das comunidades locais.

Assim sendo, ao se efetivar a democracia que supera os preceitos de uma 
sociedade desigual e opressora, pretende-se inserir as questões referentes aos 
direitos humanos nas políticas públicas que envolvem o contexto amazôni-
co. Neste viés, precisam surgir mais movimentos que busquem concretizar 
os direitos, anseios e necessidades sociais, desgarrando-se das propostas que 
correspondem apenas aos interesses de um grupo social já privilegiado.

5. CONCLUSõES ARTICULADAS

5.1 Diante da constatação das contradições existentes entre o discurso do 
desenvolvimento sustentável e a sua aplicação prática, torna-se evidente a fa-
libilidade do modelo de desenvolvimento a que a Amazônia brasileira vem 
sendo submetida ao longo das últimas décadas.

5.2 Os interesses socioambientais das populações amazônicas em nada cor-
respondem aos interesses representados no atual modelo desenvolvimentista, 
advindo do pensamento hegemônico das classes dominantes e implementado 
pelas políticas públicas brasileiras.

5.3 Os “projetos desenvolvimentistas da Amazônia”, ainda que apresentados 
como “sustentáveis” são em grande medida responsáveis pela formação de 
um cenário marcado pela degradação ambiental e exclusão social.

5.4 A ressignificação da democracia, por intermédio da participação popular 
consciente, pode se apresentar como apta a propor novo modelo de gestão 
para a Amazônia, rumando-se para uma sustentabilidade menos simbólica, 
no sentido de dirimir os problemas socioambientais.
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1. INTRODUÇÃO

Até meados da década de 70, os animais não humanos eram considera-
dos apenas como seres que mereciam bem estar e cuidados, sendo tratados 
de forma que não sofressem além do necessário. Eram vistos como objeto de 
interesse humano e somente para isso serviam. Com o Animal Welfare View1 
e com o surgimento de ideologias reformadoras dessa concepção utilitarista, 
despontou um sentimento protecionista ambiental, constituindo uma visão 
de que os animais deveriam ser tutelados não somente pelo fato de serem 
propriedades ou seres úteis, mas por meio da justificativa de que eram dignos 
de direito e dignidade, por serem constituintes do meio ambiente e tão logo 
essenciais para a sobrevivência do ser humano no planeta. 

Passou-se então a necessitar de meios inquisitivos que pudessem com-
preender a questão da tutela de animais não humanos perante a perspectiva 
de seres de direito e de dignidade, a fim de alcançar respostas especialmente 
quanto à dignidade animal e direito fundamental ambiental. 

Por meio de experiências constitucionais de alguns países como Colôm-
bia, Espanha, Estados Unidos da América e Brasil, traçaremos a justificativa 
do interesse e necessidade de resguardo de direitos aos animais, bem como a ne-
cessidade de adoção constitucional de normas que versem sobre a proteção dos 
animais não humanos sob a ótica de consistente valoração da dignidade desses 
para que se dispam de um status meramente ecológico e iniciem a perspectiva 
de sujeitos a uma vida, possuidores de valores, preciosos no meio ecológico. 

* Artigo elaborado pela discente Tainá Kreutz, sob orientação e supervisão do prof. Dr. Patryck de Araújo Ayala.
1  Visão do bem estar animal, visão que defende a forma correta de agir defendendo o bem estar animal.
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Por meio de experiências internacionais, abordaremos o direito dos animais sob 
uma perspectiva transconstitucionalista de cooperação normativa.

Através de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, buscou-se sistemati-
zar os argumentos e razões morais capazes de delinear um regime jurídico de 
proteção dos animais não humanos, delimitando o sentido da dignidade da 
vida e de bem estar, além de desenvolver o problema de proporcionalidade de 
proteção animal e direitos do homem.

O grande desafio está na possibilidade de adequação de direitos ou mes-
mo a criação de direitos destinados a animais não humanos, a fim de respeitar 
a vida desses e garantir-lhes bem estar e limitação de sofrimento injustificado. 

2. ESTADO SOCIOAMBIENTAL DE DIREITO, MÍNIMO EXISTENCIAL E DIREITO 
FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988

A proteção ambiental está hoje em pauta em âmbito mundial, haja vista 
o descaso do homem aos animais, aos recursos hídricos, à cobertura vegetal, 
favorecendo assim a proliferação visível de degradação dos recursos natu-
rais. O surgimento de novas concepções de proteção ambiental foi crucial ao 
desenvolvimento legal que hoje temos em diversos países, o que fez com que 
houvesse ampliação no amparo legal ao meio ambiente. Ademais, com essa 
nova ideologia ambiental, se passou a entrever os animais não apenas como 
meros adornos, mas como seres dignos de bem estar, de amparo, resguardo, e 
principalmente, de proteção jurídica

Nesses períodos em que transcorriam concepções diferentes daquelas 
antigamente aceitas, que vislumbravam animais apenas para uso e consumo 
humano, houve a consagração de inúmeras Constituições (como a portugue-
sa2 e espanhola3, porém não foram as únicas) e que defendiam o direito a um 
ambiente equilibrado, saudável, adequado como sendo direito fundamental 
e humano intrinsecamente ligado à condição de vida do homem e sua digni-
dade. O meio ambiente preservado, organizado e com qualidade teria uma 
conexão direta com o bem estar do homem e a adequação entre as relações de 
animais humanos e não humanos.

Nossa Constituição também se adequou a essa mentalidade mundial 
que envolvia não só o conceito de conservação do meio ambiente, mas um 
meio ambiente seguro, sadio, que proporcionaria maior bem-estar e qualida-
de de vida ao homem. Tanto fez que consagrou como direito fundamental o 
meio ambiente através do art. 225 da Constituição Federal de 19884.

2  PORTUGAL, Constituição da República Portuguesa. Artigo 66, de 2 de abril de 1976. Ambiente e qualidade 
de vida. Disponível em: <http://www.portugal.gov.pt/pt/GC17/Portugal/SistemaPolitico/Com stituicao/Pages/
constituicao_p07.aspx>. Acesso em 28 de março de 2011.
3  Espanha, Constituição Espanhola. Artigo 45, de 27 de dezembro de 1978. Meio ambiente. Disponível em: <www.
namainsa.es/cas/legisla/documents/CE.doc>. Acesso em 28 de março de 2011.
4  BRASIL, Constituição Federal. Artigo 225, de 1988. Do meio ambiente. Disponível em: <http://www.d ji.com.br/
constituicao_federal/cf225.htm>. Acesso em: 28 de março de 2011.
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Ingo Sarlet ressalta que, com o advento da proteção ao meio ambiente 
com a nova constituição de 1988, “atribuiu à proteção ambiental (...) o status 
de direito fundamental do indivíduo e da coletividade, além de consagrar a 
proteção ambiental como um dos objetivos ou tarefas fundamentais do Es-
tado”. A proteção no ordenamento jurídico passou, por fim, a possuir uma 
dupla funcionalidade sendo simultaneamente objetivo e tarefa estatal, além 
de caracterizar direito (e dever) fundamental do indivíduo e da coletividade5, 
sendo, portanto, uma forma de regulação da responsabilidade estatal (segu-
rança ambiental) e um dever tanto ao Poder Público quanto para a coletivi-
dade de preservar o meio ambiente. De fato, esse Direito ambiental surgiu 
como resposta à necessidade de se amparar e corrigir as dificuldades do Es-
tado frente aos novos problemas provenientes de uma sociedade globalizada 
pós-revolução industrial, tais como a degradação ambiental, exploração em 
demasia do meio natural e controvérsias quanto à proteção do animal não 
humano. Faz-se necessária a proteção ambiental contra novas tecnologias e 
atitudes indevidas para com o meio ambiente, além de haver urgência no res-
guardo da dignidade humana, direitos fundamentais e acesso a um ambiente 
equilibrado e sadio.

Para a eficácia da garantia constitucional de um meio ambiente apro-
priado conforme expresso em nossa Constituição há a necessidade de um 
Estado forte em um sentido ambiental, coexistindo em um mesmo Estado 
o resguardo social e ambiental. Sarlet6 explora a questão do Estado sócio 
ambiental de direito. No meio em que vivemos habita o homem natural e o 
homem político, e não existe a possibilidade de separá-los. Há, portanto, a 
necessidade de um Estado que ampare tanto as questões sociais, políticas, 
econômicas, culturais, quanto à questão ambiental. O Estado Socioambiental 
de Direito seria um entrelaçamento entre essas questões que necessariamente 
devem coexistir e devem se completar. Nesse instante então há um confronto 
positivo entre o homem natural e o homem político, um embate que traduz 
novas características ao meio onde ocorrem as interelações entre homem e 
animais não humanos. Assim sendo, para a existência desse Estado socioam-
biental uniformizado, se fazem necessários dois preceitos, sendo eles a adoção 
formal, legal, de um ordenamento jurídico que ampare a defesa do meio am-
biente, e a adoção de métodos secundários de proteção, seja com a finalidade 
de modificação comportamental coletiva frente à proteção ao meio ambiente, 
seja com o aproveitamento de ações privadas que objetivem a tutela do meio 
ambiente7. Dessa forma, garantir-se-ia “aos cidadãos a segurança necessária 
à manutenção da vida com qualidade ambiental, inclusive, as consequências 

5  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 2004. p. 
177-178. 
6  SARLET, Ingo Wolfgang. (Orgs). Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. p. 19. 
7  MOLINARO, Carlos Alberto. et al. (Orgs). A dignidade da vida e os direitos fundamentais para além dos 
humanos: Uma discussão necessária. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 19.
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futuras resultantes da adoção de determinadas tecnologias”.8 Haveria, por 
fim, desenvolvimento sustentável de certa forma, por equilibrar deveres e di-
reitos, vislumbrando a exploração de forma equilibrada e sadia, seja no ponto 
de vista econômico, seja social. 

O fundamento de proteção do meio ambiente também possui uma li-
gação direta com o mínimo existencial, ou com o princípio do mínimo exis-
tencial socioambiental. Esse princípio não está presente em nossa Constitui-
ção Federal de forma expressa, porém, entende-se que seu fundamento em 
matéria ambiental poderia ter origem no texto do Art. 225 da Constituição 
brasileira, que define um direito fundamental ao meio ambiente, e deveres do 
Estado e da coletividade visando melhorar as condições de vida das futuras 
gerações.  Nossa Constituição possui como foco central de discussão o direito 
fundamental à vida e a manutenção das bases materiais que a sustentam, o 
que só pode se dar no gozo de um ambiente equilibrado e saudável9. O mí-
nimo de bem estar ecológico ou mesmo o mínimo existencial socioambiental 
partiriam da premissa de concretização de uma vida digna. Se, para a efeti-
vidade do direito expresso na Constituição brasileira, há necessidade de um 
ambiente equilibrado, bem de uso comum e essencial à qualidade de vida 
sadia, há também uma necessidade de gozo a partir desses preceitos, ou seja, 
para se gozar do meio ambiente, primeiramente este precisa estar resguar-
dado pelo Estado e possuir equilíbrio, ser comum a todos e desempenhar o 
papel de essencial à qualidade de vida sadia para que haja, de fato, o aprovei-
tamento do direito por parte da sociedade. Isso satisfaz o mínimo existencial 
ambiental, satisfaz o preceito de necessidade mínima de provimento para que 
o direito possa ser satisfeito.

O direito ao meio ambiente como direito fundamental tem definição 
constitucional. Porém, até onde alcança esse direito fundamental? Alcança 
desde o preceito mínimo de gozo de um meio ambiente equilibrado, até a 
tutela das futuras gerações. Perfaz-se como direito fundamental porque é ine-
rente ao ser humano o meio ambiente, e, inerente ao ser humano um meio 
equilibrado, sem degradação, pois não há vida humana nem mesmo relações 
sociais em meio à destruição total e ausência de recursos naturais que possam 
viabilizar a existência.

Em consequência, vê-se que nossa Constituição adota como fundamen-
tal o meio ambiente sadio, apto para usufruto humano, como está expresso 
no Art. 225 da Constituição brasileira. Para a promoção desse direito, no 
mesmo artigo no inciso I salientou-se que cabe ao Poder Público promover 
a preservação e restauração dos processos ecológicos, bem como promover 
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Dessa forma, se percebe que 
promover o manejo de espécies é um meio para que se obtenha a efetividade 

8  Ibid., p. 17.
9  MOLINARO, Carlos Alberto. Direito Ambiental: proibição de retrocesso. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2007. p. 113.
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do direito ao meio ambiente. O manejo de espécies contempla o amparo dos 
animais não humanos, bem como contempla a necessidade de tutelá-los e 
evitar que haja danos a estes de tal forma que venham prejudicar a obtenção 
do direito ambiental. Assim sendo, vê-se que não se trata apenas de direito 
ao meio ambiente para o homem e dever de preservação para o Estado, mas 
vai além dessa concepção, pois trata de consequências para todas as demais 
formas de vida. 

Seria o antropocentrismo capaz de abranger a proteção aos animais não 
humanos de tal forma que estes sejam meios para obtenção de direito ao meio 
ambiente para o ser humano? Creio que não, uma vez que não basta apenas 
a visão utilitarista ou mesmo de bem-estar animal, mas há a necessidade de 
discussão e contemplação de direitos e dignidade aos animais, a fim de se 
assegurar efetividade no direito ao ambiente sadio.

3. ÉTICA AMBIENTAL E DIGNIDADE A ANIMAIS NÃO HUMANOS

Com o novo desenvolver social e tecnológico da sociedade moderna e 
pós- moderna, surgiu uma dificuldade de interpretação do que vem a ser mo-
ral e ético nos dias de hoje. Nesse contexto se desenvolveram releituras sobre a 
ética, prevendo-a como a defensora da aplicação de princípios morais ao agir 
do ser humano com respeito à natureza10. A ética ambiental também passou 
a deter diversas correntes argumentativas baseando-se em seu foco central, 
podendo ser antropocêntrica, religiosa, patocêntrica, biocêntria, fisiocêntrica 
e metafísica11. Convém-nos examinar neste texto apenas a antropocêntrica 
e a biocêntrica, pois são essas que detém maior relevância na definição das 
relações entre o embate homem e a natureza. 

A argumentação antropocêntrica é aquela que coloca o homem como o 
centro, o possuidor da razão, como o único ser inteligente, autônomo e racio-
nal. É, portanto, derivada de entendimentos kantianos e socráticos. Echersley 
já dizia que o antropocentrismo:

 “é a crença na existência de uma linha divisória, clara e moralmente relevan-
te, entre a humanidade e o resto da natureza; que o ser humano é o principal 
ou única fonte de valor e significado no mundo e que a natureza-não-humana 
aí está como o único propósito de servir aos homens” 12

A argumentação biocêntrica estabelece como critério de moralidade 
o valor vida13. Não seria mais o homem o motivo da existência das demais 

10  GOMEZ-HERAZ. Teoria de La moralidad. In: MOLINARO, Carlos Alberto. et al. (Orgs). A dignidade da vida 
e os direitos fundamentais para além dos humanos: Uma discussão necessária. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 364
11  Ibid., p. 365.
12  ECKERSLEY, Robyn. Environmentalism and Political Theory: Toward na Ecocentric Aproach, 1992, p. 51. In: 
BENJAMIN, Antonio Herman. A natureza do direito brasileiro: coisa, sujeito ou nada disso. p. 55.
13  GOMEZ-HERAZ. Teoria de La moralidad. In: MOLINARO, Carlos Alberto. et al. (Orgs). A dignidade da vida 
e os direitos fundamentais para além dos humanos: Uma discussão necessária. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 365.
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coisas, e nem ele teria o maior significado entre as demais coisas, mas se-
ria parte integradora de algo maior. Não há distinção entre o homem e o 
animal não-humano, e nem distinção entre estes e a natureza. Há sim um 
relacionamento íntimo entre esses e, desse relacionamento, surge a interde-
pendência e a vida em si. 

Habitamos em um mundo antropocêntrico, que possui a visão infrutí-
fera de que os animais ou mesmo os vegetais ou ainda os seres microscópicos 
existem apenas para nos satisfazer, para nos servir. É incoerente esse enten-
dimento, uma vez que não sobrevivemos sozinhos, não somos passíveis de 
vida sem essa interdependência. E nesse momento surge o objeto de nossa 
investigação, que reside no questionamento existente entre a diferença do ani-
mal humano e do animal não-humano. Será que haveria distinção substancial 
entre homem e um símio ao ponto de explorá-lo de tal forma (em circos, por 
exemplo) que não devemos nenhum respeito a essa forma de vida? Somos 
geneticamente tão distintos deles ao ponto de não lhes proporcionar uma 
vida livre?

O homem é um ser dotado de inteligência, autonomia e racionalidade. 
Mas o que é a racionalidade e a inteligência senão características meramente 
evolutivas? Darwin14 postulou que somos seres evoluídos, seres que perpas-
saram por um processo de evolução mais detalhado que os demais animais, 
a ponto de possuir linguagem e expressão facilmente compreensíveis. Porém, 
essa evolução não nos separa como um todo dos animais. Ao contrário, so-
mos distintos dos animais não humanos apenas pelo nosso complexo senso 
cognitivo e criativo, por nosso material genético, bem como pela capacidade 
de criar novas tecnologias, pela nossa capacidade de organização sócio-jurí-
dica. Esse fato não nos faz superiores, apenas diferentes. Essa diferença não 
se torna significativa a ponto de excluirmos o resguardo dos animais do nosso 
âmbito socioambiental, nem de os fazermos seres de mero uso e descarte. 
Moralmente, não gostaríamos de sermos vistos como seres úteis tão somente, 
mas gostaríamos de determos um espaço seleto, separado, onde animais hu-
manos fossem reconhecidos como tais. 

Mesmo sendo vistos como superiores, deveríamos zelar pelo meio am-
biente, pelas relações sócio-ambientais, pelo Estado socioambiental, a fim de 
que o meio em que vivemos seja conservado e perdure dessa forma, garantin-
do também o que está descrito em nossa Constituição de 1988. Vale ressaltar 
que estamos em meio a uma teia ecológica, em que não há relação entre os 
seres do meio ambiente sem que haja alguma repercussão ou consequência15. 
Certamente, somos dependentes dos demais seres vivos, e, por fim, devemos 
protegê-los.

14  GORDILHO, Heron José de Santana. Darwin e a evolução jurídica: Habeas Corpus para chimpanzés. XVII 
Congresso Nacional do COMPEDI, Brasília, DF, 20 a 22 de novembro de 2008. Disponível em: <http://www.
conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/brasilia/08_701.pdf>. Acesso em 28 de março de 2011.
15  CARTA DA TERRA, Comissão da. Carta da Terra. Integridade Ecológica. Seção 2. Disponível em: <http://www.
cartadaterrabrasil.org/prt/text.html>. Acesso em 28 de março de 2011.
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 Entretanto, por que nós, humanos, devemos protegê-los? Devemos pri-
meiramente, como dito, por fazermos parte de um meio ecológico interde-
pendente, de uma interelação entre animais humanos e não humanos que 
resulta na cadeia alimentar, no equilíbrio ecológico e homeostasia do meio 
ambiente. Existindo desequilíbrio quanto aos membros dessa relação, haverá, 
por consequência, interferência no meio ecológico em si, provocando conse-
quências que podem ser em longo prazo, como devastação de espécies, extin-
ção, redução de diversidade biológica, além de outras consequências. Além 
disso, a degradação do meio ambiente, do meio onde ocorrem as relações 
ditas como sociais entre animais não humanos e animais humanos faz com 
que haja declínio de sobrevida de ambos, uma vez que, no ponto de vista bio-
lógico, são animais heterotróficos, dependentes principalmente de compostos 
inorgânicos como água, oxigênio, sais minerais, e orgânicos como plantas e 
frutos. Portanto, a não preservação ambiental gera um descaso ambiental, 
favorecendo o desmanche de interelações animais e relações com o meio. Em 
complemento, existe a necessidade de proteção de animais não humanos jus-
tamente devido à previsão constitucional de proteção ao meio ambiente e 
manejo de espécies, uma vez que inexiste a possibilidade de direito ao meio 
ambiente sem que haja efetivo resguardo ecológico e preservação de espécies, 
pois há inviabilidade de desenvolvimento de todas as demais relações existen-
ciais enquanto coexista degradação das relações ecológicas

Ao lado dessa discussão sobre a proteção do meio ambiente em detri-
mento das necessidades biológicas humanas está a questão jurídico-formal e 
a questão dos direitos humanos. Nossa Constituição, como já visto, propõe 
o direito de todo cidadão a um ambiente equilibrado e sadio. Entretanto, aos 
animais não-humanos também haveria a necessidade de adequação normativa.

Conforme observa Timm de Souza:

“Os animais não têm podido ser: co-autores da sustentabilidade ético-ecoló-
gica do planeta, ou seja, outros. Máquinas vivas, alvos fáceis da vontade de 
destruição racional, objetos de exploração de todos os tipos de tortura, de 
decoração e uso, sem falar em alimento sempre à mão, os animais experimen-
taram desde sempre todo concebível de violência humana”16. 

Os animais não possuem poder de fala ou manifestação, sofrendo ca-
lados, não podendo obstaculizar o que lhes cabe. Não devemos considerar 
os animais apenas em sua constituição física, em seu potencial de uso, coisas 
meramente utilizáveis e descartáveis, porém devemos vê-los como seres sen-
síveis17, que possuem encéfalo, detém capacidade de sentir dor, que demons-

16  SOUZA, Ricardo Timm. Ética e animais – Reflexões desde o imperative da alteridade. In: MOLINARO, Carlos 
Alberto. et al. (Orgs). A dignidade da vida e os direitos fundamentais para além dos humanos: Uma discussão 
necessária. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 47.
17  PRIMMAT, Humpherey. A dissertation on the Duty of Mercy and Sino f  cruelty to brute animals. In: 
MOLINARO, Carlos Alberto. et al. (Orgs). A dignidade da vida e os direitos fundamentais para além dos humanos: 
Uma discussão necessária. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p.64.
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tram dor, que externalizam de fato o que lhes ocorre e não meramente como 
seres de livre usufruto.

Podemos notoriamente perceber animais em nosso meio que expressam 
e demonstram dor, carinho, sensibilidade. Animais são capazes de aprender, 
raciocinar a seu modo, serem reprodutores de aprendizado, e em detrimento 
disso, devem ter amparo legal. Wise defende esse ponto de vista:

“Isso significa que eles compreendem símbolos, usam um sofisticado sistema 
de linguagem ou algo similar, são capazes de disfarçar, representar, imitar e de 
resolver problemas complexos”18.

O amparo legal aos animais deveria ocorrer de forma que estes não fos-
sem vistos apenas como meros seres a serem protegidos, mas como seres li-
gados a uma relação jurídica concreta, em que pudessem ser seres de direito. 
Wise afirma que um ser:

“(...)pode ser autônomo desde que possua preferências e alguma habilidade 
para buscar sua satisfação, ou seja, capacidade de articular-se nessa busca 
em condições de mudança, ou capaz de fazer escolhas diante de alternativas 
ainda que não seja capaz de avaliar o mérito das mesmas, ou se for capaz de 
ter desejos e crenças e possa fazer pelo menos alguma inferência significativa 
apropriando a eles”19. 

Assim, encaixam-se nesse perfil os animais humanos bem como os não-
-humanos. Os animais também detêm capacidades e habilidades, além de pos-
suírem relacionamento com os demais seres, capazes de se adaptar a deter-
minadas situações, sendo, por fim, equivalentes em certo grau aos humanos. 

Tom Regan propõe que inexiste diferença entre animais humanos e não 
humanos, uma vez que há momentos em que a capacidade cognitiva de am-
bos se equipara. Vê-se que:

“Regan argumenta que é impossível justificar que os animais não possuem ou 
que possuem menos valor inerente que os seres humanos. Por quê? Primeiro, 
porque critérios como inteligência, autonomia e racionalidade são critérios 
que excluem não só os animais como uma porção de seres humanos.”20

Nussbaum21 visualiza a questão abordada por Regan como equivoca-
da, uma vez que não existe a possibilidade de comparação entre um animal 
não humano sadio e um humano deficiente, pois o animal sadio exerce suas 

18  WISE, Steven M.. Drawning the line; Science and the case for animal rights. In: MOLINARO, Carlos Alberto. et 
al. (Orgs). A dignidade da vida e os direitos fundamentais para além dos humanos: Uma discussão necessária. Belo 
Horizonte: Fórum, 2008. p. 71.
19  Ibid., p. 79-80.
20  OLIVEIRA, Gabriela Dias de. A teoria dos direitos animais humanos e não-humanos, de Tom Regan. 
Florianópolis, v. 3, n. 3, Dez 2004, p. 287. Disponível em: <http://www.cfh.ufsc .br/ethic@/ET33ART6.p df>. 
Acesso em: 03 de março de 2011.
21  NUSSBAUM, Martha C. Para além de compaixão e humanidade – Justiça para animais não humanos. In: 
MOLINARO, Carlos Alberto. et al. (Orgs). A dignidade da vida e os direitos fundamentais para além dos humanos: 
Uma discussão necessária. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p.107.

Book grad e pos grad.indb   314 11/05/11   15:26



315Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students

atividades sociais normalmente, enquanto o humano está privado de exercer 
sua funcionalidade normal. Não há como se comparar a capacidade cogniti-
va entre animais humanos debilitados e animais não humanos normais, pois 
não se compara algo lesado com algo normal, não há igualdade nesse ponto. 
Entretanto, é fato que o animal humano deve considerar que animais não 
humanos também possuem capacidade cognitiva, desenvolvimento mental, 
e que não devem ser tratados como serem irracionais, insensíveis e somente 
exploratórios.

O fato de haver igualdade de certa forma entre animais humanos e não-
-humanos também desencadeia a necessidade de dignidade a esses animais 
não humanos não contemplados. Kant22 impõe a ideia de que o ser humano 
não deve ser um simples detentor de direitos e deveres, tampouco deve servir 
para a satisfação alheia, mas deve ser tido como fim em si mesmo, sendo su-
jeito, portanto, em qualquer relação. Já os animais não são vistos por Kant 
dessa maneira, pois não possuem um fim em si mesmos, não sendo detentores 
de direitos e nem mesmo usufrutuários desses direitos. Já René Descartes23 
atribui aos animais o caráter de máquinas, que não possuem razão e detém 
pouco valor. Essa visão utilitarista é equivocada, porque por mais que hou-
vesse apenas essa concepção com relação aos animais não humanos ainda ha-
veria necessidade de protegê-los e garantir tutela constitucional, pois mesmo 
sendo apenas “úteis”, deveríamos cuidar deles para que continuassem a ser 
explorados, desenvolvendo o papel de “coisas” úteis.

 Ingo Sarlet24 revela um dilema existencial, uma fragilidade humana fren-
te aos acontecimentos ambientais de modo geral, desde aquecimento global, 
catástrofes químicas (contaminação por césio em Goiás), doenças, terremo-
tos e tsunamis, até degradação ambiental por enxurradas e desmoronamen-
tos. Sarlet ainda diz que há um “vínculo existencial elementar existente entre 
ser humano e ambiente”25 e revela-se “insustentável pensar o humano sem 
relacioná-lo diretamente com o seu espaço ambiental e toda a cadeia de vida 
que fundamenta a sua existência”26. A partir desse entendimento vê-se uma 
relação íntima entre homem e animal não humano ou mesmo entre homem e 
ambiente. Bosselmann afirma que:

“(...) assim como os indivíduos devem respeitar o valor intrínseco dos demais 
seres humanos, o indivíduo também deve respeitar o valor intrínseco de ou-
tros seres, como animais, plantas, ecossistemas fundamentando a existência 

22  KANT. Crítica da razão pura e outros textos filosóficos. Coleção Os Pensadores. Tradução de Paulo Quintela. São 
Paulo: Abril Cultural, 1974. p. 229.
23  DESCARTES, René. Discurso do método; Meditações; Objeções e respostas; As paixões da alma; Cartas. 
Tradução de J. Guinsburg e Bento Prado Júnior. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979. p. 60.
24  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Algumas notas sobre a dimensão ecológica da dignidade 
da pessoa humana e sobre a dignidade da vida em geral. In: MOLINARO, Carlos Molinaro. et al. (Orgs). A 
dignidade da vida e os direitos fundamentais para além dos humanos: Uma discussão necessária. Belo Horizonte: 
Fórum, 2008. p. 186.
25  Ibid., p. 186. 
26  Ibid., p. 186. 
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de deveres ecológicos do ser humano para com as demais manifestações exis-
tenciais” 27. 

Os ditos de Bosselmann esclarecem que há sim uma relação íntima entre 
o homem e o ecossistema, entre o homem e os animais não-humanos, porém 
essas relações deveriam ser tuteladas de alguma forma, com respeito, mesmo 
que isso implicasse em deveres para os seres humanos. Faz-se necessário, por-
tanto, para se assegurar respeito a todos os animais, a ação do homem para 
que animais não humanos possam ser tutelados.

Mas de que forma pode haver tutela animal se os animais sequer pos-
suem personalidade, ou mesmo direito à representação? Nesse contexto o 
professor de direito constitucional Laurence H. Tribe desenvolve defesas ga-
rantistas interessantes aos animais não-humanos. Tribe28 propõe dez lições 
para que o direito dos animais e o bem estar animal se cumpram com efi-
cácia. Primeiramente, ele entende que a questão de dar direitos a animais 
não-humanos é conflitante, porém não absolutista, pois, ao se consagrar os 
animais não-humanos como detentores de direitos não se estará garantindo 
prioridade a estes caso haja conflitos com interesses humanos. Em alguns 
casos, talvez o direito dos animais deva ser preterido em favor dos interesses 
humanos, porém esses interesses e mesmo as exceções devem ser bem discuti-
das, amparadas legalmente e embasadas, e não lançadas de forma superficial. 
Ao dar direitos aos animais haverá sim casos que possam vir contra os inte-
resses humanos, bem como pode ocorrer o inverso, porém não seria absoluta 
a prioridade dos animais não humanos frente aos animais humanos. Quanto 
à questão do sopesamento de interesses ou exceções que venham a surgir, 
caberá ao juiz orientar cada caso. Tribe29 ainda pontua que os animais de-
vem ser utilizados minimamente em nosso cotidiano (com relação à pesquisa 
científica, por exemplo), utilizando a tecnologia computacional ao invés de 
animais em experimentos ou desenvolvimentos científicos. Os animais seriam 
utilizados apenas em casos de extrema necessidade e com profundo cuidado, 
sempre limitando o tratamento cruel com esses.

Ponto interessante destacado por Tribe30 estaria no fato de salientar que, 
em nosso meio social (e principalmente jurídico), estamos circundados de 
instituições não-humanas detentoras de direitos, tais como igrejas, corpora-
ções, sendo estas classificadas como pessoas legais, possuidoras de direitos 
e deveres. Isso abre espaço para os animais não-humanos uma vez que estes 
poderiam ter sua personalidade reconhecida. Tribe31 acentua que o fato de 

27  BOSSELMANN, Klaus. Environmental Rights and Duties: the concept of ecological human rights. In: 
MOLINARO, Carlos Alberto. et al. (Orgs). A dignidade da vida e os direitos fundamentais para além dos humanos: 
Uma discussão necessária. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 189.
28  TRIBE, Laurence H. Tem lessons our constitutional experience can teach us about the puzzle of animal rights: the 
work of Steven M. Wise. Animal Law. Vol. 07:1. 2001. p. 1-2. Disponível em: <http://www.an imallaw.info/journals/
jo_pdf/lralvol_7p1.pdf>. Acesso em: 30 de outubro de 2010.
29  Ibid, p. 2.
30  Ibid., p. 2-3.
31  Ibid., p. 3.
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conceber direitos de personalidade a animais não-humanos não denegriria a 
significância moral e a relevância da personalidade. Assim sendo, a persona-
lidade para animais não humanos não desacataria a personalidade humana 
e nem sequer a feriria, tampouco atingiria a moralidade. Em contrapartida, 
haveria uma ampliação da relevância dos animais não humanos em nível de 
amparo constitucional. Os animais então poderiam pleitear por seus próprios 
direitos através de representantes (curadores, tutores), tal como é feito com 
crianças, idosos comprometidos com Alzheimer, deficientes mentais. 

Vale lembrar também que as legislação atual amplia expressivamente o 
entendimento judicial, favorecendo a aplicabilidade da norma, em contrapar-
tida ampliando em demasia, em certos momentos, o entendimento da norma. 
Há legislações furtivas, que em alguns casos geram proibição e em outros há 
liberdade. Tribe ressalta essa questão legislativa e ainda apresenta a fragilida-
de de normas ou julgados infraconstitucionais. Deve-se haver cautela ao criar 
normas para que não haja conflitos e para que a mesma não seja excluída do 
mundo jurídico.

Tribe32 ainda se posiciona contra a proibição de prática religiosa, pois a 
proibição de animais em cultos religiosos ou uso destes para oferendas seria 
inútil. O mais certo seria apoiar a prática religiosa (uma vez que o livre culto 
de interesse humano teoricamente sempre estará acima do direito dos ani-
mais não-humanos) e ter os religiosos como parceiros na luta pelo bem estar 
animal.

É fato que os animais não-humanos merecem dignidade e respeito. Me-
recem principalmente dignidade, pois transcende o comum. Kant33 já dizia 
“(...) quando uma coisa está acima de todo o preço, e, portanto, não permite 
equivalente, então ela tem dignidade”, significando que todos possuem um 
preço, que seria o respeito, mas quando esse respeito extrapola o normal, 
haveria a dignidade. Devemos assim adotar os animais não humanos como 
detentores de respeito além do normal, detentores de dignidade, para que 
assim haja um estado socioambiental equilibrado e sadio.

A Declaração sobre o meio ambiente humano, aprovada na Conferência 
das Nações Unidas que se realizou em Estocolmo, Suécia, em junho de 1972, 
já consignava que o homem tem a responsabilidade especial de preservar e ad-
ministrar judiciosamente o patrimônio representado pela flora e fauna silves-
tres, bem assim o seu habitat, que se encontram atualmente em grave perigo, 
por uma combinação de fatores adversos. Em consequência, ao planificar o 
desenvolvimento econômico, deve-se atribuir importância à conservação da 
natureza, incluídas a flora e a fauna silvestres.

O meio ambiente deve, portanto, ser considerado patrimônio comum 
de toda a humanidade para garantia de sua integral proteção, especialmente 

32  Ibid., p. 5.
33  KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. Tradução de Paulo Quintela. Lisboa: Edições 
70, 1986. p. 77.

Book grad e pos grad.indb   317 11/05/11   15:26



318 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

em relação às gerações futuras, direcionando todas as condutas dos poderes 
estatais no sentido de integral proteção legislativa interna e adesão aos pactos 
e tratados internacionais protetivos, incluídos aqui, os interesses dos seres 
não-humanos.

4. ATRIBUIÇÃO DE DIREITOS A ANIMAIS NÃO HUMANOS: SERÁ ISSO POSSÍVEL? 

A natureza, por si mesma, deve ser detentora de direitos, ser tutelada, 
propiciando deveres ao homem de resguardo e proteção. Mas cabe de fato 
aos animais essa tão grande valoração a ponto de lhes criar direitos próprios?

De antemão, vale ressaltar a existência da diferença entre direitos dos 
animais e direito ao bem-estar animal. Ao se reconhecer direito aos animais, 
estes seriam considerados sujeitos  de direitos que deveriam ser tutelados por 
si mesmos. Já ao se reconhecer um direito ao bem-estar animal nada mais se-
ria se teria do que garantias de um determinado tratamento aos animais não-
-humanos, condenando-se qualquer prática nociva a estes. Há, nesse segundo 
entendimento, a possibilidade de eliminação (morte) dos animais, porém essa 
eliminação deve se dar de forma a provocar menos danos e dor no animal. 
Para o bem estar animal “inexistiria qualquer interesse animal que não possa 
sucumbir em função de benefícios de vulto para seres humanos”34. Na atu-
alidade, de modo geral, adota-se a concepção de bem-estar animal, uma vez 
que foi a alternativa que melhor proporcionou o atendimento dos interesses 
envolvidos.

Entretanto, aos animais também caberiam direitos, uma vez que estes 
necessitam de amparo legal, por serem seres importantes para a manutenção 
também da vida humana. Além disso, se há caracterização de pessoalidade a 
igrejas, companhias, e outras entidades, também far-se-á correta a aplicação 
de direitos aos animais. 

O amparo aos seres não-humanos deve começar com resguardo legal 
envolvendo animais humanos, para que estes detenham o poder de proteger 
os demais seres que, de fato, estão mais desprotegidos em meio ao avanço da 
sociedade pós moderna.

Nas palavras de Ingo Sarlet:

“Revela-se como importante valor constitucional a proteção dos animais in-
tegrada aos objetivos do Estado (...) implica(ndo) na responsabilidade dos 
seres humanos para com os animais, tendo-os como criaturas cuja vida e o 
bem estar devem ser respeitados e protegidos”35.

34  BENJAMIN, Antonio Herman. A natureza do direito brasileiro: coisa, sujeito ou nada disso. Grandes temas do 
direito administrativo. In:  CARLIN, Volnei Ivo Carlin (Org). p. 60.
35  SARLET. Wolfgang. (Orgs), Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2010. p. 171.
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Contudo, não é suficiente apenas a criação de normas que protejam os 
animais não humanos gerando obrigações para os humanos. É interessante, 
compreensível e adequada a criação de normas que coloquem os animais não-
-humanos como o centro da tutela e como o centro de direitos e obrigações. O 
animal deve ser protegido como ser natural, por si mesmo, e não como meros 
objetos em relações com os seres humanos36. A proteção ambiental e animal 
não deve ser apenas objetivo do Estado, mas deve ser objetivo dos seres que 
pertencem à sociedade e que devem fazer valer os direitos dos animais. Claro 
que cada passo deve ser dado oportunamente, primeiramente adicionando a 
visão de bem-estar animal e posteriormente pautando o direito dos animais, 
para que assim haja definitiva impregnação social da necessidade de prote-
ção de animais não-humanos. Para que haja uma efetiva normatização de 
proteção a animais não-humanos, se faz importante a adoção de uma visão 
transconstitucional que traduz uma união de entendimentos globais quanto 
ao assunto. Neves afirma que surge “cada vez mais frequentemente casos-
-problemas jurídico-constitucionais cuja solução interessa, simultaneamente, 
às diversas ordens envolvidas”37. Esses casos-problemas seriam situações em 
que é invocado mais de um tribunal para a solução do caso, sem que haja 
normas de solução de conflitos de competência, nem hierarquia, sequer re-
sultados absolutos e únicos. É um entrelaçamento entre ordens na realidade. 
Na atualidade, isso se configura de extrema importância, uma vez que auxilia 
no direcionamento correto de normatizações partindo de pressupostos empí-
ricos de outros tribunais. E é dessa forma que existe a possibilidade de ajuste 
de legislações e entendimentos. Assim, é necessária uma visão de como outros 
tribunais enfrentam a situação de proteção dos animais, para que, ao final, se 
possa ter uma conclusão de como proceder quanto a um ordenamento que 
ampare os animais efetivamente.

Essa tutela dos animais não-humanos se faz necessária justamente pela 
estreita relação entre homem e animal. Para ilustrar a necessidade de trans-
formação das relações entre o homem e a natureza pelas instituições e pelos 
sistemas jurídicos, um caso interessante de jurisprudência comparada mere-
ce descrição. Trata-se de acórdão da Corte Constitucional Colombiana, em 
que a dona de um papagaio requer de volta seu Verifica-se caso na Corte 
Constitucional Colombiana, em que a dona de um papagaio requer de volta 
seu amigo e companheiro38. O papagaio denominado Rebeca, que estava em 
poder de sua dona durante cinco anos foi retirado do local onde residia pela 
Corporação Autônoma Regional de Caldas que alegou que o animal se tra-
tava de uma espécie protegida. O esposo da proprietária da ave então propôs 

36  Ibid., p. 165
37  NEVES, Marcelo. Transconstitucionalismo. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009. p. 132.
38  COLOMBIANA, Corte Constitucional. Ação de tutela instaurada por María Delfina Castaño de Ospina contra 
a Corporación Autónoma Regional de Caldas. Disponível em: <http://juriscol.banrep.gov. co:1025/CICPROD/
BASIS/infjuric/JURIS/JURIS_CORTE_P/DDW?W%3DTEXTO_TIPO_DOCUMENTO++PH+IS+’ZOOCRIA
DERO’%26M%3D1%26K%3DSENTENCIA+T-1398036+25.09.2007+COR TE+CONSTITUCIONAL%26R%3
DY%26U%3D1%26NCU%3D11>. Acesso em: 19 de março de 2011.
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ação no Segundo Juizado Laboral do Circuito de Manizales requerendo o 
animal, uma vez que sua esposa estava sofrendo de depressão por não possuir 
a companhia da ave querida. O juízo julgou improcedente o pedido de devo-
lução do animal. Houve recurso frente ao decidido e a Corte constitucional 
colombiana julgou improcedente novamente o pedido de devolução animal, 
concordando com a justificativa do tribunal de primeira instância que afir-
mou não existir conexão necessária entre o direito de devolução da ave e a 
saúde da antiga dona. Percebe-se notoriamente nesse caso uma das várias 
formas de íntima relação íntima existente entre animais humanos e não-hu-
manos, e que nem sempre costumam contar com a sensibilidade dos poderes 
estatais. O caso deixou perceptível a desconsideração dessa íntima relação 
de interdependência entre os interesses envolvidos, além das dificuldades do 
tribunal em conceder resguardo a animais, ainda que estejam adaptados ao 
meio doméstico. No Brasil, um caso semelhante foi relatado39, tendo encon-
trado solução oposta, em benefício da razoabilidade, tendo-se concedido a 
tutela ao dono da ave, uma vez que haveria maior razoabilidade em se manter 
a ave com o dono do que a libertar no meio ambiente onde sequer poderia 
garantir com segurança, sua sobrevivência no estado em que se encontrava

Outro caso curioso teve origem na Bahia, onde promotores de justiça 
e pessoas físicas impetraram habeas corpus em favor da chimpanzé Suíça40, 
uma macaca que se encontrava no Parque Zoobotânico em Salvador na 
Bahia. Alegaram no Habeas Corpus que a chimpanzé se encontrava em uma 
jaula inadequada, sendo, assim, privada e inibida de locomoção.

Infelizmente a macaca acabou por morrer antes da apreciação do propos-
to, porém tal remédio constitucional não deixou de ser amplamente comentado, 
uma vez que não visava resguardar direitos humanos, e sim direitos de um ser 
não-humano. O que se pode reconhecer do exposto é que existe a necessidade 
de amparo legal a animais não humanos, contudo processualmente verificam-
-se muitas dificuldades de se garantir o exercício de tais interesses.

Casos como a proibição em âmbito nacional de brigas de galo41 e farras-
-de-boi42 já pontuaram o grande avanço com relação à proteção dos animais 
no Brasil. Ainda pode ser citada a questão do babuíno e de sete tigres de 

39  4ª REGIÃO, Tribunal Regional Federal. Guarda de animal silvestre sem autorização do IBAMA. Apelação/ 
Reexame necessário. 2007.71.00.035675-9/RS, decisão em 12.02.2010. Disponível em: <http://www.prawobusca.
com.br/paginas_texto/pagina.php?id=11&p=0026_2010_1139&d=2010_07_20>. Acesso em 03 de outubro de 2010.
40  BRASIL, Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 833085-3/2005, Chimpanzé Suíça. Disponível em: <http://www.
midiaindependente.org/pt/red/2005/09/330261.sht ml>. Acesso em: 10 de março de 2011.
41  BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação direta de Inconstitucionalidade 3776-RN. Requerente: 
Procurador Geral da República. Requerido: Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. 
Relator: Ministro Cezar Peluso. Rio grande do Norte, 2007. Disponível em: <http://www.mp.pe.gov.br/ 
uploads/6p4H6HdESk9JSzrsYDo10A/Q4I7IQis20esjK41PZvHBw/Animais_-_tratamento_cruel.doc+A 
%C3%A7%C3%A3o+direta+de+Inconstitucionalidade+3776-RN&hl=pt-BR&gl=br&pid=bl&srcid=AD 
GEESg6XBx7I5uUT3q-arKYGm9r0MEWdeVROlwifWkR_YL2xvHHGV9fGDFLXWhTwEbpR5XfSx 
6lk8W1aRhXA_vsxXwNbiUxd7CGcPtZtYL-jQe6E6O60Nb-RumiJcO8CF5VrJ0ANuGA&sig=AHIEtb 
ROXJvdUtb6HDvx4Ejj8d7R-ECMLA&pli=1>. Acesso em 28 de março de 2011.
42  BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 153.531-8-SC, Relator: Ministro Marco 
Aurélio. 1997. Disponível em: <http://www.mp.sc.gov.br/portal/site/portal/portal_impressao.asp?campo= 
6034&comteudo=fixo_detalhe>. Acesso em 28 de março de 2011.
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bengala que estavam sendo mantidos em cativeiro por uma empresa sem re-
gulamentação pelo IBAMA. Atualmente o babuíno encontra-se em um zo-
ológico, sendo bem cuidado. Em outra ocasião, o STJ determinou em 2007, 
ao município de Campo Grande, que realizasse dois tipos de exames para 
aplicar a eutanásia em cães e gatos portadores de leishmaniose visceral cani-
na, demonstrando dessa forma que o abate de animais não humanos não se 
deve dar de forma discriminada, mas sim de forma orientada e se necessária.

A necessidade de se proteger os animais também pôde ser reforçada por 
caso exposto em ação civil pública43 contra o IBAMA proposta pala Asso-
ciação Xama, na qual a associação requereu que houvesse maior fiscalização, 
cadastro e cuidados com animais de circo. Argumentou-se que foi constata-
da a situação de maus-tratos com relação a estes animais, além de ser dever 
do IBAMA assegurar a custódia de animais circenses e fiscalizar para que 
não haja atividades de maus tratos para com esses. Demonstrou-se através da 
ação pública a indiferença do IBAMA quanto ao cumprimento de suas obri-
gações, agregando ações antigas que se referiam ao mesmo comportamento 
omissivo desse órgão. Embora o argumento principal de proteção para esses 
animais de circo no caso, tenha sido o artigo 17, do Decreto 3179/99, art. 
17, que define a infração administrativa dos maus-tratos para com animais 
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, a Constituição 
brasileira define expressamente semelhante proteção em seu artigo 225, § 1º, 
inciso VII. Ainda vale lembrar que não existe diferença entre animais de circo 
e essas categorias de animais, uma vez que permanecem com a qualificação 
de animais não-humanos. O que não se pode tolerar, tal como ocorre nesse 
caso, é o enclausuramento de animais em condições que não sejam dignas de 
vivência animal, tal como jaulas pequenas, falta de alimentação, ausência de 
descanso para o animal, entre outros comportamentos igualmente indignos. 
Em síntese não é aceitável retirar um animal de seu habitat natural e colocá-lo 
em privação de liberdade sem que hajam condições mínimas necessárias de 
semelhança com o seu meio de origem natural. Nem mesmo animais criados 
em cativeiro, destinados única e exclusivamente a apresentações circenses são 
merecedores de condições inadequadas para manutenção vital, especialmente 
limitação quanto à liberdade de locomoção. O desembargador-federal deu 
parcial provimento à demanda, exigindo que o IBAMA cumpra com o es-
perado com relação à destinação desses animais. Essa ação foi um marco 
quanto à proteção de animais não-humanos, pois vislumbrou a necessidade 
animal de meios indispensáveis à manutenção da vida.

 

43  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4ª Região). Apelação Cível nº 2006.70.00.009929-0/PR. Animais de Circo. 
Apelante: Ministério Público do Estado do Paraná. Apelado: Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos recursos 
naturais renováveis. Interessado: Associação Xama. Relator: Desembargador Federal Valdemar Capeletti. Paraná, 
21 de outubro de 2009. Disponível em: <http://www.trf4.jus.br/tr f4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?l
ocal=trf4&documento=3116103&hash=ba8fadc35d841e3df7b9c8326e9df84a>. Acesso em: 20 de outubro de 2010.
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Tal visão frente aos animais de circo já é adotada na província de Bo-
gotá44 na Colômbia, por meio de lei infraconstitucional que proíbe o uso de 
animais selvagens em apresentações circenses. Clara proteção aos animais re-
tirados de seu meio ecológico natural. 

Grande problema enfrentado em países latinos, especialmente aqueles 
de origem hispânica, está nas touradas, que expõem uma ação lúdica que 
leva a morte de muitos animais todos os anos. A Catalunha45, na Espanha, 
tornou-se a segunda comunidade a abolir as touradas depois das ilhas Caná-
rias46, ilhas na costa africana pertencentes à Espanha. A comunidade catalã 
apresenta uma legislação completa com relação às touradas e que acaba por 
propiciar mais proteção aos animais não humanos. A lei de proteção animal 
agregou a letra F ao artigo 6 acaba por privar o uso de touros em espetácu-
los, corridas, incluindo a proibição da morte de animais, garantindo assim a 
maior proteção de touros e menores danos físicos causados por maus tratos 
nesses animais.

Os Estados Unidos da América, em Assembleia do Congresso Nacional, 
decidiram proibir a venda, comércio, propaganda, distribuição de material e 
discurso obsceno que venham induzir a prática de conduta criminal de cruel-
dade com animais47, desde queimar animais, até mesmo afogá-los, sufocá-los, 
espancá-los. Atos de crueldade ou mesmo atos obscenos podem gerar fetiche 
sexual e acabam se tornando ofensivos a ponto de caracterizar animais não-
-humanos como meramente seres de divertimento. Esse material que foi proi-
bido nos Estados Unidos é denominado “animal crush vídeo”48 e vem a ser 
qualquer reprodução fotográfica, filme, vídeo, gravação ou imagem eletrônica 
que explicitem sérios atos de lesão corporal a mamíferos, aves, répteis, enfim, 
animais não humanos em geral. Apenas locais excepcionados pela normativa 
como locais agrícolas e veterinários poderiam efetivar gravações de animais 
em momentos de lesão. Essa normativa estadunidense reforça o respeito para 
com os animais e a dignidade que se deve despender para com os mesmos.

Na América do Norte o chumbo é um problema especialmente por 
afetar solos e lençóis freáticos. O chumbo acaba por se aglomerar no meio 
ambiente (em lagos, rios) em locais de despejo residual, em sua maioria, in-
dustriais, ou mesmo chumbo proveniente de caça esportiva. Aves aquáticas 
acabam por ingerir esse chumbo e o mesmo acumula-se na moela proporcio-

44  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4ª Região). Apelação Cível nº 2006.70.00.009929-0/PR. Animais de Circo. 
Apelante: Ministério Público do Estado do Paraná. Apelado: Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos recursos 
naturais renováveis. Interessado: Associação Xama. Relator: Desembargador Federal Valdemar Capeletti. Paraná, 
21 de outubro de 2009. Disponível em: <http://www.trf4.jus.br/tr f4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?l
ocal=trf4&documento=3116103&hash=ba8fadc35d841e3df7b9c8326e9df84a>. Acesso em: 20 de outubro de 2010.
45  ESPANHA. Decreto 2/2008 de 15 de abril de 2008, Lei de Proteção Animal da Catalunha, artigo 6, F . Disponível 
em: <http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article17242>. Acesso em 28 de março de 2011.
46  ESPANHA, Lei 8/1991 de 30 de abril de 1991, Lei de Proteção dos Animais das Ilhas Canárias, Artigo 5. 
Disponível em: < http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ic-l8-1991.html>. Acesso em 28 de março de 2011.
47  UNITED STATES. Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled. 
Animal Crush Video Prohibition Act of 2010. Disponível em: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-111hr5566enr/
pdf/BILLS-111hr5566enr.p df>. Acesso em 16 de fevereiro de 2011.
48  Vídeo de esmagamento animal, ou seja, vídeos que exprimem injúrias para com animais. 
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nando sua morte por intoxicação. Houve então a ratificação da Convenção 
de Bonn49 que trata sobre a proteção de aves migratórias selvagens. Vários 
países da União Europeia aderiram a abolição do uso de cartuchos que con-
tenham chumbo, justamente com a finalidade de evitar a morte dos mesmos 
por intoxicação. Portugal50 é mais novo adepto desse meio de amparo ecológi-
co. Essa é uma das maneiras de interferência benéfica humana no meio social 
com a finalidade de proporcionar menores injúrias à animais não humanos.

A Alemanha está entre as nações mais avançadas com relação à con-
cessão de proteção a animais não-humanos.  Em 1933 foi aprovada a Lei 
Fundamental da República Alemã51 que define proteção dos fundamentos 
naturais da vida e dos animais. Tal lei surgiu no período nazista e perdu-
ra até os dias atuais com algumas ressalvas e alterações. Recentemente, em 
1994, o texto constitucional alemão foi emendado, tendo-se introduzido o 
art. 20a para consagrar o ambiente como um objetivo estatal, sendo o Esta-
do obrigado a proteger os fundamentos naturais da vida.  Passou-se então a 
considerar os princípios de responsabilidade sobre a vida e o bem estar devi-
dos aos animais52. Caspar53 afirma que com a introdução do artigo 20a há o 
estabelecimento de uma proibição de retrocesso no que diz respeito aos níveis 
de proteção dos animais, havendo dessa forma uma obrigatoriedade jurídica 
do legislador em manter o amparo ao meio ambiente e consequentemente 
aos animais. Dessa forma, por meio de aproximação normativa de proteção 
ao meio ambiente e o legislador, a Alemanha obteve êxito reconhecendo a 
necessidade de proteção expressiva do meio ambiente e garantindo responsa-
bilidade sobre a vida e o bem-estar dos animais.

Tal constitucionalização e promoção de amparo legal aos animais em 
âmbito global ampliaram o espectro mundial de visão quanto à dignidade 
animal, não somente atendo esse como mero ser útil, mas como ser detentor 
e usufrutuário de direitos. É evidente essa ampla relação entre animais huma-
nos e não humanos em todo o globo. Em detrimento disso, faz-se necessária 
uma visão ampla dessa relação, possível entre outras razões, graças a uma 
visão transconstitucional, além do parâmetro constitucional nacional, uma 
vez que as constituições não se perfazem por si só, mas agregam valores e 
experiências de outros Estados.

49  BONN, Convenção de. Convenção de Espécies Migratórias Selvagens Animais. Artigo 1º. Bonn, 1979. Disponível 
em: < http://www.renctas.org.br/pt/trafico/legislacao.asp>. Acesso em 28 de março de 2011.
50  PORTUGAL. Portaria nº 288/2010 de 27 de maio de 2010. Abolição de caça com cartuchos de chumbo. Disponível 
em: <http://bdjur.almedina.net/sinopse.php?field=node_id&value=1593062> Acesso em 28 de março de 2011.
51  BRASIL. Tribunal Regional Federal (4ª Região). Apelação Cível nº 2006.70.00.009929-0/PR. Animais de Circo. 
Apelante: Ministério Público do Estado do Paraná. Apelado: Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos recursos 
naturais renováveis. Interessado: Associação Xama. Relator: Desembargador Federal Valdemar Capeletti. Paraná, 
21 de outubro de 2009. Disponível em: <http://www.trf4.jus.br/tr f4/processos/visualizar_documento_gedpro.php?l
ocal=trf4&documento=3116103&hash=ba8fadc35d841e3df7b9c8326e9df84a>. Acesso em: 20 de outubro de 2010.
52  SARLET. Ingo Wolfgang. (Orgs). Estado socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. p. 167. 
53  CASPAR, Johannes; GEISSEN, Martin. O art. 20a da Lei Fundamental da Alemanha e o novo objetivo estatal 
de proteção aos animais. In: MOLINARO, CARLOS ALBERTO; et. al. (Orgs). A dignidade da vida e os direitos 
fundamentais para além dos humanos: uma discussão necessária. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 479.
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5. CONCLUSõES ARTICULADAS

5.1 Existe a necessidade de considerar animais não-humanos como seres de-
tentores de direitos de fato, tendo em vista que apenas dessa forma haverá 
resguardo da vida de tais animais. O posicionamento de bem estar animal 
não ampara os animais como um todo, não faz com que esses sejam vistos 
como membros dignos de um delineamento jurídico, pois tão logo se limita 
à satisfação humana. Somente bem estar animal não os protege contra pes-
quisas científicas injustificadas, por exemplo. Dessa forma, se faz necessária 
a contemplação de direito aos animais, para que estes sejam tutelados por si 
mesmos.

5.2 Notória se faz a necessidade de adoção de dignidade aos animais não 
humanos, uma vez que o respeito direcionado a esses transcende o habitual, 
haja vista que os animais não-humanos são de suma importância para a ma-
nutenção ecológica no planeta.

5.3 No âmbito jurídico brasileiro, o meio ambiente bem como os animais pas-
saram, por meio do Art. 225, § 1º, incisos I e VII da Constituição Brasileira, 
ao patamar de objeto de um direito fundamental e de deveres de proteção. 
Para a obtenção de um meio ambiente sadio de direito é imprescindível a 
preservação e o manejo de espécies. Assim sendo, os animais não humanos se 
submeteram a uma ordem jurídica diversa daquela que apenas versava sobre 
bem estar animal e passaram a ser um meio para a efetiva obtenção de um 
ambiente sadio. Contemplar o direito dos animais seria ao fim uma confir-
mação e uma extensão do princípio de dignidade de vida e do direito funda-
mental ao meio ambiente.

5.4 Faz-se necessária uma visão de transconstitucionalismo sobre o tema para 
o fim de que haja conjugação de experiências jurídicas dos mais diversos tri-
bunais do globo para que o empirismo e as normas ditadas em outros países 
auxiliem na constituição de ordenamentos direcionados para a proteção, dig-
nidade e o direito dos animais.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende explanar a respeito da urgência em buscar 
soluções viáveis para a atual crise ambiental. São recentes as discussões jurí-
dicas acerca dos problemas ambientais de modo que cada vez mais áreas de 
estudo se dedicam a exploração desse tema sendo inegável a sua notoriedade 
assim como a existência de estudos inovadores apresentando teses que levam 
a uma atenuação dos efeitos da crise. Embora por consequência da globali-
zação todos esses motes se encontrem relacionados, interligados, tratar-se-á 
nesse artigo tão somente das formas de resolver os problemas ambientais no 
âmbito nacional, descartando desde já projetos cuja aplicabilidade seja invi-
ável em nível de Brasil.

A formação de uma nova racionalidade significa modificar a lógica do 
raciocínio dominante na sociedade. A racionalidade ambiental dessa forma 
constitui-e em um processo de inovação social e cultural, mas que obedece 
aos ditames do pensar racional do ser humano. Busca-se atingir uma maneira 
coerente de lidar com os problemas ambientais, evitando extremismos tanto 
de um lado quanto de outro, implicando tão somente em uma reformulação 
dos interesses atuais. Trata-se de uma reestruturação política, que só obterá 
êxito se contar com o interesse social em participar, em passar a agir de forma 
coletiva. Não se trata necessariamente de um oposição à outras racionalida-
des, consiste, pois em uma incorporação de valores ambientais até então ine-
xistentes e que no atual contexto social assumem um caráter imprescindível.1 

A discussão se inicia, portanto, com base no reconhecimento da própria 
crise e de seus efeitos de modo a encontrar mecanismos jurídicos já existentes 
capazes de exercer uma mudança comportamental na sociedade e na política 
com o fim de evitar futuras soluções drásticas para o problema a ser enfrenta-
do. Destarte, entende-se que as discussões sofisticadas a respeito da utilização 
de tecnologias de ponta no âmbito ambiental são de extrema relevância, no 

1  LEFF, Enrique. Racionalidade Ambiental: a reapropriação social da natureza. 1 .ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2006,  p. 248-271
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entanto, faz-se necessário, a priori, tão somente o exercício de conscientiza-
ção popular acerca das dimensões da crise e suas possibilidades de solução 
em se tratando de um país subdesenvolvido, marcado por fortes desigualda-
des sociais. 

É sabido que a tese dos recursos ambientais inesgotáveis já foi há muito 
refutada assim como inexiste quem ainda a defenda. Entretanto, no Brasil, 
devido à sua vasta extensão territorial e imensa biodiversidade, essa tese ain-
da perdurou por bastante tempo, demonstrando um lento reconhecimento 
da crise ambiental e, por conseguinte, disfarçadas atuações a fins de evitá-
-la. A nossa Carta Magna de 1988 concede importante relevância ao meio-
-ambiente, situando-o no rol dos direitos fundamentais, o que significa “um 
salto de estado tradicional de direito para um Estado atento às necessidades de 
preservar o meio ambiente para as gerações futuras”2 Os direitos fundamen-
tais3 foram ganhando espaço a partir da evolução das gerações de direitos. 
Enquanto que na primeira geração exigia-se tão somente um não fazer do 
Estado, tendo em vista o contexto político-social opressor da época, a se-
gunda geração já aponta uma necessidade da intervenção estatal em todos os 
âmbitos. Os direitos de terceira geração, aos quais se inclui o meio-ambiente, 
possuem um caráter garantizador, ou seja, a sociedade não só necessita de 
uma atuação do Estado, assim como de sua proteção no que diz respeito aos 
interesses metaindividuais que ensejam certa vulnerabilidade. É através dessa 
análise que se pretende buscar mecanismos estatais capazes de proporcionar 
o direito fundamental ao meio-ambiente, garantido por lei4.  

Dito isso, o Estado para garantir a proteção dos interesses difusos, criou 
mecanismos processuais que devem ser exauridos com base em princípios 
ambientais. A ênfase aqui consiste em gerar oportunidades para o exercício 
da cidadania ativa por parte dos brasileiros para lutar pela defesa do direito 
ao meio-ambiente saudável. Nas palavras de Maria Victoria Benevides:5 

“Distingue-se, portanto, a cidadania passiva – aquela que é outorgada pelo 
Estado, com a ideia moral do favor e da tutela – da cidadania ativa, aquela 
que institui o cidadão como portador de direitos e deveres, mas essencial-
mente criador de direitos para abrir novos espaços de participação política.” 

2  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Portugal de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 35.
3  A utilização da terminologia “direitos fundamentais” foi escolhida tão somente de forma descritiva, uma vez que 
a própria doutrina ao tratar do tema aponta para a heterogeneidade e ambiguidade presente no termo. Além disso, 
a própria explicação que se dá no referido a respeito do espaço conquistado pelos direitos fundamentais somente 
com a mudança nas gerações de direitos, é controvertida, uma vez que autores explicam o seu surgimento desde o 
jusnaturalismo, como um direito natural do homem e, principalmente por tratar-de de meio ambiente, o trabalho 
não poderia deixar de enfatizar esse aspecto ainda que não possua o intuito de analisar a fundo a teoria dos direitos 
fundamental. Sobre isso ler SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos 
direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10 .ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010.
4  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional. 10 .ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 36-57
5  BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. CIDADANIA E DEMOCRACIA. Revista Lua Nova, local, V. 33, 
p. 32, 1994. A autora faz nesse artigo uma profunda análise a respeito dos conceitos de cidadania e democracia no 
Brasil, de modo que não cabe por hora, prolongar essa discussão.
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Levando em consideração esse conceito de cidadania torna-se possível 
estabelecer relação com o principio ambiental da participação, de modo a 
executá-lo para obter resultados favoráveis para o meio-ambiente e para so-
ciedade de maneira geral. Assim, a ideia de conscientização ambiental ultra-
passa o âmbito subjetivista e começa a traçar para si determinações objetivas 
e prováveis de serem colocadas em prática com o fim de solucionar a crise 
ambiental de maneira gradativa de baixo para cima, ensejando o desejo de 
mudança na população para em seguida capacitar a sociedade para exigir 
uma atuação pública e privada com o fim de atenuar a crise.

2. RECONHECIMENTO DA CRISE AMBIENTAL

Para que seja viável a reflexão a respeito de possíveis soluções para a 
crise ambiental, faz-se necessário, primeiramente, o reconhecimento desta en-
quanto crise e da urgência em saná-la. Para o teólogo Leonardo Boff, “a cri-
se representa um processo crítico de depuração: só o verdadeiro e substancial 
fica, o acidental e agregado desaparece”6, Segundo ele, a crise é capaz de mar-
car uma limpeza, uma purificação, uma oportunidade de crescimento. Assim, 
reconhecer que estamos em crise, torna-se o único caminho viável para uma 
revolução de maneira eficaz, para uma ruptura do sistema dominante e não 
somente adaptações e ajustes como vem sendo feito com o passar dos anos. 
Reconhecer o povo como atores sociais capazes de mudar, é para Boff acre-
ditar numa ruptura instauradora pautada em transparência e clareza.7 Ante 
o exposto, faz-se necessário uma reflexão acerca dos atuais valores sociais, a 
partir do momento que vivemos uma crise, isso indica que algo está errado e 
que algo deve ser modificado desde a sua raiz. 

Em se tratando de Brasil, pode-se afirmar que ao longo de sua história 
mostrou-se verdadeiro “adaptador” de políticas e correntes filosóficas difun-
didas pelo Ocidente. Por tratar-se de país colonizado por portugueses, são 
inegáveis as influências externas que sofreu e vem sofrendo até os dias atuais. 
A própria adoção de nosso sistema federalista corrobora essa afirmação uma 
vez que, houve a falta de um sentimento nacional entre os cidadãos brasilei-
ros desde o início da independência e que se perpetuou com a proclamação 
da república. O que se observou ao longo da construção dessa forma de go-
verno é que essa não foi considerada uma conquista popular e muito menos 
um marco na criação de uma identidade nacional. Uma formação cultural 
escravagista e latifundiária herdada pelo colonialismo impossibilitou que o 
sentimento de cidadania florescesse entre os habitantes deste país. Assim, não 
houve aqui uma mobilização popular pela construção da República Federa-

6  BOFF, Leonardo. Responder Florindo: Da crise da civilização a uma revolução humana. 1 .ed. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2004, p. 15.
7  Ibid, p. 47-62
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tiva do Brasil como alicerce aos direitos dos cidadãos. Os direitos foram, em 
sua maioria, impostos de “cima para baixo”.8

Incluídos nessa “maioria” acima referida, está o direito a um meio-am-
biente saudável. E com este não foi diferente a atitude do país em importar 
ideais externos. Assim é proeminente ressaltar que não se pode mais insistir 
nesse mesmo erro. O Brasil, diferentemente da maioria dos países, ainda pos-
sui capacidade ambiental para reverter a crise e proteger seus ecossistemas. 
Os recursos naturais que ainda temos disponíveis ensejam interesses interna-
cionais de modo que encontrar um meio jurídico para proteger a nossa bio-
diversidade torna-se vital em nosso contexto social marcado por catástrofes 
ambientais. O primeiro desafio a ser enfrentado consiste no subdesenvolvi-
mento do país. Essa caracterização negativa é difundida pelos detentores de 
poder de modo que o meio-ambiente vem sendo colocado sempre em último 
plano em detrimento do crescimento excessivo e da produção desgovernada 
com o intuito tão somente de gerar lucros e avanços econômicos. É necessário 
portanto, “pensar globalmente e agir localmente”.

Assim, enquanto que os chamados países desenvolvidos já veem criando 
meios tecnológicos e de difícil acesso para suprir suas necessidades, e estabe-
lecendo políticas efetivas de proteção ambiental e relações diplomáticas com 
o Brasil, aqui ainda há a necessidade de se reconhecer o problema e colocá-lo 
como protagonista do sistema. “A questão não é, todavia, tão simples e, de 
qualquer modo, não se pode parar o movimento de transformação dos homens 
e da natureza, que é a própria vida”9 Trata-se, pois, de uma ruptura social, 
capaz de alertar a população, com veracidade, a respeito das consequências 
da ação humana, levando não a um fim drástico e irremediável e sim a um 
caminho alternativo e justo para todos os cidadãos independentemente de 
sua condição social.

O que se observa na atualidade é um estado publico de ignorância social 
10marcado por uma sonegação do acesso a justiça, e pior ainda, do acesso da 
população a informação gerando dessa forma “o silêncio, a omissão, o ano-
nimato e o ocultamento institucionalizados” 11. Embora o sec. XX tenha sido 
palco de críticas à sociedade de consumo e exigências de um maior compro-
metimento social12, o que se percebe hoje em dia é uma inversão de valores, 
monopolizada por aqueles que detêm formas de controle da sociedade, ou 
seja, a mídia, o poder privado e o poder público. Estes, cientes da carência 
de informação da sociedade civil, apropriaram-se dos problemas ambientais, 

8  CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. ed. 7. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2005. O autor aponta em sua obra uma perspectiva histórica a respeito da instauração do sistema federalista no 
Brasil assim como as dificuldades enfrentadas pelo país com a adoção dessa forma de governo.
9  THOMAS, Tom. A ecologia do absurdo. Lisboa: Edições Dinossauro, 1994, p. 36.
10  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Portugal de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 23.
11  Ibid, p. 21.
12  PORTANOVA, Rogério. Direitos humanos e meio ambiente: uma revolução de paradigma para o século XXI. In: 
LEITE, José Rubens Morato; BELLO FILHO, Ney de Barros (orgs). Direito ambiental contemporâneo. Barueri: 
Manole, 2004, p. 634.
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não para solucioná-los e sim para gerar lucros com base em uma falsa onda 
verde que difunde na sociedade discursos vagos e mal fundamentados como o 
do “consumo consciente” e do “desenvolvimento sustentável” além de trans-
formarem suas próprias responsabilidades civis pautadas no principio do 
poluidor-pagador, em um bem que fazem ao planeta. Dito de outra forma, 
um tanto quanto metafórica, os que antes eram os vilões do planeta trans-
formaram-se em seus salvadores de modo que, uma vez fazendo a sua parte, 
cabe tão somente a sociedade consumir os produtos verdes que o sistema nos 
oferece e passar menos tempo no banho e menos tempo escovando os dentes. 

Para resolver problemas que aparentemente possuem pouca comple-
xidade, como esse, é válido aprofundar-se na questão ecológica entendendo 
o funcionamento dos ecossistemas e de que forma o ser humano foi capaz, 
através de sua ação degradante, de romper com o equilíbrio ambiental neces-
sitando buscar alternativas para perpetuar a própria espécie em meio a crise. 

2.1 Ecologia Jurídica

É de extrema importância buscar na ecologia explicações para a atual cri-
se ambiental. O pensamento ecológico criado em 1866 na modesta condição de 
uma disciplina científica, se propagou na sociedade de tal maneira que hoje, em 
seus mais variados ramos, apresenta acentuado destaque no âmbito político, 
jurídico, natural, sociológico, etc. 13. Sob a ótica da ecologia natural, é possível 
analisarmos o funcionamento dos ecossistemas a partir de seis princípios, quais 
sejam: 1) Interdependência; 2) Ordem dinâmica; 3) Equilíbrio autorregulado; 
4) Maior diversidade = maior estabilidade; 5) Fluxo constante de matéria e 
energia; 6) Reciclagem permanente. 14 Resumidamente, entende-se que são esses 
princípios que fazem funcionar o ecossistema de madeira saudável e equilibra-
da. Dando uma maior ênfase ao último, que demonstra justamente a capaci-
dade de reciclagem e regeneração da natureza, é possível compreender o ínfimo 
papel que o ser humano ocupa nesse meio e ao mesmo tempo a sua imensa 
capacidade de degradação. Dessa forma, sendo insuficiente a ecologia natural 
para explicar a crise instaurada pelo homem, é que temos que partir para uma 
análise profunda acerca da chamada ecologia social 

 Tal ecologia, com o intuito de entender a posição do ser humano nas 
relações da natureza, aponta para amplos discursos de cunho social e econô-
mico. Um autor que se destacou muito nesse âmbito, ainda que o seu foco de 
estudo não fosse a ecologia, foi Karl Marx que ao apresentar reflexões sobre 
o conceito de valor e a sua origem, foi capaz de dar margem a estudos pos-
teriores que estabelecem um nexo entre as definições da apropriação da na-
tureza pelo homem e o próprio conceito de natureza. É possível trazer para a 
atualidade as discussões Marxistas acerca do valor, justamente porque é esse 

13  LAGO, Antonio; PÁDUA, José Augusto. O que é ecologia? 1 .ed. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 9-12.
14  Ibid, p. 17-23.

Book grad e pos grad.indb   329 11/05/11   15:26



330 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

entendimento do que vem a ser valor para a sociedade que implicará no des-
cobrimento do que vem a ser a natureza na ótica dessa mesma sociedade. 15

Toda essa ideia difundida por Marx a respeito da luta das classes sociais 
com o intuito de extinguir a exploração do homem pelo homem pode ser tra-
zida para o âmbito do direito ambiental, uma vez que é capaz de explicar de 
maneira crítica os principais fundamentos do sistema capitalista, explicando, 
portanto, a nossa forma de produção atual e os impactos que ela reflete na 
natureza. Dentre os inúmeros conceitos abordados por Marx em sua crítica 
ao capitalismo, é a mais valia que merece notório destaque, justamente por re-
fletir de maneira clara a exploração do proletariado pelo proletário através da 
sua força de trabalho. A natureza, para Marx, consiste em um recurso que se 
encontra a disposição do homem, visto que somente o homem possui a capa-
cidade racional de modificá-la de acordo com suas necessidades. No entanto, 
nessa exploração dos recursos pode o homem tão somente transformá-la em 
algo útil ao invés de dar a ela um caráter excedente e desnecessário visando a 
obtenção de lucros.  

“O pensamento ecologista pós-moderno incorporou em suas narrativas uma 
posição antiessencialista – a recusa a uma natureza definível do homem que 
remeta sua existência a uma ordem objetiva de essências no todo da nature-
za – e a compreensão do mundo como um conjunto de ordens hibridas. (...) o 
raciocínio que procurava justificar sua perfeita separação ou sua unificação 
ideal cede diante da presença de entes híbridos e da construção de novos 
esquemas de um pensamento complexo nos quais se apresentam as inter-
-relações e interações entre o material e o simbólico”16

Do mesmo modo que para compreender o conceito de natureza em 
Marx é necessário captar uma categoria ontológica com diferentes níveis de 
materialidade entre o simbólico e o real, assim também o é para discutir acer-
ca da complexidade ambiental, uma vez que, como exposto acima, a corren-
te ecológica, norte das interpretações ambientais, permite relações dualistas 
ensejando a impossibilidade em separar pensamento e realidade. De modo 
não mais a buscar a essência objetiva dos conceitos e sim a sua compreensão 
ampla e geral, o pensamento ecologista atualmente, apresenta-se de maneira 
a valorizar a dialética considerando as implicações sociais.17

A ecologia jurídica reflete, portanto, a colocação em pauta de valores 
ambientais e a observância de determinados princípios visando à proteção 
do meio ambiente através dos mecanismos necessários.  Em meio aos efeitos 
alarmantes da crise ambiental, quais sejam, efeito estufa, aquecimento glo-
bal, derretimento das geleiras, fenômenos naturais, etc. tem-se a necessidade 

15  GUIMARÃES, Antonio Monteiro (org). Dicionário do Pensamento Marxista. 1. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2001. p. 397-402
16  LEFF, Enrique. Racionalidade Ambiental: a reapropriação social da natureza. 1 .ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2006,  p. 102 – 103.
17  Ibid, p. 48-57 / 101-110
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de uma reflexão teórica que possa ser aplicada no dia-a-dia, no exercício do 
direito. É justamente nesse contexto, que surge a ecologia jurídica, colocando 
sob prova princípios ambientais e legislação complementar a fins não só de 
recuperar o dano causado e punir o seu causador, assim como de exercer a 
prevenção e a proteção ambiental. A proteção ambiental no âmbito jurídico 
é verificada a partir do sistema de tríplice responsabilidade: civil, administra-
tiva e penal.  

Dessa forma já existem mecanismos jurídicos capazes de punir práticas 
poluidoras, no entanto, entende-se que a punição para os crimes ambientais 
não é em si mesma uma forma de resolver o problema, uma vez que esta con-
siste em um agir com o intuito de reparar o dano causado que principalmente 
no que diz respeito ao meio ambiente pode, muitas vezes constituir-se em 
dano irreparável. Há que se reformular todo um pensar cultural que priorize 
práticas preventivas em detrimento das reparatórias.

Como um breve exemplo disso pode-se demonstrar que embora conste 
no ordenamento jurídico brasileiro, na lei 6.938, art. 4, VII, matéria que ver-
se sobre o principio do poluidor pagador, cuja fundamentação se sustenta 
da seguinte forma: à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de 
recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição 
pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. (grifo nosso) É 
possível perceber que, devido ao desconhecimento da lei por parte da socie-
dade, empresas privadas e o próprio poder público conseguem transformar 
uma obrigação legal em um bônus capaz de gerar lucros para si. Ocultam, 
dessa forma, o ônus imposto a coletividade “de arcar com as consequências 
econômicas da deterioração ambiental”18

Dada a seriedade da crise ambiental, é necessária uma reflexão a respei-
to do próprio valor que possui o meio ambiente dentro da nossa sociedade.

3. O MEIO AMBIENTE SOB A ÓTICA DA RACIONALIDADE ECONÔMICA

Com o reconhecimento da crise ambiental pautado em verificações his-
tóricas, entende-se que a crise diz respeito não somente ao esgotamento dos 
recursos naturais ou aos efeitos que este produz, mas sim, por outro lado, ao 
nosso próprio modelo de produção. É portanto, o sistema capitalista, o prin-
cipal responsável não só pela instauração da crise assim como pela própria 
dificuldade em solucioná-la, uma vez que, dentre as propostas apresentadas 
para resolver de maneira imediata o problema, poucas são as que pretendem 
de fato romper com a lógica do sistema adotando uma postura revolucionária 
para a formulação de uma verdadeira consciência ambiental, ou seja, de uma 
racionalidade que eleve o meio ambiente como meio e fim de todos os objetivos 
sociais. O problema toma dimensões imensuráveis uma vez que a sua resolução 

18  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro. Proteção juridical do meio ambiente: florestas. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2003, p.79
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afetaria interesses políticos, assim, forma-se um ciclo vicioso no qual enquan-
to a sociedade não exerce voz ativa para exigir do Estado, este não exerce seu 
pode coercitivo para exigir o cumprimento das leis ambientais e em meio a esse 
descaso o poder privado, e inclusive o poder público e parte da população se 
veem totalmente livres para poluir e degradar cada vez mais o meio ambiente.  

A situação torna-se cada vez mais alarmante, com a monopolização 
das informações, os poucos que detêm o poder possuem a capacidade de 
controlar a massa, o povo, a sociedade civil passiva de uma maneira geral. 
Tornando-os escravos de um consumo ilimitado de produtos cuja origem e/
ou composição nem sempre são conhecidas. Sobre esse propósito é de suma 
relevância o posicionamento de Tom Thomas a respeito desse controle

“ou transformamos de modo radical as relações sociais de separação e leva-
mos a cabo um processo de reapropriação das condições de trabalho pelos 
seres humanos, mediante a substituição do trabalho obrigatório pela activi-
dade livre; ou o capitalismo prossegue a sua marcha, dispondo eventualmente 
graças à ecologia, duma nova base de acumulação e de expropriação, e da 
justificação para impor uma nova ordem mundial verde e coerciva, à custa de 
maiores esforços e sofrimentos para as massas”

Apesar do caráter radical adotado pelo autor, que só vê duas saídas extre-
mistas, é possível extrair de sua afirmação a constatação dos efeitos do capita-
lismo na sociedade atual. Dessa forma, sob a justificativa da crise ambiental, a 
cada dia que passa o homem se apropria da natureza e lhe atribui determinado 
valor de mercado, deixando a margem da sociedade aqueles que não possuem 
condições financeiras para arcar com os novos avanços tecnológicos. Refletir 
acerca disso em nosso país é extremamente importante, não só no que diz res-
peito às desigualdades territoriais, mas também e em larga escala no que tange 
a exploração que há muito estamos sofrendo pelos países desenvolvidos. 

A racionalidade econômica reflete o nosso modelo de vida atual, priori-
zando o crescimento e o desenvolvimento econômico em detrimento da pro-
teção do meio ambiente. A solução para esse problema de racionalidade não 
seria simplesmente deixar de produzir ou deixar de crescer, mas sim reconhe-
cer que o crescimento deve ser exercido como o meio para chegar a algum fim 
e não como o fim em si mesmo. Dito de outra forma, o Brasil não vai dei-
xar de ser subdesenvolvido enquanto não apresentar metas que deseja atingir 
com o seu crescimento econômico desordenado, o que vai acontecer, e que 
inclusive já vem acontecendo, é um enriquecimento de poucos em detrimento 
da falta de condições mínimas de existência de muitos. 

Embora pareça simples uma mudança no paradigma social afastada 
de soluções tecnológicas mais complexas, o melhor caminho para resolução 
desse problema é a transformação da racionalidade social. A racionalidade, 
uma vez constituindo-se em um “sistema de raciocínios, valores, normas e 
ações que relaciona meios e fins”19 pode ser transformada através de uma 

19  Ibid, p. 246
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reflexão a respeito das mudanças sociais embasadas em um saber ambien-
tal que permite transformações ontológicas20 de maneira sutil, seja porque 
serão executadas de baixo para cima, seja porque levará em consideração o 
fim de uma “capitalização da natureza”21 para o alcance de uma “apropria-
ção cultural”22 desta. 

Dito de outro modo, a racionalidade econômica impõe a sociedade uma 
visão deturpada da crise ambiental e de suas formas de solução. A exemplo 
disso, temos a própria questão do desenvolvimento sustentável defendida ar-
duamente por empresas privadas que encontraram no meio ambiente uma 
forma de se garantir no mercado, aumentar as vendas, passar uma imagem 
positiva aos clientes e garantir lucros. Dentro destas constatações é relevante 
abordar a respeito da ideologia ambiental dominante difundida pelos meios 
de comunicação e pelos detentores do pode social.

3.1 A falácia do Desenvolvimento (in)sustentável 

O fundamento primordial do principio do desenvolvimento sustentável 
constitui-se no reconhecimento de que os recursos naturais são finitos fazen-
do-se necessário, portanto, desenvolver o sistema de produção de maneira 
consciente com o intuito de garantir qualidade de vida às futuras gerações. A 
sustentabilidade enquanto principio ambiental seria capaz de instaurar uma 
ordem solidária na sociedade pautada na preocupação com o próximo e com 
o futuro da natureza23. Entretanto, na prática as coisas não são bem assim. 
“A fórmula desenvolvimento sustentável, no quadro da economia dominan-
te capitalista, significa uma ilusão”24 Tal ilusão se explica, a priori, a nível 
conceitual, uma vez que desenvolvimento e sustentabilidade são termos que 
se negam mutuamente.25 O que se percebe na atualidade é uma apropriação 
desse discurso que se tornou lugar-comum nas questões ambientais sendo 
defendido tanto por ambientalistas quanto por progressistas, justamente por 
representar, equivocadamente esse “equilíbrio” entre crescimento econômico 
e consciência ambiental.26 

20  Ibid, p. 113
21  Para Leff, a capitalização da natureza é reflexo do sistema capitalista e da apropriação da natureza pelo 
homem. Essa atribuição de valor de mercado a recursos naturais abre espaço para uma hipereconomização do 
mundo induzindo ao seguimento de determinados padrões homogêneos de consumo.  Com isso Leff  atenta para 
a ineficiência das políticas públicas, responsável pela disseminação do principio do desenvolvimento sustentado 
visando a sobreposição do mercado econômico. 
22  A apropriação cultural da natureza é fruto da mudança ocasionada pela racionalidade ambiental. Esta se compõe 
de uma sistematização de princípios além de uma maior relevância ao saber ambiental. Opõe-se a racionalidade 
econômica na medida em que esta não possui a capacidade de incorporar interesses coletivos e sociais de modo a 
regular normas institucionais que possibilitem a democratização dos recursos naturais. 
23  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro. Proteção juridical do meio ambiente: florestas. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2003, p. 58-64.
24  BOFF, Leonardo. Responder Florindo: Da crise da civilização a uma revolução humana. 1 .ed. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2004, p. 77.
25  Ibid, p. 75
26  LEFF, Enrique. Racionalidade Ambiental: a reapropriação social da natureza. 1 .ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2006,  p. 141
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Nas sábias palavras de Enrique Leff  a respeito do tema:

“O discurso do desenvolvimento sustentável procura estabelecer um terreno 
comum para uma política de consenso capaz de integrar os diferentes inte-
resses de países, povos, e classes sociais que plasmam o campo conflitivo da 
apropriação da natureza, (...) A proteção do meio ambiente é considerada 
como um custo e condição do processo econômico, cuja ‘sustentabilidade’ de-
pende das possibilidades de valorização da natureza. [ou seja] capitalização 
dos recursos naturais.”27

Trazendo essa reflexão para o contexto social brasileiro, é perceptível as 
vantagens dos detentores de poder em cima desse discurso disseminado pelo 
senso comum tornando a sociedade uma verdadeira escrava do consumo des-
medido e sem informação. A posteriori, explica-se a ilusão pertinente a esse prin-
cipio ambiental com base na sua utilização no contexto social não para possi-
bilitar políticas públicas com o intuito de proteger o meio ambiente e sim para 
afirmar-se como única alternativa possível para superação da crise tornando 
inviável qualquer questionamento acerca de mudanças estruturais no sistema e 
inibindo a aplicabilidade dos demais princípios constitucionais ambientais que 
poderiam ensejar na população a ânsia por uma participação ativa em questões 
ambientais que são hoje em dia discussões com um cunho vital e com notória 
inclinação para apontar soluções alternativas para a crise ambiental. 

Esse paradoxo entre desenvolvimento e sustentabilidade pode ser ex-
plicado ainda através da observância dos próprios artifícios utilizados pela 
cultura do consumo para corroborar seus interesses. Um desses artifícios 
produtivistas que merece destaque consiste na perpetuação de uma cultura 
do descartável. A “obsolescência planejada”28 é responsável por essa men-
talidade descartável. Diminuir propositalmente o tempo útil dos produtos é 
a maneira encontrada para obrigar a sociedade a renovar constantemente o 
consumo. O consumo criou proporções exageradas, não se trata mais de uma 
questão de utilidade, tudo, hoje em dia, é consumido pelo seu valor acessó-
rio, pela seu caráter fútil e supérfluo. Essa obsolescência não está presente 
somente em aparatos tecnológicos que são reinventados com uma velocidade 
incrível, assim como na própria cultura e na incessante modificação das ten-
dências que leva o ser humano a se desfazer de tudo aquilo que já saiu de foco 
na sociedade.29 Tal fenômeno é ainda mais alarmante em nosso país devido ao 
pouco recurso tecnológico do qual dispomos para reciclar todo esse aparato 
descartável que acaba indo parar em lixões a céu aberto.30

27  Ibid, 133-145
28  Sobre esse conceito assistir documentário dirigido por Cosima Dannoritzer e co-produzido pela 
TV espanhola. Há interessantes estudos a respeito desse tema, no entanto, para não fugir do foco do especifico 
trabalho, esse termo foi utilizado como uma forma de demonstrar a atual lógica da sociedade de consumo e por 
conseguinte exemplificar a falácia do desenvolvimento sustentável. 
29  LAGO, Antonio; PÁDUA, José Augusto. O que é ecologia? 1 .ed. São Paulo: Brasiliense, 1984, p. 52
30  Pesquisas científicas revelam que pelo menos 50,08% dos municípios brasileiros possuem lixo a céu aberto e que 
os gastos do governo em aterrar recursos naturais recicláveis, que poderiam inclusive melhorar a economia do país, 
chega a oito bilhões por ano. O problema do lixo é algo que enseja longas dissertações. 
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Tendo em vista situações como estas é que se pode afirmar que a ideia 
pregada pelo principio do desenvolvimento sustentado é totalmente “insus-
tentável” pois ainda que as empresas adotem selos verdes e produzam bens 
de consumo ambientalmente correto, ao lado disso haverá um incentivo 
em consumir excessivamente tais bens. Trazendo a discussão para o campo 
fático, a insustentabilidade desse princípio se observa não ao comprar uma 
bolsa de material reciclável ao invés de uma bolsa de couro sintético e sim 
ao adquirir cada vez mais bolsas ainda que essas sejam produzidas de for-
ma ambientalmente corretas. O problema aqui, portanto, consiste em uma 
atribuição de valor de mercado aos recursos naturais, o que enseja debates 
bastante complexos. 

4. CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL POR MEIO DE PRINCÍPIOS

A discussão que se trava acerca dos princípios ambientais é muito ampla 
e apresenta muita divergência na doutrina. Por tratar-se de matéria recente, 
não raro, vemos dissensões entre os autores no que concerne às próprias ter-
minologias dadas aos princípios. É válido ressaltar a importância que o orde-
namento jurídico brasileiro concede aos princípios de modo a colocá-los na 
maioria das vezes em uma escala hierárquica superior às normas, entendendo 
que, a nossa própria Constituição de 1988 possui um conteúdo extremamente 
principiológico de modo que a inobservância dos princípios repercutiria em 
danos de indiscutível gravidade.31

Dito isto, a fins de evitar abordar sobre motes repetitivos cujos estudos 
jurídicos são vastos, cabe salientar tão somente três princípios, capazes de, 
uma vez aplicados corretamente, modificar o comportamento social ensejan-
do a uma consciência ecológica com sede de mudanças e rupturas sociais. São 
eles: principio da intervenção estatal compulsória, principio da participação 
comunitária e por último principio da informação. Por outro lado, cabe sa-
lientar que esses princípios por si só não serão os responsáveis pela solução 
da crise ambiental, mas sim os seus impulsionadores uma vez que sendo eles 
respeitados, os princípios de precaução e prevenção, extremamente importan-
tes na proteção do meio ambiente, também serão postos efetivamente em prá-
tica. Assim como o do poluidor-pagador, entre outros. 

Entende-se que não há a necessidade, por hora, de se fazer uma refor-
mulação ambiental no âmbito legislativo. Em seu artigo 225 a Constituição 
Federal vai além de uma simples garantia fundamental, constituindo-se em 
um exigir de todos, Estado, sociedade e poder privado. São inúmeros os dis-
positivos legais que temos para proteger juridicamente o meio ambiente, tan-

31  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro. Proteção jurídica do meio ambiente: florestas. Belo Horizonte: Del Rey, 
2003, p. 33-37
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to na seara nacional – Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.939)32, 
Código Florestal, Constituição Federal (art. 225), Política Nacional Resíduos 
Sólidos (Lei 12.305) – quanto na seara internacional – Declarações da ONU 
de Estocolmo de 1972, Declaração do Rio de 199233 – fazendo-se necessário 
tão somente buscar no próprio ordenamento meios de tornar efetiva a cons-
cientização popular para que esta exija o cumprimento da lei positivada com 
base na observância dos princípios ambientais. 

A relevância que se dará aqui a respeito do principio da intervenção 
compulsória, consiste resumidamente no seu fundamento, qual seja, atribuir 
ao estado o dever de proteger o meio ambiente, adotando uma postura po-
sitiva no sentido de atuar para a efetivação dessa proteção, assim como uma 
postura negativa no sentido de possuir uma obrigação em não fazer, ou seja, 
em não agir de forma que prejudique o meio ambiente.34Assim, a interven-
ção estatal constitui-se em uma prevenção do dano e não em uma reparação 
deste, ou seja, é um agir preventivo do Estado dentro de suas atribuições e 
competências.

No que concerne ao princípio da participação comunitária, este pres-
supõe tanto o principio acima citado, no que tange a realização de políticas 
públicas e educação ambiental, quanto o principio da informação que será 
posteriormente abordado. Para que a participação comunitária seja efetiva, é 
necessário um agir do Estado, prestando-lhes informação ambiental.35 Há a 
necessidade de uma reflexão a respeito dos próprios conceitos de cidadania e 
democracia existente hoje no Brasil para que se alcance a tão almejada par-
ticipação popular nas questões ambientais. Chegando-se a raiz do problema 
através do incentivo a educação, que se torna possível encontrar sua solução. 
A educação ambiental enquanto meio para uma atualização contínua capaz 
de propiciar a percepção integral do ambiente deve ser tida como prioridade 
para resolução da crise.36 e 48 Uma revolução que parta da sociedade devi-
damente conscientizada e informada, ainda que esta não exerça uma partici-
pação ativa ou não se envolva diretamente em questões políticas, é de suma 
importância para romper-se a racionalidade econômica sob a qual vivemos. 
Constitui-se em um dever do Estado garantir a todos a informação para que 
a sociedade por si só decida se vai ou não se manifestar. 

Como dito anteriormente, tais princípios ambientais acabam se inter-re-
lacionando e sua observância termina por garantir a efetivação de princípios 

32  Importante ressalvar que essa lei de resíduos sólidos é bastante recente no ordenamento jurídico, data de 2 de 
agosto de 2010, cujo conteúdo veio alterar a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dar 
outras providências. 
33  MIRRA, Álvaro Luiz. Principios Fundamentais do Direito Ambiental. In: OLIVEIRA JUNIOR, José Alcebíades; 
LEITE, José Rubens Morato (orgs). Cidadania coletiva. Florianópolis: Paralelo 27, 1996, p. 99-104.
34  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro. Proteção jurídica do meio ambiente: florestas. Belo Horizonte: Del Rey, 
2003, p. 12-13.
35  MIRRA, Álvaro Luiz. Principios Fundamentais do Direito Ambiental. In: OLIVEIRA JUNIOR, José 
Alcebíades; LEITE, José Rubens Morato (orgs). Cidadania coletiva. Florianópolis: Paralelo 27, 1996, p. 109-111.
36  NONNA, Silvia. La protección ambiental en las normas del nuevo milenio. Un nuevo rumbo. In: DEVIA, Leila 
(coord.). Nuevo Rumbo Ambiental. Buenos Aires-Madrid: Ciudad Argentina, 2008. p. 48
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quem vem sendo deixados de lado ou colocados sob responsabilidade somen-
te do Estado. O poder público, através de mecanismos processuais e órgãos 
específicos, exerce uma coerção sobre aqueles que poluem, no entanto, o que 
se percebe é que a maioria das atuações do Estado levam em consideração 
uma recuperação pecuniária do dano ambiental, e esta deverá ser realizada 
somente em última instancia. Assim, a responsabilidade social sobre o meio 
ambiente, obedece a uma lógica subsidiária segundo a qual se deve prezar 
em primeiro plano pela preservação ambiental, esta não obtendo êxito parte-
-se para a adoção de medidas capazes de recuperar o dano e, somente com 
a insuficiência de tais medidas é que se deve recorrer ao pagamento de uma 
prestação pecuniária por parte do poluidor. Com o intuito de romper com 
essa lógica é que se preza pela efetiva conscientização ambiental.

5. CONCLUSõES ARTICULADAS

5.1 Em se tratando de Brasil, conclui-se que os efeitos da ação do homem na 
natureza tendem a ser ainda mais lesivos, justamente pela demora do país em 
reconhecer o problema.  Uma vez reconhecida a crise ambiental, assim como 
suas causas e efeitos, poderá a população exigir uma atuação política com 
transparência e veracidade no que tange às questões ambientais consideran-
do leis já existentes no ordenamento jurídico para esse fim.

5.2 Sob a perspectiva da atual sociedade de risco, guiada pela racionalidade 
econômica, é de suma importância a efetivação de políticas públicas com o 
intuito de conscientizar a população sobre as questões ambientais baseando-
-se em três princípios basilares: intervenção estatal compulsória, participação 
e informação.

5.3 A partir da aplicabilidade de tais princípios ambientais no âmbito so-
cial inicia-se um processo de ruptura epistemológica na sociedade econômica 
conduzindo, através da apropriação cultural da natureza, à almejada racio-
nalidade ambiental. 

5.4 Possibilitar, através da observância de dispositivos legais o acesso a edu-
cação ambiental para toda a população com o objetivo de conscientizar a 
sociedade a respeito do caráter difuso e metaindividual inerente ao direito ao 
meio ambiente e às suas formas de exigência. 

5.5 Criar uma verdadeira cultura do saber ambiental interdisciplinar, pautada 
em um novo raciocínio ambiental, uma racionalidade na qual o meio ambien-
te abra espaço para uma nova perspectiva de desenvolvimento.
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A RELAÇÃO ENTRE A NEGOCIAÇÃO 
SOCIOTÉCNICA E A GESTÃO DEMOCRÁTICO-

PARTICIPATIVA DA LEI N° 9.433/97 À LUZ DO 
DIREITO CONSTITUCIONAL À INFORMAÇÃO

ALANA RAMOS ARAUJO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

ERIVALDO MOREIRA BARBOSA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

1. INTRODUÇÃO

Os arranjos institucionais hídricos traçados em meados da década de 90 
do século XX por força da exigência do artigo 21, inciso XIX da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88)1 que determina a com-
petência da União para instituir o sistema nacional de gerenciamento dos 
recursos hídricos, revelam a intenção do legislador constituinte originário de 
instituir um novo modelo de gestão hídrica no país, qual seja: o modelo de 
gestão democrática, integrada e compartilhada.

Nesse sentido, a Lei n° 9.433 de 8 de janeiro de 1997, cognominada Lei 
de Águas2, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e 
criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH) 
conforme a qual a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e 
deve contar com a participação do Poder Público, dos usuários e das comu-
nidades, sendo realizada pelas seguintes instituições: Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos (CNRH); Agência Nacional de Águas (ANA); Conselhos 
de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal (CRHEDF); Comi-
tês de Bacia Hidrográfica (CBH); e órgãos dos poderes públicos federal, es-
taduais e do Distrito Federal e municípios cujas competências se relacionem 
com a gestão de recursos hídricos.

1 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
 outubro de 1988. In: Vade Mecum. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
2 _______. Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, 
 cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 
 Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, 
 de 28 de dezembro de 1989. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/leis/L9433.htm>. Acesso
 em: 18 jan. 2011.
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É de grande relevo destacar que a instituição que mais fortemente se 
aproxima da proposta jurídico-documental de gestão democrático-participa-
tiva é o CBH, tendo em vista que através dele ocorre maior participação da 
sociedade civil nos processos decisórios atinentes às questões hídricas.

Todavia, para a gestão descentralizada, integrada e participativa lograr 
êxito no âmbito dos CBH, advoga-se a implantação da negociação sociotéc-
nica que deve ocorrer no nível de bacia hidrográfica para que o CBH, órgão 
colegiado, delibere sobre as atividades e políticas públicas que possam inter-
ferir na quantidade e qualidade da água no seu território de atuação, levando-
-se em consideração as contribuições técnicas dos peritos e da comunidade 
leiga que reside e que transforma o território da bacia hidrográfica.

Assim, a negociação sociotécnica representa um forte veículo a favor de 
uma maior participação da população interessada no caminhar dos recursos 
hídricos da bacia hidrográfica envolvida, possibilitando uma comunicação 
entre Poder Público, usuários, técnicos e sociedade civil, de molde que se bus-
quem políticas de sustentabilidade para a localidade e se estabeleçam os ca-
nais democrático-participativos legalmente estabelecidos.

Entretanto, para que a negociação sociotécnica seja aplicada com su-
cesso, urge-se como necessário o repasse de informações a respeito dos re-
cursos hídricos da bacia hidrográfica, através do SIRH, de políticas públicas 
de educação ambiental, dentre outros, respeitando-se o direito constitucional 
fundamental à informação e à educação ambiental a fim de que a sociedade, 
devidamente informada, possa participar ativamente dos processos decisó-
rios na gestão da bacia hidrográfica, tornando efetiva a gestão democrático-
-participativa com negociação sociotécnica.

Nesta esteira, a pesquisa aponta como problema: qual a relação entre a 
proposta da Lei nº 9.433/97 de gestão democrático-participativa com negocia-
ção sociotécnica e o nível de informação da comunidade sobre recursos hídricos?

Os objetivos propostos para desnudar esta indagação consistem em: es-
tabelecer a relação entre a negociação sociotécnica e a proposta democrático-
-participativa da Lei nº 9.433/97; verificar a importância do conhecimento 
sobre recursos hídricos para que seja possível a negociação sociotécnica no 
CBH; investigar o nível de informação sobre recursos hídricos que possui 
uma amostragem da sociedade da cidade de Sousa-PB.

2. NEGOCIAÇÃO SOCIOTÉCNICA

2.1 Noções Conceituais

A Escola Sóciotécnica foi uma das correntes pioneiras de pesquisa em 
administração que tratou a questão da complexidade emocional e social dos 
profissionais nas empresas e a consequente necessidade de compatibilização 
dos ambientes técnicos e sociais do trabalho. Assim, esta Escola compreen-
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de o mundo interno dos indivíduos e como estes se relacionam no ambiente 
de trabalho3.

Após a Segunda Guerra Mundial, as relações de trabalho orientadas 
pelo modelo taylorista, burocrático e fechado, seguido pelas organizações 
europeias em meados de 1950 inspiraram os teóricos Eric Trist e Hugh Mur-
ray a desenvolver a referida teoria sociotécnica a partir de estudos realizados 
pelo Tavistock Institute of Human Relations (Instituto Tavistok de Relações 
Humanas), institucionalizado em Londres e por eles coordenado, fazendo 
emergir a abordagem sociotécnica que privilegiou nos seus estudos uma in-
tervenção centrada na participação democrática dos trabalhadores nas orga-
nizações e desenvolveu um modelo de análise baseado no equilíbrio e otimi-
zação dos subsistemas técnico e social no funcionamento das organizações4.

Desta forma, a teoria sociotécnica surgiu no cenário organizacional 
como um instrumento de melhoria das condições de trabalho. Todavia, na 
contemporaneidade passou a abranger uma proposta mais ampla, saindo do 
universo restrito das relações de trabalho passando a abarcar demais formas 
de organização, inclusive o CBH.

2.2 A Teoria Sociotécnica e a Tecnocracia

Marcado pela Revolução Científica e pela globalização através das re-
voluções da cibernética e da informática, o Século XX trouxe em seu bojo 
uma supervalorização do pensamento científico e tecnológico que fortemente 
orientam o modo de pensar, agir e viver da sociedade hodierna.

Ao mesmo tempo em que o ser humano explora exageradamente os 
recursos naturais e desgasta os ecossistemas para convertê-los em valor de 
troca, ‘tecnologiza’ a vida e reifica o mundo, assim a ciência e a tecnologia se 
converteram na maior força produtiva e destrutiva da humanidade5.

A ciência e a técnica modernas, tal como concebidas pelo Ocidente eu-
ropeu e expandidas pelo mundo, foram instituídas como critérios não só de 
verdade, mas também, como se essa verdade fosse a única e absoluta verdade. 
Com esta visão de tecnocentrismo, tenta-se afastar outros protagonistas pos-
síveis e, assim, outras verdades ficaram impedidas de se apresentar enquanto 
cidadãs da polis6.

3 GOMES, Eduarda Di Biase Ferrari; BORELLI, Fabrício; NAZARÉ, Juselli de Castro. Teoria Sócio-Técnica:  
resgatando o construto à luz da criticidade. REGES – Revista Eletrônica de Gestão, Picos, V. 2, N. 2, p. 44-55, mai./
ago. 2009 – www.ufpi.br/reges. 
4 MARTINS, Dora Cristina Moreira. Revisão de Literatura Abordagem Sócio-Técnica. Disponível em: 
 <http://doramartins.com/Doc/Abordagem%20Sociotecnica.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2011.
5 LEFF, E. Complexidade, interdisciplinaridade e saber ambiental. In: PHILIPPI Jr, Arlindo; TUCCI, C. E. M.; 
HOGAN, D. J.; NAVEGANTES, R. Interdisciplinaridade em ciências ambientais. São Paulo: Signus 
 Editora, 2000.
6 PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2006.
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É neste sentir que as organizações, estatais e/ou privadas, têm conduzido 
os seus rumos, inclusive os caminhos decisórios, levando em consideração 
aspectos técnicos e científicos, bem como tomando em alta conta as opiniões 
dos peritos em manifesto detrimento dos leigos.

Acredita-se que tanto as organizações governamentais como empresa-
riais, em sua perseguição de metas e objetivos organizacionais, não levam em 
consideração os interesses, as aspirações e as necessidades dos cidadãos e assim 
os interstícios da sociedade tornam-se um residual cada vez mais degradado7.

Assim, a aplicação e prática efetiva de mecanismos como a negociação 
sociotécnica, apontam uma proposta da maior relevância no processo de que-
bra da tecnocracia para abrir-se espaço aos fatores sociais, econômicos, polí-
ticos e culturais diretamente envolvidos no ambiente organizacional como o 
CBH e entre este e o espaço externo.

Isto significa que, para a efetiva sustentabilidade político-institucional 
da gestão, o estilo de ação orientada pela imposição de uma ordem técnico-
-científica ao território deve ser substituído pelo estilo de ação orientada pela 
negociação sociotécnica, pois quem vive e molda o território de uma bacia 
hidrográfica, tem acesso a este, ao direito de sustento e abrigo, é a comunida-
de, a mesma que tem de arcar com as consequências diretas de suas ações8.

2.3 Negociação Sociotécnica e a Gestão Democrático-Participativa da Lei nº 9.433/97

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), instituída pela Lei 
n° 9.433/97, é formada fundamentos que constituem a base sobre a qual 
orienta-se a sua implementação. 

O primeiro fundamento da Lei de Águas estabelece que a água é um bem 
de domínio público. O segundo fundamento constante da Lei das Águas dis-
põe que a água é um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. O 
terceiro fundamento informa que o uso prioritário da água, em situações de 
escassez, deve ser dado ao consumo humano e a dessedentação de animais. O 
quarto fundamento previsto diz respeito ao provimento de uso múltiplo das 
águas. O quinto fundamento, determina que a bacia hidrográfica é a unidade 
territorial para implantação da PNRH. O sexto fundamento, tratado com 
ênfase neste trabalho, aduz que a gestão hídrica deve ser descentralizada e 
partilhada entre Poder Público, usuários e comunidade e pugna pela partici-
pação democrática da sociedade na gestão hídrica.

Assim, neste contexto, a referida lei inclui inovações significativas. A 
água deixa de ser considerada exclusivamente uma questão técnica, externa à 

7 EGRI, Carolyn P.; PINFIEL, Lawrence T. As organizações e a biosfera: ecologia e meio ambiente. In: CLEGG, S. 
R.; HARDY C. Handbook de estudos organizacionais. São Paulo: Atlas, 1998.
8 MACHADO, Carlos José Saldanha. Mudanças conceituais na administração pública do meio ambiente. Cienc. 
Cult. [online]. 2003, v. 55, n. 4, pp. 24-26. ISSN 0009-6725.
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sociedade, um recurso infinito e de exclusiva competência de peritos. A legis-
lação propõe uma política participativa e um processo decisório aberto aos 
diferentes atores sociais vinculados ao uso da água, dentro de um contexto 
mais abrangente de revisão das atribuições do Estado, do papel dos usuários 
e do próprio uso da água9.

Assim, observa-se que a tomada de consciência da necessidade de se pra-
ticar a gestão dos recursos naturais numa perspectiva integrada se consolidou 
mundialmente nos últimos vinte anos10, sendo que o avanço mais significa-
tivo é a mudança de uma gestão institucionalmente fragmentada para uma 
legislação integrada e descentralizada, havendo uma substituição de práticas 
arraigadas de planejamento tecnocrático e autoritário, devolvendo-se o poder 
para as instituições descentralizadas de bacia, e isto implica em promover pro-
cessos de negociação entre os diversos agentes públicos, usuários e sociedade 
civil organizada, cujos órgãos consultivos e deliberativos de gerenciamento 
são os CBHs, baseados no tripé descentralização, participação e integração11.

Todavia, a gestão hídrica baseada neste tripé passa pela necessidade de 
dialogar os diferentes atores numa perspectiva de negociação entre o conhe-
cimento técnico-científico, cuja atribuição é do Estado, e as aspirações da 
população que sobrevive e transforma a bacia hidrográfica em que reside. 

A grande questão que se coloca é quanto à capacidade de negociação e 
de estabelecer pactos, e os limites estão dados pela prevalência de lógicas de 
gestão que ainda centram, na maioria dos casos, uma forte prevalência do 
componente técnico como referencial de controle do processo. O CBH amplia 
as possibilidades de uma prática orientada pela negociação sóciotécnica. As-
sim se articulam interesses territoriais e necessidades técnicas, num processo 
aberto a negociações12.

Uma prática efetiva de gestão pública colegiada, integrada, orientada 
pela lógica da negociação sociotécnica, significa agir visando ao ajuste de in-
teresses entre as propostas resultantes do diagnóstico técnico-científico e das 
legítimas aspirações e conhecimentos da população que habita o território de 
uma bacia hidrográfica, ou seja, entre os diversos atores da dinâmica territo-
rial envolvidos em sua organização, como os agricultores, os industriais e as 
coletividades locais, e os entes do aparelho de Estado13.

9 GUIVANT, Julia S.; JACOBI, Pedro. Da hidro-técnica à hidro-política : novos rumos para a regulação e gestão 
dos riscos ambientais no Brasil. Cadernos de Desenvolvimento e Meio Ambiente, n.1, 2003. Disponível em: <http://
www.periodicos.ufsc.br/index.php/cadernosdepesquisa/article/viewFile/1950/4424> Acesso em: 17 jan. 2011.
10 MACHADO, op. cit., p. 24.
11 JACOBI, Pedro Roberto; BARBI, Fabiana. Democracia e participação na gestão dos recursos hídricos no Brasil. 
Rev. Katál. Florianópolis v. 10 n. 2 p. 237-244 jul./dez. 2007.
12 JACOBI, P. R.; GRANJA, S. I. B. Aprendizagem social na gestão compartilhada de bacias hidrográficas em 
áreas periurbanas na América Latina. Encuentro por una nueva cultura del água em América Latina. Pales-
tra. Fortaleza, Ceará, 5 à 9 de dezembro de 2005. Disponível em: <http://www.unizar.es/fnca/america/index2.
php?idioma=pt&x=0512> Acesso em: 20 jan. 2011.
13 MACHADO, Carlos José Saldanha. Recursos hídricos e cidadania no Brasil: limites, alternativas e desafios. 
Revista Ambiente & Sociedade. V. VI, nº. 2 jul./dez. 2003.
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2.4 A Negociação Sociotécnica e o Direito à Informação

A negociação sociotécnica, conforme visto, é um mecanismo que pos-
sibilita o diálogo entre o olhar técnico e o olhar social dentro de uma orga-
nização como o comitê de bacia hidrográfica, de modo que ambas as partes 
– profissionais e leigos -, tenham oportunidade de convergir os respectivos 
interesses no sentido de tomada de decisões conjunta e que beneficie a todos 
os participantes dos processos decisórios.

Todavia, o monopólio dos peritos na gestão dos recursos hídricos torna-se 
possível pela falta de informações disponíveis ou a uma informação predomi-
nante técnica sobre a importância do Comitê, o que gera pouco interesse da 
comunidade para participar, obrigando algumas vezes o preenchimento de va-
gas não só por peritos mas também por outros setores pouco representativos14.

Entretanto, para poder participar efetivamente da gestão partilhada 
conforme demanda a legislação hídrica e ser fidedigna à proposta democrá-
tica da negociação sociotécnica, faz-se necessário que a sociedade tenha um 
lastro mínimo de informações a respeito dos mecanismos jurídico-ambientais 
que invocam esta participação e o modo como esta participação pode ocorrer.

Assim, tais informações devem ser fornecidas, por exemplo, através do 
estrito cumprimento constitucional do direito à informação e do direito à 
educação ambiental no nível escolar, bem como através da garantia efetiva do 
SIRH preconizado na Lei nº 9.433/97.

Neste sentido, é dever do Poder Público prover, no nível da bacia hidro-
gráfica, os meios de conhecimento da sociedade a respeito dos instrumentos 
de gestão para que esta possa participar ativamente dos processos decisórios 
em sede de recursos hídricos na localidade em que reside e/ou atua, sob pena 
de que a participação social na gestão partilhada fique mitigada em razão da 
técnica e, desse modo, a negociação sociotécnica seja prejudicada nos seus 
preceitos de democracia.

Destaque-se que a lógica da gestão territorial participativa e descentra-
lizada contida na Lei de Águas não pode esconder o fato de que o termo 
‘participação’ acomoda-se a diferentes interpretações, já que se pode partici-
par ou tomar parte em alguma coisa de formas diferentes, que podem variar 
da condição de simples espectador, à de protagonista de destaque. Assim, a 
pretendida e esperada participação da sociedade, dos usuários e das comuni-
dades em geral está formalmente incluída na Lei, garantida por meio de sua 
representação equitativa nos Comitês e demais organismos de bacia hidro-
gráfica, assim como nos Conselhos estaduais e nacional. Mas a participação 
efetiva e material da sociedade também deve ser garantida através de outros 
mecanismos, a fim de consolidá-la e materializá-la através da prática política 
denominada “gestão colegiada e integrada com negociação sociotécnica”15.

14 GUIVANT, JACOBI, Ibid., p. 15
15 MACHADO, op. cit., p. 130
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Esta pesquisa sugere que um desses mcanismos seja a disponibilização 
das informações a respeito dos comandos normativos que definem os contor-
nos da política de recursos hídricos, da gestão hídrica, das formas legalmente 
previstas de fóruns e debates ambientais, das representações sociais nos comi-
tês de bacia hidrográfica, do SIRH, dentre outros.

O direito à informação é um direito constitucional fundamental que está 
regulamentado no artigo 5°, inciso XXXIII e estabelece que “todos têm direi-
to a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena 
de responsabilidade”16.

Assim, é de grande relevo ressaltar que as informações a respeito dos 
recursos hídricos são de interesse coletivo ou geral, cabendo ao Poder Público 
torná-las acessíveis para que a sociedade representada nos comitês de bacia 
hidrográfica possa participar democraticamente das decisões.

O acesso às informações hídricas é de suma importância para que a 
sociedade possa contribuir com a proteção ambiental e participar dos pro-
cessos decisórios, vez que o direito de participação pressupõe o direito de 
informação e está a ele intimamente ligado. É que os cidadãos com acesso à 
informação têm melhores condições de atuar sobre a sociedade, de articular 
mais eficazmente desejos e ideias e tomar parte ativa nas decisões que lhes 
interessam diretamente17.

Ainda na seara constitucional, têm-se que incumbe ao Poder Público 
promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscienti-
zação pública para a preservação do meio ambiente18.

Esta educação ambiental no nível escolar é da maior relevância para 
a preparação de cidadãos bem informados a respeito do caminhar hídrico-
-ambiental, pois serão eles os futuros gestores ou representantes da sociedade 
nos comitês de bacia hidrográfica, podendo atuar de forma eficaz na gestão 
hídrica da respectiva bacia, sendo potenciais atores no combate à degradação 
e eventuais conflitos no entorno da bacia.

Todavia, uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Opinião Públi-
ca e Estatística (IBOPE) a requerimento do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), citada por Milaré19, cuja investigação foi realizada em janeiro de 
1997 com um universo de dois mil atores sociais, chegou ao resultado de que 
apenas 1% dos entrevistados considera-se bem informado a respeito do meio 
ambiente, dado este que aponta para a necessidade de ampliação do nível de 
informação dos brasileiros sobre o meio ambiente.

No tocante à legislação ordinária, o SIRH está fundamentado no art. 
25 da Lei n° 9.433/97, que define o instrumento em análise e ressalta suas 

16 BRASIL. Constituição (1988), Ibid., p. 9
17 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 6. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009.
18 BRASIL. Constituição (1988), op. cit., p. 71
19  MILARÉ, Ibid., p. 198 
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funções: “O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é um sistema 
de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre 
recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão”20.

Os sistemas de informações de recursos hídricos são condições indispen-
sáveis para o gerenciamento das águas por toda a importância que exercem 
sobre as informações relativas aos recursos hídricos21.

É com o acesso às informações pertinentes às questões que envolvem as 
águas que a sociedade pode conscientizar-se da situação corrente e, embasada 
na gestão descentralizada e participativa, posicionar-se a respeito.

O instrumento em estudo apresenta forte tendência democrática que fica 
evidente na leitura do art. 26 da Lei n° 9.433/97 que versa sobre princípios 
regedores dos sistemas, dentre os quais encontra-se o acesso aos dados e in-
formações referentes aos recursos hídricos e que são expandidos para toda a 
sociedade22.

Os princípios da participação comunitária, da gestão descentralizada, 
da imposição do acesso às informações através do SIRH previstos na Lei 
9.433/97 encontram disposição expressa do Princípio 10 da Declaração do 
Rio 1992 que preconiza:

“A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participa-
ção, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível na-
cional, cada cidadão deve ter acesso adequado a informações relativas ao 
meio ambiente de que disponham as autoridades públicas,(...), bem como 
a oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados irão fa-
cilitar e estimular a conscientização e a participação pública, colocando a 
informação à disposição de todos”23.

Neste sentido, o acesso às informações hídrico-ambientais impõe o 
constante diálogo entre o Estado e a sociedade e entre os diversos segmentos 
sociais, no bojo dos processos decisórios e na formulação e execução das po-
líticas públicas voltadas à conservação e recuperação dos recursos que com-
põem o ambiente24.

Assim, observa-se que o direito à informação constitui um pressuposto 
básico para que a negociação sociotécnica obtenha sucesso no CBH, tendo 
em vista que a mesma exige como requisito de validade que haja o diálogo 
entre os técnicos peritos na seara hídrico-ambiental e os atores leigos da so-
ciedade com representação nos comitês, levando em consideração que estes 
também residem na bacia hidrográfica e vivenciam as consequências dos con-
flitos e degradações experimentados na mesma. Por tal motivo, é imperativo 

20 BRASIL. Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, op. cit., p. 5
21 CAMPOS, Nilson; STUDART, Ticiana. Gestão de águas: princípios e práticas. Porto Alegre: ABRH, 2001.
22 BRASIL. Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, Ibid., p. 5
23 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992). Dis-
ponível em: http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=18&idConteudo=576>. 
Acesso em: 9 jan. 2011.
24 MILARÉ, op. cit.
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da democracia participativa com negociação sociotécnica que a sociedade 
seja informada das questões hídricas da localidade onde é de sua competên-
cia participar da gestão.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A investigação seguiu um trajeto metodológico dividido em duas etapas, 
tais são: a pesquisa bibliográfica e análise documental que abarcam a biblio-
grafia e a legislação pertinente ao tema; a pesquisa de campo que trata da 
coleta de informações no local em que ocorre o fenômeno a ser pesquisado.

Assim, para a análise dos textos jurídicos utilizou-se a hermenêutica 
jurídica que preocupa-se com conceitos, valores, princípios e sentido da nor-
ma jurídica.

Por meio da técnica de interpretação normativa foram analisadas a 
CF/88 e a Lei Federal n° 9.433 que institui a Política Nacional de Recursos 
Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

Posteriormente, com o escopo de coletar informações acerca dos aspec-
tos hídrico-culturais, realizou-se uma pesquisa de campo, entre os meses de 
novembro de 2007 e abril de 2008, numa escola pública estadual de ensino 
médio que, de acordo com o site oficial do Governo da Paraíba25, representa 
50% das escolas públicas de ensino médio da cidade de Sousa-PB cadastradas 
na Secretaria de Educação e Cultura desse Estado.

O problema suscitado, os objetivos e o instrumento de coleta de dados 
escolhidos neste estudo possibilitaram uma pesquisa quantitativa e qualitativa.

Assim, nesse estabelecimento de ensino foi aplicado, aleatoriamente, 01 
(um) questionário pré-formulado com 426 (quatrocentos e vinte seis) estu-
dantes do 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, que corresponde a 26,91% do 
total de 1.583 (um mil, quinhentos e oitenta e três) atores sociais, cujos dados 
foram coletados com o propósito de buscar o nível de informações sobre a 
gestão hídrica nacional e paraibana.

Os dados foram tratados através do software SPSS (Pacote Estatístico 
Aplicado a Ciências Sociais), que possibilitou a elaboração de tabelas para 
interpretação dos resultados.

Os dados foram interpretados utilizando-se o método dedutivo, cuja 
argumentação torna explícitas verdades particulares contidas em verdades 
universais. O ponto de partida é o antecedente, que afirma uma verdade uni-
versal, e o ponto de chegada é o consequente, que afirma uma verdade menos 
geral ou particular contida implicitamente no primeiro26.

Assim, partindo-se da premissa de que a Lei nº 9.433/97 determina a 
gestão democrático-participativa com negociação entre os diferentes atores 

25 GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA/SEEC-PB. Cadastro das Escolas. Disponível em: http://www.paraiba. 
pb.gov.br. Acesso em: 26 jan. 2011.
26 CERVO, Amado Luiz. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.
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que compõe o tripé do CBH, defende-se que o nível de informação sobre 
recursos hídricos da comunidade interfere na sua participação na gestão pro-
posta pela Lei de Águas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a aplicação do questionário foram tabulados os dados coletados 
sobre a gestão dos recursos hídricos da Paraíba que permitiram estabelecer 
relações entre a sociedade sousense investigada e a cultura desta a respeito 
dos recursos hídricos nacional e estadual da Paraíba.

A tabela 1 revela que somente 21 atores, isto é, 4,9% têm alguma infor-
mação sobre a Política Federal de Recursos Hídricos. 

Tabela 1 – Nível de Conhecimento da Lei Federal nº 9.433/97

CONHECE A LEI FEDERAL Nº 9.433/97 f %

SIM 21 4,9

NÃO 405 95,1

TOTAL 426 100,0

FONTE: Pesquisa Direta (2008).

O princípio da gestão descentralizada e com a participação do Poder 
Público, dos usuários e das comunidades, previsto no art. 1º, inciso VI da Lei 
nº 9.433/97, informa que para dirimir os problemas que envolvem o meio am-
biente, inclusive os recursos hídricos, deve haver uma forte cooperação entre 
a sociedade (usuários e comunidade) e o Estado27 de modo que os diferentes 
grupos sociais possam participar da formulação e da execução da política 
hídrico-ambiental.

Nesse sentido, Milaré28 assevera que:

“De fato, é fundamental o envolvimento do cidadão no equacionamento e 
implementação da política ambiental, dado que o sucesso desta supõe que 
todas as categorias da população e todas as forças sociais, conscientes de 
suas responsabilidades, contribuam para a proteção e melhoria do meio am-
biente, que, afinal, é bem e direito de todos”.

Diante dos dados expostos na tabela 1, pode-se prever distorções na 
compreensão do fundamento acima mencionado. Assim, sem a consciência 
crítica por parte da sociedade acerca desse fundamento basilar torna-se difi-
cultoso praticar a política democrático-participativa com bases sociotécnicas.

27 BRASIL. Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, op. cit., p. 1
28 MILARÉ, op. cit., p. 833
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No âmbito estadual, a tabela 2 atesta que 3,1% conhece a Lei Estadual 
de Recursos Hídricos da Paraíba. 

Tabela 2 – Nível de Conhecimento da Lei Estadual 6.308/96

CONHECE A LEI ESTADUAL 6.308/96 f %

SIM 13 3,1

NÃO 413 96,9

TOTAL 426 100,0

FONTE: Pesquisa Direta (2008).

Conforme o dado apresentado na tabela 2, defende-se que sem uma par-
ticipação efetiva da sociedade, por falta de conhecimento, percebe-se que o 
Estado não vem exercendo eficientemente os instrumentos jurídico-ambien-
tais que exigem que a sociedade seja informada dos rumos hídricos em ins-
tância federal e estadual.

De fato, o cidadão bem informado dispõe de valiosa ferramenta de con-
trole social do Poder. Isto porque, ao se deparar com a informação e compre-
ender o real significado da questão ambiental, o ser humano é resgatado de 
sua condição de alienação e passividade. E, assim, conquista a sua cidadania, 
tornando-se apto para envolver-se ativamente na condução de processos deci-
sórios que hão de decidir o futuro da humanidade sobre a Terra29.

No tocante ao Comitê de Bacia Hidrográfica da Paraíba, apenas 3,5% 
dos atores afirmaram ter conhecimento sobre o mesmo (Tabela 3).

Tabela 3 – Nível de Conhecimento do Comitê de Bacia Hidrográfica da Paraíba

CONHECE ALGUM COMITÊ DE BACIA 
HIDROGRÁFICA DA PARAÍBA?

f %

SIM 15 3,5

NÃO 411 96,5

TOTAL 426 100,0

FONTE: Pesquisa Direta (2008).

O conhecimento defasado por parte dos entrevistados sobre os Comitês 
de Bacia Hidrográfica da Paraíba acontece, principalmente, por causa da len-
tidão do Estado da Paraíba na realização de ações concretas para formação 
dos comitês. É bom frisar que os comitês, por força de legislação hídrica, 
devem ter inicialmente suas infra-estruturas de formações financiadas pelo 

29 MILARÉ, op. cit., p. 198.
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Estado, contudo, este vem se mostrando ineficiente na prestação para formu-
lação dos comitês.

Para aqueles que indicaram ter conhecimento do Comitê de Bacia Hi-
drográfica da Paraíba (3,5% – Ver Tabela 3), apenas 3 deles (20,0%) indica-
ram as funções do Comitê: tratar a água e promover o máximo de abasteci-
mento (Tabela 4).

Tabela 4 – Indicação das Funções do Comitê de Bacia Hidrográfica da Paraíba

FUNÇÕES f %

TRATAR A AGUA 2 13,3

PROMOVER O MAXIMO DE ABASTECIMENTO 1 6,7

NÃO RESPONDEU 12 80,0

TOTAL 15 100,0

FONTE: Pesquisa Direta (2008).

A fragilidade das informações da população investigada sobre o Comitê 
de Bacia Hidrográfica da Paraíba aponta no sentido de um déficit profun-
do na implantação da gestão democrático-participativa que trata-se de uma 
concepção de gestão pública colegiada, com negociação sociotécnica, através 
dos CBHs (GUIVANT; JACOBI, 2003)30, na qual a legislação de recursos 
hídricos reserva à sociedade civil uma responsabilidade central na condução 
da política e da gestão desses recursos. Cabe aos usuários da água organizar-
-se e participar ativamente dos comitês, defender seus interesses quanto aos 
preços a serem cobrados pelo uso, assim como sobre a aplicação dos recursos 
arrecadados e sobre a concessão justa das outorgas dos direitos de uso (JA-
COBI, BARBI, 2007)31.

5. CONCLUSõES ARTICULADAS

5.1 O arranjo institucional introduzido no ordenamento jurídico brasileiro 
com a criação dos CBHs busca coadunar os interesses governamentais, dos 
grandes setores usuários de água e das comunidades locais que habitam a 
bacia hidrográfica e que convivem com as melhorias e com as degradações 
ocorridas nos ecossistemas de sua localidade.

5.2 Assim, a proposta de gestão democrática, integrada e compartilhada pro-
pugnada pelos CBHs, baseando-se na negociação sociotécnica, torna-se pos-
sível através do diálogo entre os aspectos técnicos e sociais da bacia hidrográ-

30 GUIVANT; JACOBI, Ibid.
31 JACOBI; BARBI, op. cit. p. 240.
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fica, de forma a haver uma convergência de interesses para a sustentabilidade 
hídrica da bacia.

5.3 Todavia, verificou-se que a negociação sociotécnica encontra desafios para 
sua aplicabilidade nos CBHs brasileiros, tais como a supremacia tecnocrática 
para decidir sobre os rumos hídricos da bacia hidrográfica e a defasagem do 
envolvimento do viés social nos processos decisórios da bacia.

5.4 Constatou-se que um passo da maior relevância a ser dado é disponi-
bilizar para toda a sociedade, em especial aquela parcela representativa da 
sociedade nos CBHs, as informações a respeito da gestão dos recursos hídri-
cos, a fim de que esteja assegurada a efetiva gestão democrática, integrada e 
compartilhada com negociação sociotécnica. 

5.5 Nesse sentir, conclui-se que a garantia material do direito constitucional 
fundamental à informação, através do SIRH, através de fóruns e debates hí-
dricos, políticas públicas de conscientização hídrico-ambiental são fatores es-
senciais para a gestão democrático-participativa, integrada e compartilhada 
em bases sociotécnicas.
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CONVENÇÃO DE BASILÉIA SOBRE 
O CONTROLE DE MOVIMENTOS 

TRANSFRONTEIRIÇOS DE RESÍDUOS 
PERIGOSOS E SEU DEPÓSITO: SUA CRIAÇÃO  
E APLICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO BRASILEIRO

BRUNO LÚCIO MOREIRA MANZOLILLO
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio

1. DANO AMBIENTAL TRANSFRONTEIRIÇO

Modelos de sociedade consumistas e, portanto, insustentáveis, cami-
nham para o desperdício. O consumismo se mostra oposto à idéia de pre-
servação (do meio ambiente e de recursos), sendo necessário repensar esta 
relação.

Em função do estímulo ao consumo, a produção de resíduos sólidos 
vem sofrendo um aumento vertiginoso. Simultaneamente, a toxicidade desses 
resíduos é agravada em decorrência do uso cada vez mais freqüente de pro-
dutos químicos e pesticidas, inclusive pelo advento da energia atômica. Nessa 
trama está ainda o alarmante crescimento da concentração das populações 
urbanas e a diminuição ou encarecimento das áreas destinadas a aterros sa-
nitários.1

Neste cenário permite ser traçado o caminho pelo qual a poluição gra-
duadamente cresce na sociedade. Começa restrita aos locais de trabalho e 
seus arredores, afetando aos poucos a atmosfera, os rios, lagos, mares de pe-
quenas regiões e, por fim, todo um continente. Em seguida, elementos quími-
cos produzidos expressamente com a finalidade de serem danosos a determi-
nadas formas de vida (como os pesticidas), são inseridos no meio ambiente, 
somados a outros produtos de alta periculosidade, introduzidos no uso diário 
da vida corrente do homem moderno. Por fim, ocorrem problemas como o 
acúmulo de resíduos inaproveitáveis e de alta toxidade, nas cidades e seus 
arredores próximos.

Eventualmente, avanços tecnológicos da modernidade impulsionam e 
possibilitam o início de um processo de busca por locais cada vez mais distan-
tes da concentração industrial, para neles estocar resíduos perigosos, longe 
dos territórios e das fronteiras dos Estados economicamente mais adianta-

1  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 13ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 
2004. p. 546
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dos, seus principais produtores. Trata-se do movimento transfronteiriço de 
resíduos tóxicos e seu depósito.2

Assim como água e ar poluídos, e muitas vezes por causa dessas formas, 
a contaminação advinda de diversos resíduos sólidos não respeita as frontei-
ras dos Estados.3 Tal problema, que é a priori entendido como essencialmente 
local, ao ultrapassar fronteiras nacionais, desvendaria o que Kiss chamou de 
alcance praticamente ilimitado do espaço.4

Ao longo do século passado, foram surgindo, entre nações, diversos con-
flitos de natureza ambiental, principalmente no que se refere a poluição ul-
trapassando limites entre Estados (poluição transfronteiriça) e poluição dos 
recursos hídricos,5 impulsionando cada vez mais mudanças na rede legislativa 
internacional. Milaré explica esse desenvolvimento ao elucidar a relevância 
da questão ambiental concentrada não apenas por seus ideais de preservação 
do planeta, “mas também pela sua característica global, já que os efeitos pro-
vocados de degradação do meio ambiente extravasam os limites territoriais 
de um único país, alcançando dimensões regionais, internacionais ou até mes-
mo planetárias”.6

Instrumentos de regulamentação internacional – tanto no campo do Di-
reito Ambiental quanto no campo dos Direitos Humanos – só se desenham 
como forma de respostas a conflitos.7 Países vizinhos, em particular os que 
têm suas fronteiras demarcadas por cursos d’água ou ruas, são propícios ao 
surgimento desse tipo de conflito, especialmente os provocados por emissões 
de fumaça ou dejetos sólidos e por danos ao solo ou à atmosfera, advindos 
da atividade industrial.8

Soares aponta o julgamento do Caso Lótus, em 1927, numa lide entre 
França e Turquia, como o fundamento da finalidade primordial do direito 
internacional, qual seja, “manutenção da paz, portanto, a manutenção do 
status quo”.9 Embora não fosse uma questão puramente ambiental, deve-

2  SOARES, Guido Fernandes Silva. A proteção internacional do meio ambiente. Barueri, SP: Manole, 2003 p. 
116-117
3  WEINBERG, Philip & REILLY,  Kevin A. Understanding Environmental Law. USA, 1998, Matthew & Bender. 
p. 246. Apud: FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Resíduos Sólidos: Ponto Final da Insustentabilidade 
Econômica. Revista de Direitos Difusos. São Paulo: Revista de Direitos Difusos, v. 15: Gestão de Resíduos Sólidos 
I, 2002. p. 1727. Tradução livre Texto original: “Like polluted water and air, and often because of those media, 
contamination from many solid wastes does not respect state boundaries”.
4  KISS, Alexandre C., Droit international de l’environnement, Paris, Pédone, 1989 pp. 212 Apud: TRINDADE, 
Antonio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio - ambiente: paralelo dos sistemas de proteção internacional. 
Porto Alegre: S. A. Fabris, 1993. P. 43-44. Tradução livre Texto original: “une portée pratiquement illimitée dans 
l’espace”
5  CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. Direito Internacional do Meio Ambiente: Algumas Considerações. 
Revista de Direitos Difusos. São Paulo: Revista de Direitos Difusos, v. 38: Direito Internacional - Estudos em Ho-
menagem ao Prof. Guido Soares, 2006. PP 7-9.
6  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007. P. 1122.
7  TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio - ambiente: paralelo dos sistemas de proteção 
internacional. Porto Alegre: S. A. Fabris, 1993. P. 40.
8  CASTRO, João Marcos Adede y. Resíduos Perigosos no Direito Ambiental e Internacional – sua internalização 
nos países do Mercosul. Porto Alegre: Sergio Fabris Editor, 2003 p. 42
9  SOARES, Guido Fernandes Silva. As ONGs e o Direito Internacional do Meio Ambiente. Revista de Direito 
Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, n.17, 2000. P. 23.
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-se reconhecer que foi ímpar na afirmação do Direito Internacional como 
mecanismo de responsabilização. Aliás, entende-se por responsabilidade in-
ternacional “o vínculo jurídico que se forma entre o Estado que transgrediu 
uma norma de direito internacional e o Estado lesado, visando o ressarci-
mento do dano”.10

Com os primeiros casos de poluição transfronteiriça, houve necessidade 
de se expandir o entendimento do conceito de responsabilização para a questão 
ambiental. São levantados, pela doutrina, diversos casos de grande repercussão 
nesse tema. Entre eles destacam-se o Caso do Canal de Corfu, no Mar Jônico, 
que resultou, em 1949, no entendimento que “nenhum Estado pode utilizar o 
seu território para cometer atos contrários aos direitos de outros Estados”; e 
o Caso Lennoux, que embora não versasse diretamente sobre poluição trans-
fronteiriça, considerou essa hipótese no seu julgamento, em 1956.11

Dentre os principais conflitos na análise deste assunto, o caso da Fundi-
ção Trail (ou Trail Smelter Case) é indubitavelmente um dos mais relevantes. 
A fundição de zinco e chumbo, no Canadá, liberava dióxido de enxofre na 
atmosfera. Essa poluição atravessou a fronteira estadunidense, afetando o 
Estado de Washington, nos Estados Unidos. Em 1941, o tribunal arbitral que 
julgou a lide reconheceu que “o Estado tem sempre o dever de proteger outros 
Estados contra atos injuriosos praticados por indivíduos dentro de sua juris-
dição”. Foi evocada assim pela primeira vez a responsabilidade de um Estado 
perante dano ambiental transfronteiriço.

Nota-se que as primeiras normas internacionais de proteção ao meio 
ambiente, no relativo à poluição derivada de atividades industriais, surgiram 
pela atuação da Organização Internacional do Trabalho.12 Com o tempo, di-
versos outros acordos foram assinados especificamente sobre poluição trans-
fronteiriça: a Conferência das Nações Unidas de 1977, em Nova Iorque, que 
tratou da poluição de recursos hídricos internacionais; a Convenção sobre 
Poluição Atmosférica Transfronteiriça de 1979, em Genebra; a Convenção 
para a Proteção da Camada de Ozônio de 1985, em Viena; e seu Protocolo de 
Montreal sobre substâncias que empobrecem a camada de ozônio, de 1987.

Assim como a Declaração de Estocolmo, de 1972, a Declaração do Rio 
listou os princípios a serem seguidos pelos povos em busca da proteção am-
biental. Em 1992, a Declaração do Rio chegou a abarcar questões relativas 
ao lançamento de resíduos perigosos, mas não é muito explícita no assunto. 
Seus princípios 10 e 14 referem-se, respectivamente, à obrigação dos Estados-
-membros em manter seus cidadãos informados sobre os “materiais perigosos 
em suas comunidades” e de cooperar para “desestimular ou prevenir a realoca-
ção ou transferência para outros Estados de quaisquer substâncias que causem 
degradação ambiental grave ou que sejam prejudiciais à saúde humana”.

10  DEL’OLMO, Florisbal de Souza. Curso de direito internacional público. Rio de Janeiro: Forense, 2006. P. 130.
11  Sobre os dois casos v. NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulálio do.  Direito Ambiental Internacional. Rio de 
Janeiro: Thex Editora, 2002. PP. 15-16.
12  SOARES, Guido Fernandes Silva. A proteção internacional do meio ambiente. Barueri, SP: Manole, 2003 p. 117
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Contudo, dentre os 27 princípios elencados na Declaração do Rio, me-
rece destaque o Princípio 2, que limita a capacidade dos Estados de explorar 
seus recursos até o momento que “não prejudiquem o meio ambiente de ou-
tros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição internacional”. Tal 
princípio é espelho do Princípio 21 adotado em Estocolmo, que trata do direi-
to soberano dos Estados de explorar seus próprios recursos dentro de padrões 
de consumo que não causem danos ambientais a outros Estados. Trata-se de 
uma liberdade relativa ou uma liberdade controlada de uma nação para a 
exploração de seus recursos naturais. Vê-se aqui a questão do dano ambiental 
transfronteiriço. Nascimento e Silva vê este princípio como o mais louvável 
dentre os de direito ambiental internacional.13

Mesmo considerando todo esse cenário, o problema da poluição trans-
fronteiriça ainda tem outra variável: a interferência simultânea de mais de 
uma fonte causadora de poluição.14 Esta ameaça de dano por diversas vias (e 
a ainda mais receptores) é um problema grave, cuja causa dificilmente poderia 
ser atribuída a um único Estado (ou grupo de Estados), reforçando a necessi-
dade de estratégias de cooperação internacional.

Vale aqui destacar o trabalho do Centro de Estudos e Pesquisas em 
Direito e Relações Internacionais da Academia de Direito Internacional de 
Haia que, em 1985, ao enfocar a questão da poluição transfronteiriça no 
direito internacional, “singularizou a evolução gradual de uma perspectiva 
transfronteiriça ou ‘transterritorial’ a uma perspectiva global da preservação 
do meio-ambiente”.15

2. CONVENÇÃO DE BASILÉIA SOBRE O CONTROLE DE MOVIMENTOS 
TRANSFRONTEIRIÇOS DE RESÍDUOS PERIGOSOS E SEU DEPÓSITO 

2.1 Contexto Internacional da sua Criação

Na alvorada da regulamentação ambiental internacional, superada a 
questão da responsabilidade dos Estados, a sociedade internacional se con-
centrou no controle da poluição transfronteiriça – terminologia reminiscente 
da empregada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econô-
mico – OCDE,16 na Recomendação C(74)224.17

13  NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulálio do.  Direito Ambiental Internacional. Rio de Janeiro: Thex Editora, 
2002 p. 20
14  NANDA, V. P. Global Warming and International Environmental Law: a preliminary inquery, 30 Harvard 
International Law Journal 1989, PP. 380-385. Apud: TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos humanos e 
meio - ambiente: paralelo dos sistemas de proteção internacional. Porto Alegre: S. A. Fabris, 1993. P. 44
15  DUPUY, P. M., “Bilan de recherches de La section de langue française Du Centre d’Étude ET de Recherche 
de l’Académie”, La pollution transfrontiere  et le droit international – 1985, La Haye, Sijhoff/Académie de Droit 
International, 1986, PP. 68-70, 65-66 e 81. Apud: TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos humanos e 
meio - ambiente: paralelo dos sistemas de proteção internacional. Porto Alegre: S. A. Fabris, 1993. P. 47
16  A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) é uma organização internacional, in-
dependente do sistema das Nações Unidas, de 31 países com alto índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil não 
integra este grupo.
17  SILVA, Solange Teles da. O Direito Ambiental Internacional. In.: BRANT, Leonardo Nemer Caldeira (ccord.). 
Coleção Para Entender. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. P. 95.
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Foi a mesma OCDE que, em 1984, promulgou a Decisão e a Recomen-
dação sobre Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos, o primei-
ro acordo internacional sobre comércio exterior e resíduos sólidos.18 Nesse 
documento foram inseridos parâmetros de gestão ambiental, prezando pelo 
controle do crescimento e pela destinação de subprodutos indesejáveis, para 
que seus ônus sejam distribuídos de forma adequada entre seus beneficiários 
e jamais transferidos para outros responsáveis (in casu, outras nações).

Ainda assim, a indústria dos países de grande desenvolvimento indus-
trial, tanto na Europa Ocidental quanto nos EUA e no Japão, não chegou a 
sofrer alterações. Empresas passaram a exportar a poluição que geram sob 
a forma de resíduos industriais altamente tóxicos e perigosos. Os escânda-
los internacionais dessas exportações motivaram a reação da opinião pública 
mundial.19

Esse comportamento remonta a um conflito traçado nos Estados Uni-
dos, na década de 70, chamado racismo ambiental. Nesse período, negros e 
latino-americanos lutaram contra a distribuição racialmente discriminatória 
de resíduos perigosos e o estabelecimento de indústrias poluidoras nas pro-
ximidades de regiões que contavam com a presença preponderante daquelas 
comunidades, ou seja, regiões subdesenvolvidas.20 Atualmente, o racismo am-
biental alcança dimensões planetárias, ao ponto em que países ricos passam 
a exportar seu próprio lixo.21

Na década seguinte esse costume foi exacerbado. A atitude dos Estados 
industrializados de destinarem seus resíduos sólidos a “países-lixeiras”, geral-
mente localizados na costada África, a preço irrisório, foi apelidada pela dou-
trina de síndrome NIMBY – “Not In My BackYard” (não no meu quintal),22 
que não se preocupa com as repercussões do envio de resíduos a países em de-
senvolvimento, gerando o turismo de resíduos.23 Até o transporte de material 
reciclável foi usado como disfarce, ao ponto que lixo doméstico, hospitalar e 
tóxico começou a chegar a países de terceiro mundo sem nenhum tratamento, 
tendo como conseqüência natural o seu despejo em locais inadequados.24

Recentemente o Brasil sofreu com esse problema. Em junho de 2009, 
oitenta e nove contêineres chegaram, da Inglaterra, aos portos de Santos/SP 

18  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Resíduos Sólidos: Ponto Final da Insustentabilidade Econômica. 
Revista de Direitos Difusos. São Paulo: Revista de Direitos Difusos, v. 15: Gestão de Resíduos Sólidos I, 2002. p. 
1728
19  SOARES, Guido Fernandes Silva. A proteção internacional do meio ambiente. Barueri, SP: Manole, 2003 p. 118
20  LOW, Nicholas, GLEESON, Brendan. Justice, Society Na Exploration of Political Ecology. London : New York 
: Routledge, 1998, p. 103. Apud: FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de direito ambiental. 2ª ed. rev. 
e atual. Curitiba, PR: Arte & Cultura, 2008. P. 52
21  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de direito ambiental. 2ª ed. rev. e atual. Curitiba, PR: Arte & 
Cultura, 2008. P. 52
22  AURVALLE, Luís Alberto D’Azevedo. Importação de Pneus usados e remoldados. Revista de Direito Ambiental. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, n.41, 2006, p. 158
23  SILVA, Solange Teles da. Pneus usados, reformados e inservíveis: o direito dos países em desenvolvimento ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde humana. Revista de Direito Ambiental. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, n. 44, 2006. P. 151
24  JULIÃO, André. O vai e vem globalizado do lixo. Istoé, São Paulo, p. 89, 5 mai 2010.
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e Rio Grande/RS. O conteúdo, cuja documentação dizia se tratar de plástico, 
na verdade, era constituído de 750 toneladas de lixo que continha de fraldas 
sujas a plástico, papel, vidro, seringas, preservativos e computadores velhos. 
O material teria sido enviado no lugar de produtos importados por empre-
sas de Bento Gonçalves/RS. Após investigações da Receita Federal, a última 
parte da carga de lixo foi reembarcada, em setembro do mesmo ano, no Rio 
Grande do Sul, de volta para a Inglaterra.

Buscando uma solução, em 1987, o PNUMA deu o primeiro passo em 
direção ao enfrentamento dos problemas referentes à disposição de resíduos. 
Foram aprovadas as Diretrizes e Princípios do Cairo para a Administração 
Ambientalmente Saudável de Resíduos Perigosos, conhecidas simplesmente 
como as Diretrizes do Cairo. Tal documento continha recomendações sobre 
a exportação, importação e transporte de resíduos perigosos. Segundo tais 
Diretrizes, é de responsabilidade do exportador assegurar que o local de de-
pósito dos resíduos atenda a instruções de segurança.

As Diretrizes do Cairo formam um acordo não vinculativo. Foi partindo 
dessa observação que o Conselho Administrativo do PNUMA decidiu criar 
uma convenção (instrumento jurídico vinculativo às partes) a fim de formali-
zar procedimentos que regessem a regulação de movimentos transfronteiriços 
de resíduos perigosos perante o Direito Internacional. Esse projeto acabou 
por ser negociado na Convenção de Basiléia.25

2.2 Análise Crítica do seu Texto

A Convenção de Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfron-
teiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito26 foi assinada por 103 nações, 
em março de 1989, entrando em vigor em 1992. Contém vinte e nove artigos e 
seis anexos que regulamentam a estrutura de responsabilidades sobre os pro-
cedimentos, do berço ao túmulo,27 do movimento de resíduos perigosos por 
fronteiras internacionais. Dos 172 atuais signatários da Convenção, somente 
Afeganistão, Haiti e Estados Unidos não a ratificaram.

Os tipos de resíduos abrangidos pela Convenção estão arrolados no 
seu Anexo I, exceto se não possuírem quaisquer das características descri-
tas no Anexo III. Também são incluídos todos aqueles resíduos que, mes-

25  HUNTER, SALZMAN, ZAELKE. International Environmental Law and Policy. New York, 1998, Foundation 
Press p. 681 Apud: FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Resíduos Sólidos: Ponto Final da Insustentabilidade 
Econômica. Revista de Direitos Difusos. São Paulo: Revista de Direitos Difusos, v. 15: Gestão de Resíduos Sólidos 
I, 2002. p. 1728. Texto original: “The Cairo guidelines were a non-binding agreement on environmentally sound ma-
nagement of hazardous waste. UNEP’s Governing Council also agreed to commence international negotiations on 
a binding legal instrument governing the transboundary movements of hazardous waste. This draft was eventually 
negotiated into de Basel Convention, signed by 103 nations on March 30, 1989”.
26  É comum ver o uso do termo Eliminação no lugar de Depósito. Tal diferença é possivelmente fruto da tradução 
do termo Disposal, conforme utilizado no título original, em inglês, da Convenção. Para fins deste trabalho usou-se 
o termo Depósito, em coerência ao utilizado pelo Decreto 875/93, que promulgou o texto da Convenção.
27  O princípio da responsabilidade do berço ao túmulo trata de fazer com que a responsabilidade do produtor de um 
resíduo abranja todo o ciclo de vida do mesmo, desde sua origem, até sua destinação apropriada.
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mo fora da lista da Convenção, sejam considerados perigosos pela legisla-
ção interna dos países-membros.28 Não são contemplados pela Convenção 
os resíduos nucleares e os de descarga de navios, por estarem incluídos em 
outros acordos específicos.

São definidos por resíduo, no artigo 2.1 da Convenção, “as substâncias 
ou objetos, cujo depósito se procede, se propõe proceder-se, ou se está obriga-
do a proceder-se em virtude do disposto na legislação nacional”.

Vale lembrar que a Agenda 21 distingue resíduos sólidos de resíduos pe-
rigosos. Segundo o art. 21.3, resíduos sólidos “compreendem todos os restos 
domésticos e resíduos não perigosos, tais como os resíduos comerciais e insti-
tucionais, o lixo da rua e os entulhos de construção”, alertando para a possi-
bilidade de se incluírem nesta lista os resíduos humanos, desde que não mani-
festem características perigosas, quando deverão ser tratados como resíduos 
perigosos. Resíduos perigosos não são conceituados pela Agenda 21, mas têm 
seu manejo ambientalmente saudável previsto no seu capítulo 20 (que, inclu-
sive, busca que seus signatários ratifiquem a Convenção de Basiléia).29 São 
conceituados também os resíduos radioativos.30

Nota-se que definições e sistemas e classificação de resíduos se diferem 
entre países, ocasionando em problemas para o controle de movimentos de 
resíduos transfronteiriços.31

Milaré aponta três objetivos principais da Convenção:

“(I) Estabelecer obrigações com vistas a reduzir ao mínimo os movimentos 
transfronteiriços de resíduos perigosos, e exigir que seu manejo seja feito de 
maneira eficiente e ambientalmente segura;
(II) Minimizar a quantidade e a toxicidade dos resíduos gerados, garantir seu 
tratamento ambientalmente seguro e próximo da fonte geradora (depósito e 
recuperação) e assistir aos países em desenvolvimento na implementação de 
suas disposições;
(III) Proibir seu embarque para países que não tenham capacidade para eli-
minar resíduos perigosos de forma ambientalmente segura”.32

28  Convenção de Basiléia, Artigo 1.1: “Serão “resíduos perigosos” para os fins da presente Convenção, os seguintes 
resíduos que sejam objeto de movimentos transfronteiriços: a) Resíduos que se enquadrem em qualquer categoria 
no Anexo I, a menos que não possuam quaisquer das características descritas no Anexo III; e b) Resíduos não 
cobertos pelo parágrafo (a) mas definidos, ou considerados, resíduos perigosos pela legislação interna da parte que 
seja Estado de exportação, de importação ou de trânsito”.
29  Assim como a Convenção de Bamako (Mali) sobre a Proibição da Importação para a África e Controle dos Mo-
vimentos Transfronteiriços dentro da África de Resíduos Perigosos.
30  Artigo 22.1: “Os resíduos radioativos são gerados no ciclo dos combustíveis nucleares, bem como nas aplicações 
nucleares (o uso de radionuclídeos nucleares na medicina, pesquisa e indústria). (...)”
31  KISS, Alexandre & SHELTON, Dinah. Manual of European Environmental Law. Cambridge, Grotius Publica-
tions, 1997, 2nd Ed. pp 457. Apud: FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Resíduos Sólidos: Ponto Final da 
Insustentabilidade Econômica. Revista de Direitos Difusos. São Paulo: Revista de Direitos Difusos, v. 15: Gestão 
de Resíduos Sólidos I, 2002. P. 1726.
 “(…) waste definitions and classification systems differ from one country to another, creating problems for the 
control of transboundary waste movements”
32  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007. p. 1139-1140
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Antunes reduz esses objetivos a um único: a redução da circulação inter-
nacional de resíduos perigosos,33 tendo em vista que as partes da Convenção 
devem considerar que “a maneira mais eficaz de proteger a saúde humana e o 
meio ambiente dos perigos que esses resíduos representam é a redução ao mí-
nimo da sua geração em termos de quantidade e/ou potencial de seus riscos”.34

Aurvalle vai além, alegando que a convenção pode ser resumida em úni-
co princípio, “segundo o qual a exportação de resíduos somente é possível se 
o Estado importador dispuser das capacidades técnicas e financeiras para o 
seu tratamento ecologicamente racional”.35

Uma das disposições da Convenção é considera rara, por Soares, no Di-
reito Internacional do Meio Ambiente: a consagração de uma norma quase-
-penal.36 Na forma do artigo 4.3, o movimento transfronteiriço em desacor-
do com as normas da Convenção, entendido como tráfico ilegal pelo artigo 
2.21,37 é considerado atividade criminosa.38

A Convenção de Basiléia foi incorporada ao direito brasileiro pelo De-
creto Legislativo 34, de 1992, que “aprova o texto da Convenção sobre Con-
trole de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Elimina-
ção, concluída em Basiléia, Suíça, a 22 de março de 1989”. Posteriormente, o 
Congresso Nacional aprovou o Decreto Legislativo 463, de 21 de novembro 
de 2001, que “aprova os textos da Emenda ao Anexo I e dos dois novos Ane-
xos (VIII e IX) à Convenção de Basiléia sobre o Controle do Movimento 
Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e seu Depósito, adotados durante a 
IV Reunião da Conferência das Partes, realizada em Kuching, na Malásia, em 
27 de fevereiro de 1998”.

O texto da Convenção foi promulgado no Brasil pelo Decreto 875, de 1993. 
Entretanto, foram apresentadas reservas39 por ocasião do depósito do instrumen-
to de adesão junto ao Secretariado-Geral das Nações Unidas. Dentre as razões 
alegadas, destaca-se a dada ao artigo 4.840 e ao artigo 11,41 que, no entendimento 

33  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 9ª ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 988 
p. 649
34  Transcrição de um dos considerandos da convenção.
35  AURVALLE, Luís Alberto D’Azevedo. Importação de Pneus usados e remoldados. Revista de Direito Ambiental. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, n.41, 2006 p. 159
36  SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, obrigações e 
responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2001. P. 287
37  Artigo 2: “PARA OS FINS DA PRESENTE CONVENÇÃO: (...) 21. Por “Tráfico ilegal” se entende qualquer 
movimento transfronteiriço de resíduos perigosos ou outros resíduos na forma especificada no artigo 9º”.
38  Artigo 4.3.: “As Partes consideram que o tráfico ilegal de resíduos perigosos e outros resíduos é uma atividade 
criminosa”.
39  Reserva é definida pela Convenção de Viena em seu artigo 2º, d, como “uma declaração unilateral, qualquer que 
seja a sua redação ou denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a 
ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua aplicação 
a esse Estado”
40  Artigo 4.8: “Cada Parte deverá exigir que os resíduos perigosos e outros resíduos a serem exportados sejam 
administrados de forma ambientalmente saudável no Estado de importação ou em qualquer outro lugar. Diretrizes 
técnicas a serem adotadas para administração ambientalmente saudável dos resíduos cobertos pela presente 
Convenção serão acordadas pelas Partes em sua primeira reunião”.
41  Artigo 11: “Nada na presente Convenção deve impedir uma Parte de impor exigências adicionais que sejam 
compatíveis com os dispositivos da presente Convenção e que estejam em concordância com as normas de direito 
internacional, a fim de melhor proteger a saúde humana e o meio ambiente”.
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do governo brasileiro, contêm dispositivos excessivamente flexíveis, deixando de 
configurar um compromisso claro dos Estados envolvidos na exportação de resí-
duos perigosos com a gestão ambientalmente saudável desses resíduos.42

Como de costume em acordos internacionais, o dever de informação é 
marcante nessa Convenção. Vemos isso na determinação de que cada parte 
deve informar às demais, por meio do seu Secretariado, como sua legislação 
nacional define resíduos perigosos, conforme o artigo 3.1,43 em conformidade 
com o mencionado artigo 1.1, b.

Também elemento recorrente deste tipo legal, a cooperação internacio-
nal se faz presente na Convenção, por meio da previsão do artigo 10, que 
estabelece que “as partes deverão cooperar umas com as outras com o objeti-
vo de aprimorar e alcançar um manejo ambientalmente saudável de resíduos 
perigosos e outros resíduos”. Essa cooperação abrange o fornecimento de 
informações em base bilateral ou multilateral, o aperfeiçoamento e a transfe-
rência de tecnologia e a assistência aos países em desenvolvimento.

Nascimento e Silva explora a presença de cláusulas de escape na Con-
venção. Essas disposições seriam meios para os Estados exportadores contor-
narem previsões de maior rigidez na Convenção.44 O artigo 11 permite, por 
exemplo, que “as partes assinem acordos ou ajustes bilaterais, multilaterais 
ou regionais sobre o movimento transfronteiriço de resíduos perigosos com 
Partes ou com Estados que não sejam Partes”.

A Convenção está baseada no princípio do consentimento prévio e explí-
cito para a importação e o trânsito de resíduos, coibindo o tráfico ilícito. Assim, 
não está proibida a movimentação transfronteiriça de resíduos perigosos em 
si, restringindo-se a estabelecer mecanismos para seu controle e acompanha-
mento.45 Soares vê aí uma falha da Convenção, posto que o ideal teria sido que 
fosse proibida “qualquer forma de trânsito internacional de resíduos perigosos, 
gerados em determinados Estados e depositados em outros”. 46

Foi adotado também o Princípio da Proximidade, inserido no artigo 4.2, 
b. Tal princípio, adotado pelo direito comunitário, rege que os resíduos de-
vem ser eliminados em locais adequados que estejam o mais próximo possível 
do local de sua produção.47 Machado atenta que o princípio não deve levar 

42  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de direito ambiental. 2ª ed. rev. e atual. Curitiba, PR: Arte & 
Cultura, 2008. P. 53
43  Artigo 3.1: “Cada Parte deverá, dentro de um prazo de seis meses a contar da data em que se tornar uma Parte 
da presente Convenção, informar a Secretaria da Convenção a respeito dos resíduos, excluídos aqueles relacionados 
nos Anexos I e II, considerados ou definidos como perigosos em sua legislação nacional e a respeito de quaisquer 
requisitos relacionados com os procedimentos adotados para o movimento transfronteiriço desses resíduos”.
44  NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulálio do.  Direito Ambiental Internacional. Rio de Janeiro: Thex Editora, 
2002, p. 139
45  FELDMANN, Fábio (coord.). Entendendo o Meio Ambiente. São Paulo: Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 
1997, v. VII – Convenção de Basiléia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu 
depósito. P. 7 Apud: MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5ª ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007. p. 1140
46  SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, obrigações e 
responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2001. P. 288
47  SILVA, Solange Teles da. Aspectos da futura política brasileira de gestão de resíduos sólidos à luz da experiência 
européia. Revista de Direitos Difusos. São Paulo: Revista de Direitos Difusos, v. 16: Gestão de Resíduos Sólidos 
II, 2002. p. 1921
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a extremismos ou intolerâncias, posto que procura evitar a exportação de 
resíduos, “considerando todas as variáveis da questão: ecológicas, sociais e 
econômicas”.48

Nota-se que a aplicação desse princípio só é possível havendo possibili-
dade de gestão ecologicamente racional dos rejeitos, definida pelo artigo 2.8 
como “o conjunto de medidas práticas que permitem assegurar que esses re-
jeitos são gerados de uma maneira que garanta a proteção da saúde humana 
e do meio ambiente contra os efeitos nocivos que os mesmos possam ter”.

Mesmo sob o véu do Princípio da Proximidade, a exportação de resídu-
os é permitida pela Convenção, nos casos em que possuir fins de reciclagem. 
Essa concessão é muito explorada por países industrializados. Para ingressar 
na União Européia, por exemplo, nações devem seguir regras rígidas de reci-
clagem. Isso faz com que os países-membros tenham altos índices de reapro-
veitamento, ocasionando também aumento na exportação de resíduos para 
países pobres.49 Esta situação apresenta potencial para ocasionar grandes 
problemas, posto que, uma vez que este tipo de exportação é admitido, não é 
considerada a possível (e, diversas vezes, muito provável) inexistência, no país 
importador, de usinas de tratamento para tais resíduos.50 

No ano 2000, a Convenção foi complementada pelo Protocolo sobre 
Responsabilidade e Reparação por Danos Resultantes do Movimento Trans-
fronteiriço de Resíduos Perigosos e Seu Depósito. Com esse documento, fo-
ram adotadas algumas formalidades referentes a movimentos transfrontei-
riços de resíduos perigosos. Qualquer movimento passa a ser um ato oficial, 
realizado na condição de haver autoridades governamentais especialmente 
indicadas para legitimá-lo. Ademais, tais movimentos devem ser comunica-
dos ao Secretariado da Convenção, para efeito de eventuais sanções. Desta 
forma, fica proibido qualquer comércio entre empresas privadas de um Esta-
do e governos ou outras empresas privadas de outro Estado.

Esta solenidade passou a ser denominada como PIC procedure. Soares 
define este procedimento como aquele que

“consiste em tornar oficiais as intervenções conscientes e diretas das autori-
dades públicas, seja nos países de exportação, seja nos de importação e nos 
de trânsito, em quaisquer atos de natureza pública ou privada, relacionados 
ao mencionado movimento transfronteiriço, e mediante controle internacional 
exercido por autoridades públicas instituídas pelos Estados”.51

É importante mencionar que o CCE, em 1997, através da Decisão 
97/640/CE, aprovou alteração da Convenção de Basiléia, determinando que 

48  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 13ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 
2004. p. 560-561
49  JULIÃO, André. O vai e vem globalizado do lixo. Istoé, São Paulo, p. 89, 5 mai 2010.
50  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de direito ambiental. 2ª ed. rev. e atual. Curitiba, PR: Arte & 
Cultura, 2008. P. 54
51  SOARES, Guido Fernandes Silva. A proteção internacional do meio ambiente. Barueri, SP: Manole, 2003 p. 
120-121
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países membros proíbam todos os movimentos transfronteiriços de resíduos 
perigosos para outros países fora da União Européia.

3. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO BRASILEIRO

A abrangência da Convenção a resíduos perigosos segundo o direito in-
terno dos Estados foi discutida em julgamento de apelação em mandado de 
segurança pelo TRF da 1ª Região.52 No caso,53 essa previsão foi avaliada em 
relação à definição de pneu usado como resíduo perigoso – não se discute 
aqui a legitimidade da importação, mas somente a qualidade do resíduo:

ADMINISTRATIVO. PNEU USADO. IMPORTAÇÃO PROIBIDA. 
ZONA FRANCA DE MANAUS. DL 288/67, PORTARIA 138-N/92 DO 
IBAMA. CONVENÇÃO DA BASILÉIA.
(...)
4. O fato de a Convenção da Basiléia não ter se refletido expressamente ao 
pneu usado como resíduo perigoso, nem por isso afastou a possibilidade de tal 
definição, conforme infere-se do disposto em seu artigo 1º, 1, b, que conferiu 
à legislação interna da Parte que seja Estado exportador, importador ou de 
trânsito, a possibilidade de inserir determinada substância, objeto ou produto 
naquela definição.

A tipificação de um resíduo como perigoso também foi considerada no 
caso de resíduos de papel. Tal situação foi julgada pelo TRF da 4ª Região54 
quando a Receita Federal impediu a importação desses resíduos. No entanto, 
esta proibição foi infeliz, ao ponto que não só a Convenção de Basiléia não 
caracteriza esse resíduo como perigoso, como o direito nacional também não 
o faz. Segue a ementa:

ADMINISTRATIVO – IMPORTAÇÃO DE RESÍDUOS DE PAPEL 
PARA REAPROVITAMENTO INDUSTRIAL – OBSTACULIZAÇÃO 
PELA AUTORIDADE ADUANEIRA, SOB INVOCAÇÃO DA PORTA-
RIA NORMATIVA PRT-138-N, do IBAMA, QUE VEDA A IMPORTA-
ÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS – DESCABIMENTO.
(...)
3. Os resíduos de papel, destinados à reciclagem industrial, não se incluem no 
Conceito de resíduos da Portaria Normativa no 138-N-IBAMA e da Convenção 
de Basiléia por não são nem inúteis, nem indesejáveis, nem descartáveis, nem 
muito menos, perigosos, constituindo matéria-prima da indústria papeleira de 

52  Conforma analisado à frente, o artigo 4.3 da Convenção considera o tráfico ilegal de resíduos perigosos e outros 
resíduos uma atividade criminosa. Da mesma maneira, com a promulgação do texto da Convenção, pelo Decreto 
875/93, tais atividades passam a configurar crime para o direito brasileiro. Portanto, o julgamento de causas rela-
cionadas a esse crime, segundo a CRFB, cabe à justiça federal, na forma do artigo 109, V da CRFB, que segue: Aos 
juízes federais compete processar e julgar: V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, 
iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;
53  TRF 1ª Região, AMS 28042/AM, Rel. Juiz Alexandre Vidigal, Brasília, 19 mar. 1999.
54  TRF 4ª Região, REO 9604657038/PR, Rel. Juiz A. A. Ramos de Oliveira, Porto Alegre, 19 mai. 1999.
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tanta relevância para a preservação ambiental que o Poder Público tem incenti-
vado programas de coleta doméstica de lixo reciclável, inclusive o papel.

Nota-se que a referida Portaria 138/92 do IBAMA foi revogada por uma 
sucessão de resoluções do CONAMA que teve como produto final a Resolu-
ção CONAMA 23/96, conforme retratado adiante.

Dentre os casos de aplicação da Convenção da Basiléia no Brasil, o julga-
mento da ADPF 101 é sem dúvida um dos mais relevantes. A ação foi ajuizada, 
em setembro de 2006, pelo então Presidente da República Luís Inácio Lula da 
Silva, com intuito de combater decisões judiciais que autorizam a importação de 
pneus usados. Alegou-se na inicial que diversas decisões judiciais foram proferi-
das em contrariedade a várias normas que vedam a importação de bens de con-
sumo usados, com especial referência a pneus, inclusive a Convenção de Basiléia.

Afirmou o argüente que as decisões judiciais que autorizaram a impor-
tação de pneus usados teriam afrontado preceito fundamental representa-
do pelo direito à saúde e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado 
(artigos 19655 e 22556 da Constituição Federal, respectivamente), os quais se 
baseiam nos seguintes fundamentos: ofensa ao regime constitucional de li-
vre iniciativa e da liberdade de comércio (artigo 170, IV, parágrafo único, 
CRFB); ofensa ao princípio da isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), uma vez 
que o Poder Público estaria autorizando a importação de pneus remoldados 
provenientes de países integrantes do MERCOSUL; que os atos normativos 
proibitivos da importação só abarcariam pneus usados, nos quais não esta-
riam compreendidos os pneus recauchutados e os remoldados; que tais restri-
ções não poderiam ser veiculadas por meio de ato regulamentar, mas apenas 
por lei em sentido formal; e que a Resolução CONAMA 258/99, com a re-
dação determinada pela Resolução CONAMA n. 301/2002, teria revogado a 
proibição de importação de pneus usados, na medida em que teria previsto a 
destinação de pneus importados reformados.

No exame do mérito, a Relatora salientou que se colocaria, de um lado, 
a proteção aos preceitos fundamentais relativos ao direito à saúde e ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, cujo descumprimento estaria a ocorrer 
por decisões judiciais conflitantes; e, de outro, o desenvolvimento econômico 
sustentável, no qual se abrigaria, na compreensão de alguns, a importação de 
pneus usados para o seu aproveitamento como matéria-prima.

Foi feita referência à Convenção de Basiléia, fundamento da Portaria 
DECEX 8/91, que vedou a importação de bens de consumo usados, assim 
como a outras Portarias do DECEX, e do SECEX, Decretos e Resoluções do 
CONAMA em sentido semelhante.

55  CRFB, Art. 196: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação”.
56  CRFB, Art. 225: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- 
lo para as presentes e futuras gerações”.
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No julgamento foi registrada discussão havida no âmbito MERCOSUL, 
que teve como decorrência a edição da Portaria SECEX 2/2002, mantendo a 
vedação de importação de pneus usados, à exceção dos pneus remoldados pro-
venientes dos países-partes do MERCOSUL. Foi afirmado que a questão posta 
na ADPF seria saber, portanto, se as decisões judiciais nacionais, que vêm per-
mitindo a importação de pneus usados de Estados que não compõem o MER-
COSUL, implicariam descumprimento dos preceitos fundamentais invocados.

O pedido foi julgado parcialmente procedente, conforme o voto da Rela-
tora Ministra Cármen Lúcia. Foram declaradas constitucionalmente válidas 
as normas do Decreto 875/93 que, como já visto, ratificou a Convenção de 
Basiléia, além de artigos de diversas normas nacionais, todos com efeitos ex 
tunc. Da mesma maneira, foram declaradas inconstitucionais, também com 
efeitos ex tunc, as interpretações, incluídas as judicialmente acolhidas, que, 
afastando a aplicação daquelas normas, permitiram ou permitem a importa-
ção de pneus usados de qualquer espécie, aí abrangidos os remoldados, ressal-
vados, quanto a estes, os provenientes de países do MERCOSUL, na forma 
das normas acima citadas e que tenham incidido sobre os casos.

4. CONCLUSõES ARTICULADAS

4.1 A sociedade consumista se mostra indiferente quanto aos danos ao meio 
ambiente por ela causados, concentrando-se, primeiramente, em seus ideais 
individuais. Esse comportamento teve como conseqüência diversos casos de 
dano transfronteiriço entre os Estados, ocasionando o surgimento, pela socie-
dade internacional, do Direito Internacional do Meio Ambiente.

4.2.1 Com o aumento da produção de resíduos no país, surgiu a prática de 
nações mais poderosas enviarem seu lixo a países subdesenvolvidos, gerando 
a chamada “síndrome NIMBY”. A fim de prevenir tais casos, Estados se jun-
taram na assinatura da Convenção de Basiléia, de 1989.

4.2 O acordo tem o condão de impor obrigações aos Estados signatários, ob-
jetivando a redução dos movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos, 
assim como a quantidade e toxicidade dos destes, coibindo a exportação de 
resíduos a países que não tenham os meios adequados para sua disposição, à 
luz do princípio da proximidade.

4.3 Caso marcante da aplicação da convenção, a questão da importação de 
pneus usados foi objeto da ADPF 101, ajuizada com o intuito de combater 
decisões judiciais que autorizaram esta atividade. O pedido foi julgado par-
cialmente procedente, declarando inconstitucionais as decisões judiciais que 
aprovavam esse comércio, à exceção dos recebidos por Estados-membros do 
MERCOSUL.
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1.  A IMPORTÂNCIA DA AGRICULTURA IRRIGADA E SEUS IMPACTOS

Embora haja expressiva abundância de água na natureza, diversos au-
tores afirmam que o recurso hídrico disponível para o homem utilizar em 
suas atividades diárias não chega a ser 1% do total da substância existente 
no globo terrestre. Com o acelerado crescimento populacional, industrial e 
agrícola do século passado, o recurso mineral – outrora visto como um bem 
inesgotável – está cada vez mais escasso em diversas regiões do mundo, inclu-
sive no Brasil (detentor de uma das maiores reservas de água doce) e cada vez 
mais poluído e contaminado, o que limita seu uso.

É sabido que a irrigação tem desempenhado papel indispensável ao in-
cremento da produtividade de culturas básicas. Assim, esta é a técnica mais 
adequada para garantir a produção agrícola e reduzir os riscos de perdas em 
virtude das variações pluviométricas. No entanto, 70% de toda água doce 
utilizada no mundo pelo homem são destinadas à irrigação, e se parte desta 
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água é desperdiçada e a escassez é um grave problema mundial, então o me-
lhor caminho é o uso racional da água, procurando-se uma maior eficiência 
de seu uso.1

O uso da irrigação de modo inadequado, além de inviabilizar projetos 
por baixo retorno econômico, tem causado consequências danosas ao meio 
ambiente como é o fato da salinização e desertificação de várias áreas. O co-
nhecimento das potencialidades e limitações das terras para uso com agri-
cultura irrigada é, portanto, imprescindível para a orientação das atividades 
a serem executadas, especialmente em projetos visando o uso sob manejo ir-
rigado. O desafio, portanto, é aumentar a produção de alimentos, utilizando 
os recursos naturais de modo sustentável, evitando a exaustão dos recursos 
hídricos, garantindo a preservação dos recursos naturais. Sobre esse aspecto, 
a FAO revela alguns dados:

“Cerca de 60 a 80 milhões de hectares estão deixando de produzir devido à 
degradação de seus solos, sendo conveniente e de grande benefício para o 
meio ambiente a sua recuperação antes do aumento das áreas irrigadas.2” 

Diante da realidade do semiárido, a pressão pela ampliação das áreas 
irrigadas é economicamente compreensível. Porém, é preciso avaliar os pos-
síveis impactos ambientais negativos dessa ampliação e buscar implementar 
medidas de precaução para atenuá-los e, à luz deste conhecimento, tratar as 
questões ambientais, sociais e econômicas, no sentido de harmonizá-las, ob-
jetivando uma melhor qualidade de vida das populações afetadas3. Segundo 
Lucas (2007), apesar da agricultura irrigada ter grande relevância econômica, 
o uso da irrigação não deve visar somente à rentabilidade do produtor; é ne-
cessário introduzir considerações ecológicas e socioeconômicas para manter 
os serviços ambientais, o qual tem influência direta nas atividades humanas.

Nesse contexto, originou-se esse estudo, desenvolvido na região da Sub-
-bacia do Rio Capivari, no estado da Bahia, com vistas a um cenário de uti-
lização sustentável do uso da terra. Bem como, servir de ferramenta para um 
monitoramento e fiscalização das áreas de proteção ambiental, presente em 
grande parte da região. 

2. O DIREITO AMBIENTAL E O PLANEJAMENTO DO USO DA TERRA

O planejamento e o gerenciamento da utilização dos recursos naturais 
nos processos econômicos constituem-se no grande desafio ao cumprimento 
dos conceitos do desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimen-
to sustentável foi introduzido numa versão moderna pelo relatório “Nosso 

1 GRAMOLELLI JÚNIOR, FLÁVIO. Diagnóstico do Uso da Água na Irrigação de Culturas na Bacia do Rio 
Jundiaí – Mirim/ SP. Campinas, 2004. 118p. Tese (Doutorado) –Faculdade de Engenharia Agrícola/ UNICAMP.
2  FAO PRODUCTION YEARBOOK, Rome, v.52, 1998, 233p.
3  LEPRUN, J. C. Primeira avaliação das águas superficiais do Nordeste, Relatório de fim de convênio de manejo e 
conservação do solo do Nordeste brasileiro. Recife: SUDENE, 1983. p.91-141.
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Futuro Comum” pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvol-
vimento, cuja definição para desenvolvimento sustentável é: “quando provê 
as necessidades da geração atual sem comprometer a habilidade de que às 
futuras gerações possam prover as suas”4. O mesmo autor, citando Ongley 
(1992), afirma que:

“Para esse conceito ainda deve incluir o manejo e a conservação de recur-
sos naturais básicos e que a orientação tecnológica e institucional mude de 
maneira que assegure o alcance e a contínua satisfação das necessidades 
humanas conservando terra, água, plantas e recursos genéticos animais, 
ambientalmente não degradante, tecnicamente apropriada, economicamen-
te viável e socialmente aceitável.”

A Constituição Federal Brasileira reflete esse conceito em seu artigo 225, 
cujo caput define meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de 
uso comum do povo, e garante que todos têm esse direito. Desta forma, a 
atual premissa de toda sociedade é gerir a natureza como um patrimônio, de 
forma sustentável, ou seja, garantindo sua transmissão às futuras gerações.

O direito ambiental vem, assim, amparar a proteção dos recursos natu-
rais em bases legais, interligando de forma interdisciplinar a tutela deste bem 
difuso. O direito ambiental estuda as relações jurídicas ambientais, observan-
do a natureza constitucional difusa e transindividual dos direitos ambien-
tais, buscando sua proteção e efetividade, visando conciliar produtividade e 
proteção ambiental6. Nesse sentido, o desenvolvimento sustentável e o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado – dentro do qual se insere a conserva-
ção dos recursos hídricos – encontram respaldo no direito ambiental, pois a 
proteção é efetivada através das leis.

Neste enfoque, Prado et al. (2010) afirmam que a micro bacia por conhe-
cimento científico e por resultados obtidos através de projetos de recuperação 
e conservação dos recursos naturais é a unidade de estudo funcional da pai-
sagem, que mais favorece e se ajusta ao planejamento ambiental e execução 
de ações7. Por outro lado, quando se trabalha com esta unidade, os resultados 
são mais rápidos e evidentes, pois há maior visualização dos problemas e par-
ticipação da comunidade e do município na solução e no equacionamento 
das questões ambientais.

A esse respeito, Faganello (2007) assinala que, a Política Nacional de 
Recursos Hídricos institui “a bacia hidrográfica como a unidade territorial 
para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação 

4  LUCAS, T.A.A. Impacto da irrigação na bacia hidrográfica do Ribeirão dos Marins. Piracicaba, 2007.102p. Tese 
(Doutorado) – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz.Universidade de São Paulo.
5  FAGANELLO, C.R.F. Fundamentação da cobrança pelo uso da água na agricultura irrigada, na microbacia do 
Ribeirão dos Marins, Piracicaba/ SP. Piracicaba, 2007. 133p. Tese (Doutorado) – Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz. Universidade de São Paulo.
6 PRADO, B.R.; et al. Manejo e Conservação do Solo e da Água no Contexto das Mudanças Ambientais. Rio de 
Janeiro, EMBRAPA SOLOS, 2010.486p.
7  OLIVEIRA, C. Dicionário cartográfico. 3 ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1987.
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do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos” e dispõe que 
“os Planos de Recursos Hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, 
por Estado e por país. Esta é entendida como sendo a área que drena as 
águas de chuva por meio de ravinas, canais e tributários, para um curso 
principal, com vazão efluente tendo apenas uma saída para deságue e são 
limitadas por outras bacias8.

Ao incorporar a dimensão ambiental, o desenvolvimento sustentável 
estabelece como objetivo central a busca do equilíbrio entre o crescimento 
econômico e social e a preservação dos recursos naturais. Os componentes da 
natureza são fundamentais para a sobrevivência de todos os seres vivos, sen-
do, portanto, elementos essenciais para a existência do homem e de todos os 
ecossistemas. Neste contexto, a questão do planejamento de uso do solo e da 
água está em posição primordial como forma de orientar a tomada de decisão 
da melhor forma possível promovendo a conservação do meio ambiente9.

3. APLICAÇÃO DE GEOTECNOLOGIAS PARA O ESTUDO DOS RECURSOS NATURAIS

Ferramentas do Sistema de Informação Geográfica (SIG) têm sido uti-
lizadas com êxito em trabalhos que visam o mapeamento, o zoneamento, o 
monitoramento e a proposta de redução de impactos ambientais negativos 
em bacias hidrográficas, podendo ser utilizados na organização de um banco 
de dados sobre a agricultura irrigada e na elaboração de diagnósticos em ba-
cias hidrográficas. A aplicação de técnicas de geoprocessamento para a iden-
tificação e mapeamento da aptidão do uso de terras possibilita uma melhor 
fiscalização e planejamento do uso racional dos recursos água e solo.

O uso do sensoriamento remoto, voltado para o estudo dos recursos na-
turais, tem sido utilizado em diversos tipos de pesquisa. É definido como sen-
do um sistema por meio do qual se obtém informações a respeito dos recursos 
naturais renováveis e não renováveis do planeta Terra, pela utilização de sen-
sores colocados em aviões e satélites10. Com isso, a partir de imagens orbitais 
podem-se detectar variações na densidade da cobertura vegetal, constituindo 
então em um forte indicador da degradação do solo11. Zullo et al12. (2002) e 
Sampaio (2007), relatam que para o desenvolvimento das técnicas de senso-
riamento remoto podem ser usadas imagens de sensores remotos compatíveis 
para o estudo dos recursos naturais a exemplo do LANDSAT, SPOT, NOOA 
e IKONOS. É necessário que as imagens possuam características adequadas 

8  ROCHA, J.S.M. Manejo Integrado de Bacias Hidrográficas. Santa Maria (RS): Universidade Federal, 1989.
9  SAMPAIO, E., SALCEDO, I. H. Diretrizes para o manejo sustentado dos solos brasileiros: região semi-árido – In: 
XXVI Congresso Brasileiro de Ciências do Solo, 1997, Rio de Janeiro. Anais, 1997.
10 MOREIRA, M. A. Fundamentos de sensoriamento remoto e metodologias de aplicação. 2.ed.Viçosa: UFV, 
2003. 307p.
11 SAMPAIO, C. B. V.. Estudo e Diagnóstico da Agricultura Irrigada na Região do Alto da Bacia Hidrográfica do 
Rio Itapicuru – Bahia. Campinas, 2007. 191p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Engenharia Agrícola/ UNICAMP.
12 ZULLO Jr. J. LAMPARELLI, R., GUYOT, G., BEZERRA, P. C. Pré-processamento de imagens de satélite. 
Caderno de Informações Georreferenciadas. http://www.cpa.unicamp.br/zullojr.html, 2002.13p.
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de resolução espacial, radiométrica, espectral e temporal, que permitam a 
visualização de pequenos alvos da superfície terrestre por meio de faixas es-
treitas do espectro eletromagnético e permita uma boa sequência de imagens 
sucessivas de uma mesma região.

No Brasil, a aplicação das técnicas de sensoriamento remoto no estudo 
da vegetação teve início com os primeiros mapeamentos temáticos realiza-
dos na década de 40 a partir de fotografias aéreas. Eram trabalhos pontuais 
e com objetivos bastante específicos. Talvez um dos marcos mais significati-
vos dessa aplicação tenha sido o projeto RADAMBRASIL13 que teve como 
objetivo não só representar espacialmente classes fisionômicas da cobertura 
vegetal e de todo território nacional, como também os demais itens funda-
mentais de estudos do meio ambiente e dos recursos naturais como geolo-
gia, geomorfologia e solos. 

A modelagem matemática é uma ferramenta que pode ser aplicada em 
diferentes aspectos do estudo do meio ambiente. Gramolelli Júnior (2004) 
citando Prochnow (1992) enfatiza que,

“A aplicação da tecnologia SIG em estudos de bacias hidrográficas é 
extremamente útil por permitir mapeamentos precisos e rápidos, facili-
tar as análises integradas, proporcionar a possibilidade de integrar, de 
modo efetivo, diferentes fenômenos ou processos, possibilitando simula-
ções e modelagens.”

Assim, ferramentas SIG têm sido utilizadas com êxito em trabalhos que 
visam o mapeamento, o zoneamento, o monitoramento e a proposta de redu-
ção de impactos ambientais negativos em bacias hidrográficas, podendo ser 
utilizados na organização de um banco de dados sobre a agricultura irrigada 
e na elaboração de diagnósticos em bacias hidrográficas.

O planejamento do uso das terras no Brasil vem utilizando como ferra-
mentas técnicas interpretativas a Capacidade do Uso das Terras, a Aptidão 
Agrícola e o Zoneamento Ecológico. Inúmeros trabalhos vêm sendo desen-
volvidos com a utilização de tais metodologias. Onde, em qualquer das me-
todologias de planejamento do uso das terras, a utilização da informática, a 
exemplo da montagem de bancos de dados, é uma condição básica quando se 
trata de aperfeiçoar os trabalhos e oferecer, à sociedade, respostas rápidas e 
de baixo custo (GARCIA & ESPINDOLA, 2001)14.

A aplicação do método de avaliação do potencial de terras para explo-
ração da atividade agrícola através de sistemas de irrigação na região da Sub-
-bacia do Rio Capivari, utilizando uma metodologia mais específica desen-
volvida para o Nordeste brasileiro, abre uma perspectiva para uma tomada 
de decisão mais acertada quanto ao uso do solo e dos recursos hídricos, tanto 

13 RADAMBRASIL – Mapa Geológico e Mapa de Potencial de Recursos Hídricos da Folha SC 24/25 – Aracaju/
Recife – 1983.
14 GARCIA, G. J. & ESPINDOLA C. R. SIAT – Sistema de Avaliação de Terras. Revista Brasileira de Engenharia 
Agrícola e Ambiental, v.5, n.2, p.223-228, 2001. Campina Grande, PB, DEAg/UFPB.
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pelos órgãos do Estado como para os usuários em geral. Ainda, o direciona-
mento dos projetos de irrigação para áreas aptas e a indicação de cuidados 
especiais de manejo para terras com limitações de novos projetos ou mesmo 
de projetos já instalados.

4. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

4.1 Aspectos Fisiográficos

A Sub-bacia Hidrográfica do Rio Capivari está localizada na região do 
Recôncavo Sul do Estado da Bahia, entre as coordenadas 12º 00’ e 14º 00’ de 
latitude sul e 38º e 40º de longitude oeste (Figura 1). Ocupa uma área estima-
da de 2.300km², distribuídos por cinco municípios e diversos lugarejos, com 
uma população registrada no último levantamento censitário do (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística) IBGE em 2010, de 132.016 habitantes 
nesta região. Constitui-se em uma das principais sub-bacias que alimentam a 
bacia hidrográfica do Paraguaçu. O rio Capivari deságua no rio Paraguaçu, 
na porção da bacia hidrográfica denominada sub-região do Baixo Médio Pa-
raguaçu a altura do município de São Félix.

A temperatura média anual das áreas de abrangência do rio Capivari é 
de aproximadamente 24,0 º C, não apresentando grandes variações entre as 
temperaturas dos municípios que compõem essa região. O período de maior 
deficiência hídrica é de setembro a março. Esse prolongamento de estiagem 
e déficit hídrico ocorre principalmente nos municípios considerados segundo 
a classificação climática de Thornthwaite, em: subúmido a seco e semiárido.

A distribuição espacial das chuvas no alto da Sub-bacia do Rio Capivari 
não diverge, em complexidade, daquela que se verifica na região nordestina 
tomada em seu conjunto. Como em todo o Nordeste, apresenta discrepância 
quanto à tendência geral de decréscimo do nível da pluviosidade na medida 
em que se adentra pelo continente (RADAMBRASIL, 1983)15.

Segundo a classificação climática de Thorntwaite, o conjunto desses fa-
tores permite identificar os três grandes domínios descritos anteriormente, 
cujas características estão refletidas na diversidade das formações vegetais, 
do uso da terra e da água.

4.2 Caracterização da Vegetação da Região da Sub-Bacia do Rio Capivari

A modelagem e formação vegetacional dessa região é bem diversificada, 
variando desde a Floresta Ombrófila Densa, até o bioma da Caatinga, sendo 
este último, de estreita influência com as condições edafoclimática da região. 

15 RADAMBRASIL – Mapa Geológico e Mapa de Potencial de Recursos Hídricos da Folha SC 24/25 – Aracaju/
Recife – 1983.

Book grad e pos grad.indb   374 11/05/11   15:26



375Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students’ Papers

Segundo o levantamento vegetacional, descrito e fornecido pelo Instituto de 
Gestão das Águas e do Clima (2009), encontra-se nessa área quatro tipos de 
formações, tais como: Floresta Ombrófila Densa, Floresta Estacional Semi-
decicual, Floresta Estacional Decidual e Caatinga.

De acordo com a SEI (2010)16, a Mata Atlântica que outrora ocupava 
uma faixa com largura aproximada de 100km, desde o sul da capital, Salva-
dor, até o limite com o Estado do Espírito Santo. A costa litorânea adentrava 
o interior até onde as condições edafoclimáticas permitissem sua instalação. 
Atualmente, o que resta desse bioma, cerca de 4% está amparado por legis-
lação específica, com a criação de Unidades de Conservação (UCs), que, no 
entanto, não impedem a exploração inadequada e intensa dos seus recursos 
naturais.

A área de maior abrangência do curso do rio Capivari, encontra-se entre 
a Floresta Estacional Semidecidual, e Decidual, e Floresta Ombrófila Densa, 
biomas referentes aos municípios de Cruz das Almas, Sapeaçu e São Félix. 
No entanto, essa região, apresenta fortes indícios de devastação da vegetação 
natural e uso indiscriminado dos recursos naturais, como a supressão da mata 
ciliar em diversos pontos ao longo do percurso do rio.

4.3 Registro das Áreas de Proteção Ambiental da Região do Rio Capivari

Foram utilizados os dados atuais da distribuição e delimitação das Áreas 
de Preservação Permanente para o perímetro de abrangência do rio Capivari, 
registrados pelo órgão gestor de fiscalização do Estado da Bahia. Os mesmo 
foram disponibilizados pela antiga Superintendência de Recursos Hídricos 
(SRH), hoje Instituto de Gestão das Águas e Clima (INGÁ, 2009).

De acordo com as informações obtidas pelo INGÁ, no formato shapefi-
le, e em consonância com a utilização da ferramenta do Sistema de Informa-
ção Geográfica (SIG), o ARCMAP 9.0 (ESRI, 2009) foi possível a confecção 
do mapa de limites e distribuição das Áreas de Proteção Ambiental dessa 
região, como mostra a Figura 1.

A lei nº 4771 de 15 de novembro de 1965 que institui o novo Código Flo-
restal17, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, traz como definição para áreas de pre-
servação permanentes, “área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta Lei, 
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar 
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, 
o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas”. 

16 SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Sistemas de Dados Estatísticos. Disponível 
em: http://www.sei.ba.gov.br/side/consulta_frame.wsp?tmp.codpai=gr1&tmp.pesquisa=false. Acesso em: 10 de se-
tembro de 2010.
17 BRASIL. Lei nº4. 771, de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Código Florestal e dá outras providências. Dis-
ponível em http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4771.htm. Acesso em 05 de novembro de 2010.
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Nesta mesma lei, o artigo 2º aduz que “são consideradas áreas de preser-
vação permanente as florestas e as demais formas de vegetação natural situadas:

a) Ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais 
alto em faixa marginal cuja largura mínima será (...)

b) Ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais;
c) Nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos 

d’água”, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 
50 (cinquenta) metros de largura”. (Código Florestal, 1965) 

Figura 1 – Distribuição das Áreas de Proteção Ambiental de acordo com 
os dados do INGÁ.

5. MATERIAIS CARTOGRÁFICOS E PROGRAMAS UTILIZADOS

A cartografia básica utilizada para o desenvolvido do trabalho consti-
tuiu-se de:

− Imagens do satélite SPOT, resolução espacial de 2,5m em composição 
colorida falsa cor RGB 453, utilizando o programa ENVI versão 4.6, (2010).

Foram utilizados mapas de contorno da bacia, solos, vegetação, geolo-
gia e hidrologia desenvolvidos pelo INGÁ, em convênio com o Banco Mun-
dial e o Governo do Estado da Bahia (2003), pelo projeto PERH – BAHIA 
referente ao Plano Estadual de Recursos Hídricos em escala 1:100.000, repre-
sentando as bacias e sub-bacias da Bahia e cedido pelo Instituto de Gestão 
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das Águas e do Clima (INGÁ). Para fins de avaliação do potencial das terras 
para irrigação.

Foram utilizados cadastro de irrigantes outorgados para verificar o link 
entre as informações espaciais dos pontos de outorgas e as áreas irrigadas.

5.1 Processamento e Georrefenciamento Digital das Imagens

A implantação dos dados espaciais foi feita adotando o programa Arc-
-MAP versão 9.0 ESRI (2009), que consiste em ferramenta de sistema de 
informações geográficas (SIG) vetorial, que permite georreferenciamento e 
cruzamento de diferentes planos de informação.

Foram adotados o sistema de projeção Universal Transversa de Merca-
tor e o sistema de coordenadas UTM, zona 24 Sul, e Datum SAD 69, o que 
define um sistema plano com unidades de referência em metros.

As imagens de satélite foram adquiridas pela ENGESAT, já georrefe-
renciadas em projeção UTM, Datum: SAD 69 e formato Geotiff. As imagens 
obtidas apresentam conforme característica do satélite SPOT.

5.2 Identificação das Áreas Irrigadas

A identificação das áreas irrigadas da região da sub-bacia do Rio Capi-
vari foi desenvolvida com base em imagens do satélite SPOT 5 tomadas du-
rante a estação seca, como nesse período a região se encontra submetida ao 
estresse hídrico, a ocorrência de áreas verdes denota a utilização da irrigação.

As informações no formato shapefile, fornecidas pelo INGÁ, permitiu 
a localização dos pontos de outorgas existentes no cadastro de irrigantes e 
as áreas irrigadas mapeadas pelo Índice de Vegetação da Diferença Norma-
lizada (NDVI). O cruzamento dos dados permitiu a inclusão de todas as in-
formações do cadastro e as observações obtidas em campo e identificadas 
através de imagens de satélite da região em estudo, bem como, áreas irrigadas 
sem outorgas.

5.2.1 Dados Cadastrais dos Projetos de Irrigação

As informações técnicas dos projetos de irrigação implantados na re-
gião da sub-bacia do rio Capivari, a exemplo das outorgas liberadas, cultu-
ras implantadas dentre outras, foram extraídas do Cadastro de Irrigantes, 
fornecidos pelo INGÁ, órgão da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos do Estado da Bahia – SEMARH, responsável pela liberação de 
outorgas em todo o Estado, em formato Shapefile, compondo o banco de 
dados que serviu de base para o desenvolvimento do trabalho. A montagem 
do banco de dados atual foi feita com a adição dos dados obtidos “in loco” 
(testes de campo) e de resultados das análises das amostras coletadas nas 
áreas de referência (testes laboratoriais).

Book grad e pos grad.indb   377 11/05/11   15:26



378 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

6. RESULTADOS ALCANÇADOS

6.1 Identificação das Áreas Irrigadas

A aplicação do NDVI permitiu identificar os projetos de irrigação e 
áreas de APP’s devido ao contraste desses com as áreas de vegetação mais 
vigorosa (biomassa densa), resultado da ocorrência de maior umidade (ver-
de intenso). Esses resultados são concordantes com os obtidos por ASSAD 
et al. (1988)18.  

As imagens a seguir foram obtidas a partir da imagem do satélite SPOT 
indica a utilização de áreas de preservação ambiental para fins de explora-
ção agrícola irrigada na margem superior do rio Capivari entre os municí-
pios de Sapeacú e Cruz das Almas (Figura 2). Após o reconhecimento das 
áreas irrigadas, bem como, áreas de supressão vegetal no entorno do rio, 
áreas degradas com solo exposto e mata ciliar substituída por gramíneas 
para fins pecuários.

Figura 2 – Imagem de área com exploração agrícola utilizando sistema 
de irrigação

18 ASSAD, E. D., SETZER, A., MOREIRA, L. Estimativa da precipitação através de índices de vegetação do satélite 
NOAA. In SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 11-15 out. 1988. Natal (RN), Anais. 
São José dos Campos, INPE, 1988, p. 425-9.
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Figura 3 – Imagem de área com supressão total da mata ciliar  a margem 
do Rio Capivari, e áreas degradadas.

6.2 Projetos de Irrigação na Região do Alto da Bacia do Capivari

Foram identificados projetos de irrigação implantados em áreas pouco 
recomendáveis. Tanto no que se refere à implantação em APPs, que no caso, 
foi considerada como sendo a área de 100 metros a partir das margens dos 
rios e das barragens, quanto a implantação em solos com baixo potencial ou 
aptidão restrita para o desenvolvimento da agricultura irrigada.

Além disso, a situação atual do rio Capivari não possibilita a retirada de 
suas águas para irrigação, ou qualquer outra atividade que requeira elevado 
volume d`água e vazão. A intensa antropização, como: retirada de matas ci-
liares, supressão vegetal, assoreamento, deposição de sedimentos e resíduos 
de defensivos agrícolas e urbanos, dentre outros, vem como suporte para um 
cenário negativo quanto à utilização das águas do rio Capivari, em atividades 
de exploração agrícola.

Apesar do baixo número de projetos de irrigação encontrados na área 
em estudo, relatos de moradores da região, atestam que haviam a tempos 
atrás uma quantidade elevada de terras que utilizavam métodos de sistemas 
de irrigação para manter a produtividade de seus bens agropecuários. No 
entanto, com a redução do volume e da vazão das águas do rio Capivari ao 
longo dos anos, houve o abandono de tais práticas. Permanecendo apenas em 
algumas áreas, e estas encontram-se em estado de infração perante as leis de 
proteção ambiental do Brasil, pois, são em áreas de preservação permanente, 
e ou, não possui outorga para extrair água do rio.

 Neste contexto, os diversos setores usuários consumindo água, para-
lelamente ao crescimento acelerado da população, começa a se delinear no 
cenário mundial o esgotamento dos recursos hídricos19. Assim, a gestão inte-
grada dos recursos hídricos é tida como forma eficiente de dirimir conflitos 
racionalizar o uso com vistas à conservação dos mesmos.

19  FAGANELLO, C.R.F. Fundamentação da cobrança pelo uso da água na agricultura irrigada, na microbacia do 
Ribeirão dos Marins, Piracicaba/ SP. Piracicaba, 2007. 133p. Tese (Doutorado) – Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz. Universidade de São Paulo.
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6.3 Identificação das Áreas com Outorgas na Região

A partir da análise das informações, disponibilizadas pelo órgão respon-
sável no Estado da Bahia, Instituto de Gestão das Águas e do Clima (INGÁ, 
2009), para efetuação de cadastro de irrigantes e concessão de outorgas para 
tais, foi possível a confecção do mapa dos pontos outorgas concedidas e re-
gistradas na região, como mostra a Figura 4. 

O resultado do confronto entre as imagens do satélite SPOT das áreas 
irrigadas, e as informações de outorgas feitas pelo INGÁ, observou-se que 
inúmeras áreas estão sendo irrigadas de forma ilegal, por toda essa região, 
envolvendo os cinco municípios. Isto, pode acarretar sérios prejuízos quanto 
ao planejamento do uso racional do recurso hídrico, já escasso, principal-
mente em se tratando de parte de uma zona semiárida, e com altos índices de 
antropização ao longo dos anos. Além da possibilidade de utilização de áreas 
de risco ambiental para o desenvolvimento dessa prática agrícola.

Figura 4 –Distribuição das áreas com pontos de outorgas registrados 
pelo INGÁ.

Na maioria dos projetos identificados como sem outorga observou-se 
que estes eram implantados em locais perto das margens dos rios ou corpos 
d’água, sem nenhuma observância dos limites de proteção. Segundo a Agên-
cia Nacional das Águas, A outorga de direito de uso de recursos hídricos é um 
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dos seis instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, estabeleci-
dos no inciso III, do art. 5º da Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 199720. 
Esse instrumento tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qua-
litativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. 

“Um determinado usuário, ao consumir água, causa interferências prejudi-
ciais aos demais usuários da bacia hidrográfica, como poluição das águas, 
escassez entre outras. Dessa forma, as externalidades negativas são os 
custos sociais gerados, que não são contabilizados aos custos provados de 
utilização da água, levando toda sociedade a pagar pela conservação dos 
recursos hídricos.”

Diante dos dados sobre a localização geográfica das áreas que se en-
contram legalizadas para uso da água em sua multiplicidade, nota-se que, na 
região dos municípios banhados pelas águas do Rio Capivari, apenas o muni-
cípio de Cruz das Almas, possui uma propriedade com legalização (outorga) 
para utilização da água. No entanto, esta não pertence aos limites do rio em 
estudo, apresentando contradição com as áreas visualizadas pela imagem do 
satélite SPOT, o qual demonstrava projetos de irrigação nas margens dos rios.

Segundo esses registros, ficam expostas ao uso sem fiscalização todas 
as demais áreas que compõe a sub-bacia do rio Capivari, haja vista, as áreas 
de nascentes, córregos d´água, mata ciliar, enfim, todas essas consideradas 
pela Constituição Federal de 1988, como áreas de preservação permanente 
(APPs). FAGANELLO (2007)21, citando Paulo Afonso Leme:

“Machado, diz que: Os recursos hídricos não podem ser geridos de for-
ma isolada em relação ao meio ambiente. Portanto o vacão terrestre, as 
florestas, o uso do solo e de agroquímicos, a instalação de indústrias, a 
renovação das antigas indústrias, e o zoneamento ambiental das bacias 
hidrográficas são algumas das matérias que devem ser levadas em conta 
na gestão das águas.”

Conforme dispõe o Código Florestal, as APPs são fundamentais para 
preservar os recursos hídricos. Levando-se em conta que a gestão de r.h. 
tem como objetivo garantir o acesso equitativo ao uso da água, assim como 
sua utilização sustentável, é imprescindível a obediência á Lei, mantendo as 
APPs já que as mesmas possuem relevante papel na manutenção do equilí-
brio hidrológico.

A partir dos dados das delimitações das áreas de proteção ambiental, 
fornecidos pelo órgão de fiscalização do Estado da Bahia, para essa região, 
nota-se que toda a área de abrangência da sub-bacia do rio Capivari, en-

20  BRASIL. Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Disponível em http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.
htm. Acesso em 05 de novembro de 2010.
21  FAGANELLO, C.R.F. Fundamentação da cobrança pelo uso da água na agricultura irrigada, na microbacia do 
Ribeirão dos Marins, Piracicaba/ SP. Piracicaba, 2007. 133p. Tese (Doutorado) – Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz. Universidade de São Paulo.
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contra-se sem registros de áreas de proteção permanente. Apresentando para 
essa região apenas as áreas de entorno da Barragem de Pedra do Cavalo, no 
perímetro do rio Paraguaçu.

Essa ação está em discordância com os artigos supracitados do Có-
digo Florestal de 1965, a respeito da definição e delimitação das áreas de 
preservação permanente. Está em desacordo com a Lei de nº 9433 de 8 de 
janeiro de 1997 que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. A 
qual dispões que a água é recurso natural limitado, bem de domínio públi-
co, que no caso de escassez terá como uso prioritário o consumo humano e 
a dessedentação de animais22.

A gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso múltiplo das 
águas e contar com a participação do Poder Público, dos usuários e da comu-
nidade. Tendo como objetivo assegurar à atual e às futuras gerações, a neces-
sária disponibilidade de água, a utilização racional e integrada dos recursos 
hídricos e a preservação e defesa contra eventos hidrológicos decorrente do 
uso inadequado dos recursos naturais.

7. CONCLUSõES ARTICULADAS

7.1 Após a interpretação da imagem de satélite quanto ao uso atual das terras 
de abrangência do rio Capivari, constatou-se que a maior parte da área esta 
sendo utilizada para exploração agropecuária independente de suas aptidões;

7.2 A supressão da vegetação nativa de forma abrupta ao longo dos anos 
resultou num cenário de descaracterização da cobertura vegetal nativa, res-
tando apenas alguns poucos maciços isolados;

7.3 Em decorrência do desmatamento e do uso inadequado das terras para a 
agricultura, os corpos hídricos encontram-se com vazão extremamente redu-
zida, inviabilizando o aproveitamento seus múltiplos usos;

7.4 O estudo demonstrou que a maioria das áreas de preservação permanente 
foi suprimida ao longo de todo o curso do rio, restando apenas alguns poucos 
resquícios da vegetação;

7.5 A confecção do mapa das áreas com pontos de outorga, possibilitou a 
visualização das áreas que possuem outorga para utilizar a água para irriga-
ção, e a constatação de que são apenas as áreas próximas ao rio Paraguaçu. 
Enquanto as demais áreas não possuem autorização legal e fazem uso dela.

22  BRASIL. Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Disponível em http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.
htm. Acesso em 05 de novembro de 2010.
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1. INTRODUÇÃO

Sem dúvida, um dos principais problemas que tem afrontado a humani-
dade desde a segunda metade do século XX é o acelerado processo de degra-
dação ambiental. O tema da questão ambiental passou a ser uma das princi-
pais preocupações da humanidade, constituindo um signo marcante da nossa 
época. A natureza é objeto de preocupação e cuidado.

Grosso modo, pode dizer-se que a problemática ambiental moderna 
deriva-se da tensão existente entre a preservação do meio ambiente e o de-
senvolvimento econômico. A degradação ambiental é uma consequência do 
modelo de desenvolvimento da modernidade, fruto de uma produção e de um 
consumismo exacerbado que não tomou em conta a vulnerabilidade e a pró-
pria capacidade da natureza. Tal modus vivendi perdeu de vista que a natureza 
se constitui ao mesmo tempo em nosso lar e meio de subsistência.

Dentro desse contexto, o Estado moderno passa a desempenhar um 
importante papel na adoção de políticas públicas que promovam o desen-
volvimento sustentável. As políticas públicas em matéria ambiental devem 
buscar um ponto de equilíbrio, um meio-termo entre o interesse ambiental 
e a promoção do desenvolvimento econômico. A qualidade ambiental e os 
interesses econômicos devem ser necessariamente duas caras de uma mesma 
moeda: a ideia de desenvolvimento sustentável. Uma adequada harmonia en-
tre o direito ao desenvolvimento e o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado permitirá aos seres humanos viver em forma digna e plena. 

Partido desse breve marco de referência, o objeto central do trabalho 
dirige-se à análise do papel que pode desempenhar o tributo, através da ex-
trafiscalidade, como um dos instrumentos para a defesa do meio ambiente. 
Concretamente, busca-se refletir sobre a introdução da variável ambiental no 
sistema tributário do Brasil. O trabalho pretende ser um contributo para a 
discussão acadêmica do tema, com o intuito de aprofundar no estudo dos 
alcances da tributação ambiental como uma das possíveis respostas ao uso 
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inconsciente da natureza e como instrumento jurídico para promover uma 
consciência ambiental que vise o desenvolvimento sustentado.

2. O DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EqUILIBRADO

A partir da década dos setenta do século passado, sob a influência da 
Declaração de Estocolmo de 1972, a constitucionalização da proteção do 
meio ambiente passou a “ser uma irresistível tendência internacional”.1 Essa 
constitucionalização evidencia a incorporação de novos valores que redimen-
sionaram o papel do Estado na sociedade, tanto no plano econômico como 
político e jurídico. 

O Estado Constitucional de direito moderno deve necessariamente ad-
quirir uma vertente socioambiental – caracterizando-se como um Estado So-
cioambiental de direito – que deve conciliar os direitos liberais, os direitos 
sociais e os direitos ecológicos num mesmo projeto jurídico-político para a 
comunidade estatal.2 Esse modelo de Estado projeta-se axiologicamente so-
bre o terceiro lema da Revolução Francesa, “a solidariedade (ou fraternida-
de), de cunho eminentemente existencial, comunitário e universalista.” 3  

O modelo de Estado Socioambiental, conjugando as conquistas posi-
tivas (em termos de tutela da dignidade humana) dos modelos de Estado de 
Direito que o antecederam, incorpora também a tutela dos novos direitos 
trans-individuais e num paradigma de solidariedade humana (nas dimensões 
nacional, supra-nacional e intergeracional), pretende projetar a comunidade 
humana num patamar mais evoluído de efetivação de direitos fundamentais 
(especialmente dos novos direitos de terceira dimensão) e de concretização de 
uma vida humana digna e saudável a todos os seus membros.4

O direito a gozar de um meio ambiente em condições ecologicamente 
equilibradas é um dos denominados direitos da terceira dimensão ou direitos 
do gênero humano, fundamentados no valor da solidariedade, e que surgem 
como consequência da contaminação das liberdades. O direito ao meio am-
biente parte do vínculo indissociável entre os seres humanos e o seu entorno 
natural,5 constituindo-se como um parâmetro fundamental para garantir a 
vida em condições de liberdade e dignidade.  

No ordenamento jurídico brasileiro, a doutrina e a jurisprudência são 
pacíficas no sentido de reconhecer o direito ao meio ambiente como integran-
te do rol dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, constante 

1  Cf. BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição Brasileira. 
In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato. (organizadores). Direito Constitucional 
Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 61.
2  Cf. FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos Fundamentais e proteção do ambiente. A dimensão ecológica da digni-
dade humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado editora, 2008, p. 27.
3  Id. Ibid., p. 97.
4  Cf. Id. Ibid., p. 97.
5  Cf. MEDEIROS, Fernanda Luíza Fontoura de. Meio ambiente: direito e dever fundamental. Porto Alegre: Livra-
ria do Advogado, 2004, p. 32.
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da Constituição Federal de 1988 (CF/88). 6 A despeito de não estar previsto 
no Título II da Constituição, da leitura do artigo 5 § 2 – que estabelece uma 
cláusula de abertura em matéria de direitos fundamentais - e do artigo 225 
da CF/88, deriva-se a jusfundamentalidade – material e formal - do direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Em consonância com o disposto 
nessa norma, o constituinte brasileiro, no artigo 170, VI , da CF/88, estabe-
leceu expressamente a defesa do meio ambiente como um dos princípios que 
devem guiar e orientar a ordem econômica. 

O direito ao meio ambiente participa da dupla funcionalidade dos di-
reitos fundamentais.7 No que diz respeito à dimensão subjetiva, esse direito, 
ainda que de natureza difusa ou trans-individual, é um direito que pertence 
a todos e a cada um individualmente.8 Por outro lado, desde a perspectiva 
objetiva, a qualidade do meio ambiente representa um valor de toda a comu-
nidade estatal, que exige o dever do Estado e de todos os cidadãos de zelar 
pela proteção do meio ambiente para poder viver em condições de liberdade 
e dignidade.

3. AS EXTERNALIDADES AMBIENTAIS

A sociedade da segunda modernidade, caracterizada pela grande produ-
ção de riqueza, pelo domínio do homem sobre a natureza e pelos grandes 
avanços no campo da ciência, das comunicações e da tecnologia, paradoxal-
mente, é uma sociedade marcada pela proliferação de riscos e incertezas pro-
venientes do próprio desenvolvimento tecnológico e econômico.9 Uma das 
grandes interrogantes do nosso tempo questiona o alto custo que representa 
a atual prosperidade econômica e material.10

Grosso modo, pode afirmar-se que desde um ponto de vista econômico 
a questão ambiental está relacionada com duas grandes interrogantes: (1). A 
primeira está relacionada com a forma como funciona o processo de incenti-
vos que conduz os seres humanos a degradar o meio ambiente; (2). A segunda 
deve indagar como esse processo pode ser reestruturado com o objetivo de 
que as pessoas sejam orientadas a tomar decisões e a desenvolver estilos de 
vida que tenham implicações mais favoráveis para o meio ambiente.11

6  Ao respeito, Cf. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n° 134297-8/SP. Estado de São Paulo vesus 
Paulo Ferreira Ramos e cônjuge. 
7  Sobre a dupla funcionalidade dos direitos fundamentais Cf. PEREIRA, Jane Reis. Gonçalves. Interpretação cons-
titucional e direitos fundamentais: uma contribuição ao estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspec-
tiva da teoria dos princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 77. 
8  Cf. FENSTERSEIFER, Tiago. Op.cit., p. 149-150.
9  Sobre o tema, Cf. LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito Ambiental na Sociedade de 
Risco. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2004, p. 11, 123.
10  Cf. MATEO, Ramón Martín. Tratado de Derecho Ambiental, Volumen III, Madrid: Trivium, 1991, p. 11 Et seq. 
11  Cf. FIELD, Barry C. Economía Ambiental. Una introducción. Traducción: Leonardo Cano. Colombia: MC-
GRAW-HILL Interamericana S.A., 1997, p. 5-6. 
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As características dos bens ambientais provocam que o mercado falhe 
na hora de distribuir e valorizar bens e serviços ambientais.12 Infelizmente a 
nossa sociedade privilegia o máximo beneficio econômico e a cultura do des-
perdiço desconsiderando o meio ambiente.13 As diversas decisões dos agentes 
econômicos – produção, consumo e despejo - enquadram-se dentro de um 
marco de instituições sociais e econômicas que influenciam e incentivam as 
pessoas a tomar tal ou qual decisão em determinada direção, por regra, des-
considerando os custos socioambientais.

As denominadas falhas ou distorções do mercado originam as chama-
das externalidades ambientais.14 As externalidades podem ser negativas ou po-
sitivas. As externalidades são os efeitos causados pelos processos de produção 
ou de consumo que afetam ou beneficiam terceiros que não participam da 
transação. Ou seja, trata-se dos custos ou benefícios originados pelas diversas 
atividades econômicas que não sendo devidamente internalizados circulam 
externamente ao mercado.

Os agentes nos seus processos produtivos não incorporam os custos am-
bientais derivados pelo uso do meio ambiente. Os preços que servem de guia 
para as decisões dos produtores e dos consumidores não conseguem refletir 
os custos originados pela apropriação do meio ambiente, provocando exter-
nalidades ambientais negativas que de uma ou outra forma acabam sendo 
assumidos pela sociedade. 15

Em ausência de direitos de propriedade sobre os recursos naturais, o 
Estado passa a ser um ator fundamental na proteção do meio ambiente. O 
Estado moderno assume um novo papel no plano econômico, passando a ser 
um Estado Regulador. O novo modelo de Estado está longe de ser um Estado 
Mínimo; trata-se de um Estado subsidiário, regulador da atividade econô-
mica, capaz de dirigi-la e ajustá-la aos valores e princípios constitucionais, 
objetivando o desenvolvimento sustentável. 

Nas últimas décadas, de forma paulatina, instrumentos econômicos 
(IEs) têm sido incorporados com maior força nas políticas públicas destina-
das a proteção ambiental com a finalidade de complementar os tradicionais 
sistemas de comando e controle (SCC).

Considera-se que os IEs permitem uma internalização mais eficiente das 
externalidades ambientais negativas, de tal forma que os agentes econômicos 
incorporem os custos ambientais nos cálculos dos seus processos produtivos 
e que os consumidores valorem esses custos na hora de comprar determinado 
produto. Essa imputação dos custos vai permitir a redução da poluição e vai 

12  Sobre as características do meio ambiente que provocam as falhas do mercado, Cf. BOKOBO MOICHE, Susana. 
Gravámenes e Incentivos Fiscales Ambientales. Madrid: Civitas Ediciones, 2000, p. 33.
13  Cf. VICENTE GIMÉNEZ, María Teresa. (coordenadora). Justicia ecológica y protección del medio ambiente. 
Madrid: Editorial Trotta, 2002, p. 20.
14  Sobre o tema das falhas do mercado. Cf. SOARES, CLÁUDIA Alexandra Dias. O Imposto ecológico –contributo 
para o estudo dos instrumentos econômicos de defesa do ambiente. Coimbra Editora, 2001, p. 75 Et seq;
15  Sobre o conceito de externalidade negativa, Cf. DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: 
Max Limonad, 1997, p. 107; FIELD, Barry C. Op. cit., p. 81.
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ter como efeito o estímulo permanente de tecnologias mais limpas. Os IEs fo-
mentam os mercados a auto-orientar as atividades econômicas de forma que 
seja respeitada a sustentabilidade ambiental. Grosso modo, pode afirmar-se 
que enquanto os SCC definem modelos de conduta e pressionam aos agentes 
econômicos através da coação, os IEs aportam um sinal econômico aos mer-
cados, e nesse contexto os agentes poluidores podem reagir livre e espontane-
amente modificando a conduta que lesa o meio ambiente. 

Evidentemente, as regulamentações diretas deveram ser implementas 
naqueles casos de condutas ou atividades econômicas que pela sua incidência 
negativa no ambiente, na saúde e na qualidade de vida devam ser considera-
das como proibidas. Será caso a caso que o Poder Público deverá selecionar o 
instrumento ou a combinação de instrumentos a serem utilizados. A escolha 
dependerá de múltiplos fatores, como o tipo de problema ambiental, a infor-
mação disponível, a natureza das incertezas existentes e o marco institucional 
e econômico no qual se enquadram as políticas, dentre outros. 

Atualmente, o tributo, através da extrafiscalidade, é considerado como um 
dos instrumentos econômicos mais importantes para a proteção ambiental. 

4. O TRIBUTO COMO INSTRUMENTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

4.1 A finalidade extrafiscal do tributo

O tributo, além de ser um mecanismo destinado a financiar as despesas 
públicas –finalidade fiscal -, pode cumprir também uma importante finalidade 
de caráter extrafiscal –ordenatória -. 16 Através da denominada extrafiscali-
dade o Estado passa a utilizar o tributo como um instrumento de regulação 
que lhe permite intervir na direção da atividade econômica com o intuito de 
alcançar determinados objetivos almejados pela sociedade. 17

Conforme essa linha de raciocínio, nada obsta para que um tributo te-
nha como finalidade principal a orientação de determinados comportamen-
tos. Concretamente, isto poderá ser feito através de duas técnicas de atuação: 
(1). O uso de benefícios e incentivos ficais para promover certas condutas al-
mejadas e; (2). O uso de tributos para desestimular comportamentos ou atos 
que ainda que lícitos consideram-se prejudiciais para a sociedade. 18

É importante salientar que as duas finalidades – fiscal e extrafiscal - não 
podem ser consideradas como antagônicas; uma vez que as duas aparecem 

16  Sobre o tema da extrafiscalidade, Cf. BORRERO MORO, Cristóbal J. La tributación ambiental en España. Ma-
drid: Editorial Tecnos. S.A., 1999, p. 43 Et seq; 
17  Explica José Marcos Domingues que “Como instrumento indeclinável da atuação estatal, o direito tributário pode 
e deve, através da extrafiscalidade, influir no comportamento dos entes econômicos, de sorte a incentivar iniciativas 
positivas e desestimular as nocivas ao Bem Comum.” OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito Tributário e 
Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2007, p. 47.    
18  Cf. CASADO OLLERO, Gabriel. Los fines no fiscales de los tributos. In: Comentarios a la Ley General Tributaria 
y líneas para su reforma. Libro-Homenaje al Dr. Fernando Sáinz de Bufanda, vol. I. Madrid: Instituto de Estudios 
Fiscales, 1991, p. 128.
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em maior ou menor medida em todos os tributos. Em alguns tributos preva-
lece a finalidade fiscal ou arrecadadora e em outros a extrafiscal ou ordenató-
ria. Dentre os tributos com finalidade extrafiscal estão os tributos ambientais 
stricto sensu (TASs), conforme será analisado.

4.2 Tributação ambiental em sentido amplo e em sentido estrito

Atualmente existe um intenso debate nas agendas políticas e no âmbito 
jurídico e econômico com respeito ao papel que pode desempenhar o tribu-
to na proteção do meio ambiente. Doutrinariamente distingue-se entre: (1). 
Tributos ambientais em sentido estrito – ou sentido próprio - e; (2). Tributos 
ambientais em sentido amplo – ou sentido impróprio -. 19

(1). Tributos ambientais em sentido amplo – ou sentido impróprio.
Fala-se de tributos ambientais em sentido amplo quando na tributação 

ordinária são introduzidos elementos ambientais que produzem efeitos de 
caráter extrafiscal.20 Trata-se de tributos com uma finalidade predominante-
mente arrecadadora, mas que em algum dos seus elementos percebe-se algum 
traço de caráter ecológico.

Assim, a tributação ambiental em sentido amplo compreende o uso de 
técnicas fiscais – incentivos e benefícios fiscais - para estimular a proteção am-
biental, e os tributos ordinários que de maneira secundária ou indireta con-
templam problemas de caráter ambiental – por ex. através da vinculação de 
receitas a finalidades ambientais. No Brasil, José Marcos Domingues afirma 
que “em sentido amplo, tributo ambiental é um tributo tradicional ou ordinário 
adaptado de molde a servir aos esforços de proteção ambiental”. 21

(2). Tributos ambientais em sentido estrito – ou sentido próprio.
Para que um tributo possa ser qualificado como ambiental stricto sensu, 

deve existir um vínculo entre a sua estrutura e o impacto causado no meio 
ambiente;22 a figura tributaria deverá produzir um (des) incentivo que permita 
satisfazer a finalidade ambiental pretendida. O TASs deverá ter uma eficácia 
(des) incentivadora. 23 Ao respeito, Cláudia Dias Soares afirma que os tribu-
tos ambientais em sentido próprio são “aqueles que prosseguem uma finalida-
de extrafiscal (reine Lenkungssteuern) – incentivante” cujo objetivo principal 

19  Cf. HERRERA MOLINA, Pedro M. Derecho Tributario Ambiental. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas 
y Sociales S.A., 2000, p. 55. 
20  Sobre a introdução do elemento ambiental nos tributos ordinários Cf. SOARES, CLÁUDIA Alexandra Dias. O 
Imposto ecológico – contributo para o estudo dos instrumentos econômicos de defesa do ambiente. Op.cit., p. 13 e 
14; HERRERA MOLINA, Pedro M. Derecho Tributario Ambiental. Op. cit., p. 129; JIMÉNEZ HERNÁNDEZ 
Jorge. El tributo como instrumento de protección ambiental. Granada: Editorial Comares, 1998, p. 110.
21  OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito Tributário e Meio Ambiente., Op. cit., p. 63 e 64.
22  Cf. BOKOBO MOICHE, Susana. Op. cit., p. 93; HERRERA MOLINA, Pedro M. Derecho Tributario Ambien-
tal. Op.cit., p. 55-56 e 58.
23  Cf. BUÑUEL GONZÁLEZ, Miguel. Capítulo II. In: BUÑUEL GONZÁLEZ, Miguel (Dir). Tributación Medio-
ambiental: Teoría, práctica y propuestas. Madrid: Civitas Ediciones, S.L. 2004, p. 42.
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é promover uma alteração de comportamentos nos agentes econômicos.24 O 
TASs tem uma predominante finalidade extrafiscal. 

Domingo Carbajo Vasco e Pedro Herrera Molina consideram que em 
sentido lato, a fiscalidade ambiental compreende tanto o estabelecimento de 
tributos destinados a proteger o meio ambiente como as medidas fiscais in-
corporadas à regulação dos tributos ordinários com algum efeito ambiental.25 
No entanto, advertem que desde uma perspectiva tributária só poderá ser 
qualificado como tributo ambiental stricto sensu aquele cuja estrutura estabe-
leça um incentivo para a proteção da natureza, de forma que as deseconomias 
externas derivadas da degradação ambiental sejam assumidas pelo causador. 
Um tributo cuja única nota ambiental se afinque no destino das receitas ob-
tidas não apresenta nenhum tipo de especialidade desde a perspectiva do di-
reito tributário. 26 

No Brasil, nessa mesma linha de raciocínio, Paulo Henrique do Amaral 
destaca que no âmbito do direito tributário, “só tem interesse em qualificar 
como tributo ambiental aquele cuja estrutura estabelecer algum tipo de incen-
tivo ao meio ambiente ou um mecanismo para que recaia sobre o poluidor as 
deseconomias externas derivadas da degradação ambiental.” 27

De modo que, para que um tributo possa ser considerado como am-
biental stricto sensu – sentido próprio - não é suficiente que apareça na lei 
essa denominação; são necessários uma serie de requisitos que permitam 
diferenciá-lo de um tributo meramente arrecadador.28 Entre esses requisitos 
destacam-se:

(1). Deverá estar dirigido a desincentivar o incumprimento do dever de 
proteção ambiental – sentido negativo; ou a incentivar atuações protetoras – 
sentido positivo. Seu objetivo deverá ser orientar as condutas e as atividades 
sociais sem impedir o desenvolvimento econômico. Sua finalidade principal 
não é o aumento da arrecadação de receitas, nem proibir a atividade econô-
mica tributada. 

(2). Não pode ignorar o impacto ambiental provocado pelos sujeitos 
passivos – pessoa física ou jurídica. O tributo deverá ser calculado de acordo 
com esse impacto, e deverá estar orientado pelo Princípio do Poluidor Paga-
dor (PPP) e pelos princípios da seletividade e da progressividade. Os tributos 
ambientais pretendem internalizar os custos socioambientais da forma mais 
eficiente possível. 

24  SOARES, CLÁUDIA Alexandra Dias. O Imposto ambiental. Direito Fiscal do Ambiente. Portugal: Livraria 
Almedina- Coimbra. 2002, p. 12- 13.
25  CARBAJO VASCO, Domingo; HERRERA MOLINA, Pedro M. Capítulo III. In: BUÑUEL GONZÁLEZ, Mi-
guel (Dir). Tributación Medioambiental: Teoría, práctica y propuestas. Madrid: Civitas Ediciones, S.L. 2004,  p 61.
26  Id. Ibid., p. 67-68.
27  AMARAL, Paulo Henrique do. Direito tributário ambiental. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, 
p. 167.
28  Cf. BANALOCHE PALAO, C. La llamada Ecotasa. In: BECKER, Fernando; CAZORLA, Luis María et al. (Di-
rectores). Tratado de Tributación Medioambiental. Volumen II. Pamplona: Editorial Aranzandi S.A., 2008, p. 896.

Book grad e pos grad.indb   389 11/05/11   15:26



390 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

(3). Deve existir uma estreita relação entre o ônus tributário e a finalida-
de perseguida.

(4). O tributo ambiental deverá onerar todos os agentes ou todas as ati-
vidades/condutas identificadas como potencialmente prejudicais para o meio 
ambiente, sem que possam existir exceções arbitrárias – princípio da igualdade.

Nessa linha de raciocínio, pode afirmar-se que o que permite qualificar 
um tributo como ambiental em sentido estrito é a sua estrutura e não a finali-
dade declarada na norma. Não poderá ser considerado como ambiental um 
tributo ordinário pelo simples fato de que as receitas arrecadadas sejam des-
tinados à proteção do meio ambiente.29 Por exemplo, o imposto de renda não 
poderá ser considerado como ambiental ou ecológico pelo simples fato de que 
uma porcentagem da arrecadação desse imposto seja destinada a algum tipo 
de finalidade ambiental.30 O tributo ambiental deverá atuar sobre os incenti-
vos dos agentes econômicos para que eles sejam obrigados a reduzir os efeitos 
nocivos que as suas atividades causam no meio ambiente.

Apesar das importantes distinções teórico-práticas apontadas, conside-
ra-se que tão importante é a finalidade extrafiscal dos tributos, quanto os 
efeitos extrafiscais produzidos através da introdução de elementos ambientais 
nos tributos ordinários. No fundo, trata-se de mecanismos que se comple-
mentam. No entanto, entende-se que os efeitos extrafiscais dos tributos or-
dinários, por si sós, são incapazes de produzir um incentivo real para que os 
agentes econômicos orientem as suas atividades de maneira ambientalmente 
sustentável, de modo que esses incentivos devem ser complementados com 
tributos ambientais stricto sensu – com finalidade extrafiscal – e com outros 
instrumentos econômicos de gestão ambiental.

4.3 O Princípio do Poluidor Pagador: Fundamento da tributação ambiental

O PPP tem uma dimensão econômica e se materializa no campo jurídico 
como um princípio que orienta as políticas públicas de proteção do meio am-
biente.31 O PPP propugna pelo uso de instrumentos econômicos para a defesa 
do meio ambiente, mas não se opõe à existência de medidas administrativas 
de controle. O PPP deriva-se do dever do Estado e de todos os cidadãos de 
conservar o meio ambiente e de utilizar os recursos ambientais de forma ra-
cional, com o intuito de propiciar o desenvolvimento sustentável. Esse princí-
pio está expressamente previsto no art. 225, § 3 da CF/88. 

29  HERRERA MOLINA, Pedro M. Derecho Tributario Ambiental. Op.cit., p 58.
30  Cf.  BUÑUEL GONZÁLEZ, Miguel. Capítulo II. Op. cit., p. 42. No mesmo sentido Cf.. HERRERA MOLINA, 
Pedro M. Derecho Tributario Ambiental. Op. cit., p. 61.
31  Sobre o tema Cf. DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 3ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, 
p. 146-149; HERRERA MOLINA. Pedro M. Derecho Tributario Ambiental. Op. cit., p. 40 e 41; Cf. BENJAMIN, 
Antônio Herman V. O princípio poluidor-pagador e a reparação do dano ambiental. In: BENJAMIN, Antônio Her-
man V (coordenador). Dano Ambiental. Prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, 
p. 228-229; ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política 
comunitária do ambiente. Coleção Stvdia Ivridica. Coimbra: Coimbra Editora, 1997, p. 108 Et seq.
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O PPP orienta as possíveis respostas para o problema da degradação 
ambiental; seu principal objetivo é que os custos sociais provocados pela ati-
vidade que lesa ao agride o meio ambiente repercutam nos custos finais dos 
produtos e serviços ligados a essa atividade. Trata-se de um princípio de justi-
ça que tem por escopo que a sociedade não seja obrigada a suportar os custos 
da sustentação da qualidade do meio ambiente. O princípio exige a interna-
lização dos custos ambientais, uma vez que parte da ideia de que nenhum 
indivíduo ou agente econômico deve lucrar a custa da sociedade. 

Por outra parte, da leitura do PPP deve interpretar-se, a contrário sensu, 
que aqueles que criem condições específicas de conservação ambiental que 
beneficiem a sociedade deverão receber uma compensação justa, internali-
zando-se assim as externalidades ambientais positivas. 32

O PPP pode ser projetado sobre o sistema tributário, alentando, não exi-
gindo, a criação de tributos ambientais. O PPP é uma condição de legitimida-
de do tributo ambiental.33 Do PPP derivam-se os princípios do consumidor/
pagador e do custo/benefício, princípios que se aplicam aos tributos contra 
prestacionais e aos preços públicos.34 

O PPP caracteriza o tributo ambiental como um tributo de caráter sele-
tivo, uma vez que ele incide sobre fatos econômicos que impactam de maneira 
negativa no meio ambiente. Consequentemente, o tributo verde poderá tri-
butar uma determinada atividade econômica e não outra, ainda que se trate 
de empresas do mesmo ramo, que a renda seja similar ou que essas empresas 
contribuam economicamente com distinta intensidade. O critério diferencia-
dor será o tipo de relação com o meio ambiente e não a capacidade econô-
mica do sujeito. Esse tratamento desigual não quebrantará o princípio da 
igualdade tributária quando for justificado de maneira objetiva e racional, e 
tenha o intuito de proteger o meio ambiente.35  

De modo que, o fato gerador do tributo ambiental deverá ser definido 
considerando as atividades perturbadoras do meio ambiente que pretendem 
ser desestimuladas com o ônus tributário; deverá ser tributada uma situação 
que tenha uma estreita relação com a internalização das externalidades am-
bientais negativas e não com a capacidade econômica do sujeito passivo.

A determinação do fato gerador permitirá identificar a finalidade ambien-
tal do tributo sem disfarçar com o slogan de verde um encargo que incide unica-
mente sobre uma riqueza susceptível de ser medida pela capacidade econômica 
e não pelo impacto negativo de uma atividade sobre o meio ambiente. A delimi-
tação clara do fato gerador é fundamental para identificar o caráter ambiental 
do tributo evitando possíveis dúvidas sobre a sua constitucionalidade.  

32  Cf. ROSEMBUJ, Túlio. Tributos Ambientales. In: YABAR STERLING, Ana (Editora). Fiscalidad Ambiental. 
Barcelona: Cedecs Editorial S.L. 1998, p. 53.
33  MATEO, Ramón Martín. Tratado de Derecho Ambiental, Volumen I, Madrid: Trivium, 1991, p. 240.
34  Cf. TORRES, Ricardo Lobo. Valores e Princípios no Direito Tributário Ambiental. In: TORRES, Heleno Taveira 
(organizador). Direito Tributário Ambiental. Brasil: Malheiros Editores. 2005, p. 28 a 30.
35  Cf. BORRERO MORO, Cristóbal J. Op.cit., p. 110.
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Em matéria de tributação ambiental, o PPP e os princípios do consumi-
dor/pagador e do custo/benefício deverão orientar a determinação do sujeito 
passivo compelido ao pagamento do tributo. Essa identificação na norma 
deverá ser realizada considerando a capacidade de degradação ou de risco 
ambiental que pretende ser tributada em cada caso, ou o serviço de caráter 
ambiental prestado. Tecnicamente, de acordo com o PPP existem vários cri-
térios para determinar o elemento subjetivo do tributo. Poderão ser conside-
rados como sujeitos passivos: (1). Aquele que realiza as emissões poluidoras 
(industria ou consumidor final); (2). O produtor dos bens cujo consumo po-
lui. (3). Todos os agentes que participam da cadeia de sujeitos poluidores. (4). 
O sujeito que está em condições mais adequadas para evitar a poluição. 36 

De maneira que, na tributação ambiental poderão ser sujeitos passivos 
os indivíduos ou pessoas jurídicas que realizem atividades de degradação am-
biental, que produzam ou consumam produtos poluidores, ou que deman-
dem uma atuação estatal de tutela ou fiscalização ambiental. Em cada caso 
concreto o legislador deverá avaliar as características próprias que envolvem 
a conduta ou atividade econômica de transcendência ambiental que pretende 
ser desincentivada (a fabricação ou o consumo) e os critérios técnicos que 
permitam facilitar a gestão do tributo sem desconsiderar o caráter extrafiscal 
do tributo.37 

Cabe destacar que a eficiência do tributo dependerá, dentre outros as-
pectos, da relação que deve existir entre o desenho do fato gerador e a base 
de cálculo. A graduação do tributo deverá ser modulada de forma positiva 
ou negativa de acordo com a maior ou menor incidência das atividades sobre 
o meio ambiente. A base de cálculo deverá ser estruturada de tal forma que 
aqueles que corrijam a conduta ou atividade que é desincentivada devam pa-
gar menos tributo. Conforme expressa Cláudia Dias Soares, a base de cálculo 
“coloca em evidência a forma e a intensidade da participação do realizador do 
facto tributável (...), e mede os custos ou os prejuízos econômico-sociais causa-
dos ou previstos em consequência de determinado comportamento.” 38  

A progressividade é determinante neste tipo de tributos como parâmetro 
de justiça tributária. Em tese, o PPP orienta o desenho de alíquotas progres-
sivas, permitindo a graduação de acordo com as diversas unidades de poluição 
previstas na base de cálculo, o que fortalece o caráter extrafiscal do tributo. 
O uso de alíquotas de tipicidade fixa potenciaria mais o caráter arrecadatório 
do tributo, dificultando a modulação do PPP. A modulação do tributo em 
função da intensidade da degradação ambiental é um requisito sine qua non 
da tributação ambiental stricto sensu, de modo que quanto maior seja a po-

36   Cf. HERRERA MOLINA, Pedro M. El principio << quien contamina paga>>. In: BECKER, Fernando; CA-
ZORLA, Luis María et al. (Directores). Tratado de Tributación Medioambiental. Volumen I. Pamplona: Editorial 
Aranzandi S.A., 2008,  p. 207. 
37  Por exemplo, caso pretenda-se tributar as emissões de gases na atmosfera de um determinado setor de indústrias, 
evidentemente, o elemento subjetivo do tributo deverá considerar o foco emissor, ou seja, o titular da atividade sem 
que seja aconselhável a repercussão jurídica do tributo.
38  SOARES, CLÁUDIA Alexandra Dias. O Imposto ambiental. Op. cit., p. 43. 
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luição maior deverá ser o tributo. Nas palavras de Amaral, “a tributação dos 
recursos, processos ou produtos cujo uso, produção ou consumo geram poluição 
é traduzida por cargas tributárias maiores em relação aos que não produzem 
degradação ambiental” .39 

 Da mesma forma, em função do caráter extrafiscal do TASs, o esta-
belecimento de reduções deverá responder de maneira direta à modificação 
das condutas dos agentes econômicos, como seria o caso, por exemplo, de 
inversões em tecnologias mais limpas ou das medidas restauradoras do meio 
ambiente. 

A valoração jurídico-tributaria do TASs deverá estar precedida de uma 
memória técnica econômica-ambiental que identifique a internalização dos 
custos ambientais que pretendem ser corrigidos, e que permita adequar a es-
trutura do tributo ambiental ao PPP. O PPP exige uma estreita relação entre o 
fato gerador e o quantum do tributo, ou seja, o impacto ambiental tributado 
deverá ser calculado e refletido no montante do tributo .  Esse vínculo permi-
tirá determinar a eficácia do tributo ambiental. 40

Por outro lado, é importante destacar, que os múltiplos fatores que po-
dem impactar a qualidade ambiental e a diversidade de bens ambientais que 
podem ser afetados impedem que uma única figura tributária seja capaz de 
dar conta da ampla problemática ambiental. Não pode falar-se de um tributo 
ecológico ideal; a complexidade ambiental faz que a discussão sobre a exis-
tência de uma figura tributária ideal para proteger o meio ambiente careça 
de relevância prática. De fato, o caráter poliédrico dos problemas ambientais 
impede falar de um instrumento jurídico único que seja capaz de dar conta 
de todos os problemas ambientais. 41  O legislador deverá analisar de acordo 
com critérios técnicos e de proporcionalidade a categoria tributaria mais ade-
quada para cada caso concreto.

Finalmente, cabe indicar que ainda que os tributos ambientais stricto 
sensu persigam uma finalidade extrafiscal, necessariamente devem estar limi-
tados pelos princípios constitucionais de justiça tributária formal e material 
e devem respeitar o campo da intributabilidade – o mínimo existencial e a 
proibição de confisco.

4.4 Aspectos controversos da tributação ambiental

Seguidamente serão realizadas umas breves reflexões sobre três temas 
objeto de controversa na tributação ambiental.

39  AMARAL, Paulo Henrique do. Op. cit., 162.
40  Cf. YABAR STERLING, Ana (Dir.); HERRERA MOLINA, Pedro M. (Coord). La protección fiscal del medio 
ambiente. Madrid: Marcial Pons, Ediciones jurídicas y Sociales, S.A, 2002, p. 265.
41  Nesse sentido Cf. JIMÉNEZ HERNÁNDEZ Jorge. Op. cit., p. 125; SOARES, CLÁUDIA Alexandra Dias. O 
Imposto ambiental. Op.cit., p. 24.
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4.4.1 O tributo ambiental não tem caráter sancionatório

A tributação ambiental deverá ser utilizada no âmbito das atividades 
lícitas, como orientadora dessas atividades, nunca poderá ter caráter puniti-
vo. 42 O tributo ambiental não tem como objetivo o castigo; pretende que os 
agentes econômicos reduzam a produção ou consumo de produtos poluido-
res, substituindo-os por outros mais ecológicos. Quando pelas características 
da atividade seja necessário sancionar ou proibir, o instrumento deverá ser a 
pena ou a multa, mas nunca o tributo. As atividades econômicas que com-
portam o fato gerador do tributo ambiental devem ser lícitas, caso contrário, 
deverão ser tratadas por normas proibitivas. 

Como afirma Amaral a poluição é um fato humano que pode ser carac-
terizado como fato ilícito sujeito a sanção, ou como fato lícito e necessário à 
sociedade, e nesse caso, passível de ser tributado. Evidentemente serão crité-
rios técnicos que permitiram determinar quando o fato deverá ser considera-
do ilícito ou não. 43

Da mesma forma que os tributos fiscais, os tributos de natureza extrafis-
cal – dentre eles os tributos ambientais - têm como finalidade a salvaguarda 
da liberdade, uma vez que como afirma Domingues de Oliveira, permitem ao 
“contribuinte alternativa de escolha de gravame mais ameno ou a de nenhum 
gravame tributário, conforme sua atuação se desenvolva neste ou naquele senti-
do previsto em lei.” 44 

4.4.2 A vinculação das receitas

Outro ponto controverso da fiscalidade ambiental é o tema da afetação 
das receitas. Ainda que trata-se de um tema de caráter financeiro e não pro-
priamente tributário, algumas reflexões são convenientes ao respeito, conside-
rando que as receitas obtidas através de tributos ambientais poderão ter um 
importante efeito na defesa do meio ambiente.

Um importante setor doutrinário considera que seria conveniente que 
os tributos ambientais estejam afetados pela finalidade extrafiscal persegui-
da, e que consequentemente as receitas deveriam ser destinadas a atividades 
relacionadas com a recuperação, prevenção ou mitigação de eventuais danos 
ao meio ambiente, ou para financiar programas de preservação ambiental.45

Considera-se que entre mais concreta seja a conduta ou atividade previs-
ta no fato gerador do tributo ambiental, a afetação seria mais aconselhável. 
No caso das taxas não existe maior controversa, a afetação não só parece 
conveniente mas também uma consequência lógica, considerando a natureza 

42  Ao respeito Cf. YABAR STERLING, ANA (Dir.); HERRERA MOLINA, Pedro M. (Coord). Op. cit., p. 193-
194; 
43  AMARAL, Paulo Henrique do. Op.cit., 208.
44  OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Op. cit., p. 48 e 49.
45  Sobre o tema Cf. OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. 2007, Op. cit., p. 162. 
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contraprestacional dessa categoria tributária. A vinculação da receita per-
mitirá avaliar de uma melhor forma os custos, a qualidade e os resultados 
do serviço prestado. Situação similar ocorre no caso das contribuições. No 
entanto, existe controversa no caso dos impostos, cuja arrecadação, em tese, 
não deverá ser vinculada, isto com a finalidade de hierarquizar a distribuição 
dos recursos públicos de acordo com as necessidades públicas – princípio de 
não afetação das receitas tributárias.46 Desde um ponto de vista político a 
afetação daria uma maior legitimidade ao imposto ambiental, transmitindo à 
comunidade a certeza de que foi respeitado o princípio do poluidor pagador. 

Deve destacar-se que no caso do ordenamento jurídico brasileiro a vin-
culação de receitas obtidas através de um imposto ambiental poderia encon-
trar óbice no disposto no artigo 167, IV da CF/88, que veda a destinação 
específica de receitas salvo nas hipóteses previstas nessa norma. Como explica 
Amaral “somente por meio de emenda constitucional é que se pode destinar a 
receita do imposto ambiental ao custeio das despesas ambientais ou para gerir 
fundo ou órgão ambiental em nosso país.” Conforme destaca o autor, atual-
mente a afetação de receitas de impostos de caráter ambiental representaria 
flagrante de inconstitucionalidade.47

Parece conveniente discutir a possibilidade de uma reforma constitucio-
nal que permita expressamente a vinculação de receitas em matéria de tribu-
tos ambientais; em outras palavras, seria necessária a desconstitucionalização 
do princípio de não afetação das receitas tributárias.48 Também seria inte-
ressante avaliar a conveniência de instituir um fundo ambiental constituído 
pelas receitas arrecadadas por impostos verdes como o objetivo de financiar 
políticas públicas em matéria ambiental, permitindo a prevenção e a mitiga-
ção do dano ambiental.49 

4.4.3 O princípio da capacidade contributiva nos tributos ambientais 

A conciliação entre a extrafiscalidade e a capacidade contributiva é um 
tema polêmico que tem provocado um intenso debate doutrinário. Trata-se de 
um dos aspectos mais controversos da tributação ambiental, principalmente 
no que tange aos impostos. No caso das taxas e das contribuições o assunto 
é menos problemático uma vez que esses tributos são de caráter contrapres-
tacional. 

Conforme exposto, a graduação do tributo ambiental deverá ser esta-
belecida de acordo com a orientação do PPP (ou usuário pagador); levando 

46  Sobre o tema José Marcos Domingues explica que “O mérito do princípio da não afetação da receita residiria 
em permitir ao administrador financeiro suficiente “discricionariedade” para proceder às liberações de verbas orça-
mentárias no momento em que melhor atendesse ao interesse público, isto é, de forma a satisfazer as necessidades 
públicas à medida que se fossem apresentando.” Id. Ibid., p. 151.
47  AMARAL, Paulo Henrique do. Op. cit., 163, 168.
48  OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Op. cit., p. 152.
49  Sobre os fundos ambientais Cf. SOARES, CLÁUDIA Alexandra Dias. O Imposto ambiental. Op. cit., p. 64-65.
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em consideração o impacto causado pelo sujeito passivo no meio ambiente 
e utilizando critérios de proporcionalidade e de equivalência. Assim, no caso 
de impostos que tributem a emissão de substâncias poluidoras na atmosfera 
(como por exemplo, dióxido de carbono, de enxofre ou nitrogênio), a emissão 
dessas substâncias demonstra uma capacidade de poluir, mas não representa 
em si mesma uma riqueza real ou potencial que possa ser considerada como 
uma manifestação de capacidade econômica. O fato gerador e a graduação 
do tributo serão delimitados em função do PPP e não do princípio da ca-
pacidade contributiva como ocorre nos tributos tipicamente fiscais. E nesse 
aspecto que pode afirmar-se que a capacidade contributiva deve ceder diante 
da extrafiscalidade.

No entanto, ainda que os tributos ambientais tenham uma finalidade 
extrafiscal, também poderão ter, ainda que subsidiariamente, um efeito arre-
cadatório nos casos em que se configure o fato gerador. De modo que pode 
afirmar-se que a capacidade contributiva deverá ser refletida no tributo, uma 
vez que em caso de materializar-se o fato gerador do tributo verde, o contri-
buinte deverá possuir capacidade econômica para arcar com a carga tribu-
tária. Nesse sentido, sustenta-se que na tributação ambiental o princípio da 
capacidade contributiva deve ser entendido como um pressuposto subjetivo, 
ou seja, o contribuinte deverá possuir recursos econômicos que lhe permitam 
arcar com o ônus tributário sem que seja afetado o seu mínimo existencial 
nem sejam confiscados os seus bens.50 Caso contrário, o tributo perderá a sua 
ratio e passará a ter caráter sancionatório. 

O que existe é uma questão de intensidade na aplicação do princípio da 
capacidade contributiva. Conforme destaca Cazorla Prieto não se trata de en-
frentar os dois princípios, os dois operam em planos diferentes, mas não são 
excludentes e sim complementários. 51 A extrafiscaldidade não pode legitimar 
a criação arbitrária de um tributo que não respeite o princípio de capacidade 
contributiva, sob pena de inconstitucionalidade. 

5. ALGUMAS REFLEXõES SOBRE A TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL 

No sistema tributário brasileiro existem algumas figuras relacionadas 
com a defesa do meio ambiente, mas adverte-se a falta de uma normativa 
clara, organizada e coordenada sobre a matéria. No entanto, é importante 
salientar que o tema da introdução da variável ambiental no sistema tributá-
rio – o denominado esverdeamento do sistema fiscal - é objeto de um grande 
interesse no âmbito político, econômico e jurídico. A tendência para os pró-

50  Cf. GONÇALVES, Fábio Fraga. Releitura do Principio da Capacidade Contributiva sob a ótica do Direito Tri-
butário Ambiental. In: ORLANDO, Breno Ladeira Kingma et al. (Coordenadores). Direito Tributário Ambiental. 
Rio de Janeiro: Editora Lúmem Júris, 2006, p. 48.
51  Cf. CAZORLA PRIETO, Luis María. Los principios constitucional-financieros en la tributación medioambien-
tal. In: BECKER, Fernando; CAZORLA, Luis María et al. (Directores). Tratado de Tributación Medioambiental. 
Volumen I. Pamplona: Editorial Aranzandi S.A., 2008, p. 59, 70. 
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ximos anos é que o debate cresça e que novos instrumentos tributários de 
caráter ecológico sejam implementados. Nos últimos anos, no Brasil começou 
a desenvolver-se e consolidar-se o estudo do direito tributário ambiental. In-
clusive, no âmbito legislativo existem interessantes propostas para introduzir 
critérios ambientais no sistema tributário.52 

Da análise do ordenamento jurídico brasileiro podem ser feitas algumas 
considerações importantes sobre o estado atual da tributação ambiental: 

(1). Não existe uma normativa clara sobre tributação ambiental. Consta-
tou-se que a tributação ambiental encontra fundamento e legitimidade nos 
dispositivos constitucionais do Brasil; no entanto, não existe na normativa 
tributária uma regulação clara e organizada sobre esse tipo de tributos. Não 
há uma norma marco, de caráter geral sobre o tema. 

(2). Existência de tributação ambiental em sentido amplo. A análise per-
mitiu constatar a existência predominante de tributos ambientais em sentido 
amplo. Esses tributos são estabelecidos de forma dispersa e pouco coorde-
nada na legislação tributária. Adverte-se que a grande maioria dos tributos 
existentes responde a fins exclusivamente de arrecadação que de maneira se-
cundária incorporam algum elemento ambiental. 

(3). Sobre as características da tributação ambiental. As principais carate-
rísticas que identificam a tributação ambiental no Brasil são: (a). O repasse de 
verbas para municípios (ICMS-ecológico); (b). A existência de tributos ordiná-
rios com elementos ambientais. Como seria o caso, por exemplo, a redução de 
alíquotas considerando critérios ambientais (IPVA, IPI, ICMS) no caso de pro-
dutos que não incidem negativamente sobre o meio ambiente; (c). A tributação 
da propriedade considerando critérios ambientais (ITR, IPTU); (d). A existência 
de poucas taxas ambientais. As existentes desconsideram critérios ambientais nas 
suas estruturas e; (e). Poucos exemplos de tributos ambientais stricto sensu.53

A análise permitiu constatar que os instrumentos tributários ambientais 
existentes no Brasil aparecem como iniciativas isoladas, ficando em evidência 
a falta de uma política tributária ambiental no país. Além disso, considera-se 
que o desenho desses instrumentos não parece ser suficiente para desestimu-
lar atividades econômicas que lesem o meio ambiente. Os tributos ambientais 
em sentido amplo, por si sós, têm pouco poder para incentivar a correção das 
externalidades ambientais negativas.

52  Atualmente existem duas importantes propostas de tributação ambiental no Congresso: (1). A PEC Nº 31-
A/2007; e (2). A PEC Nº 353/09.
53  A CIDE Combustíveis (Art. 177 § 4 da Constituição Federal. Emenda Constitucional 33). O fato gerador e a 
importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível. A 
Constituição Federal permite alíquota diferenciada por produto ou uso. Prevê-se que dentre as destinações dos 
recursos arrecadados está o financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do 
gás. Simone Martins Sebastião afirma que trata-se do primeiro tributo ambiental stricto sensu brasileiro. Nessa ca-
tegoria tributária se faz presente o PPP, “na medida em que pode internalizar o custo socioambiental do consumo de 
combustíveis, a sua função fiscal ecologicamente orientada – destinação ambiental dos recursos – e a sua extrafisca-
lidade – diferenciação de alíquotas de acordo com o uso ambientalmente mais ou menos adequado.” SEBASTIÃO, 
Simone Martins, Tributo ambiental. Extrafiscalidade e função promocional do direito. 2ª tiragem. Curitiba: Juruá 
Editora, 2007, p. 275-276. 
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Cabe salientar que de modo algum pretende-se desvalorizar a tributação 
ambiental – em sentido amplo- existente, no entanto considera-se importante 
propiciar uma discussão sobre a possibilidade de que os tributos existentes se-
jam desenhados e utilizados de uma forma mais eficiente e eficaz e que sejam 
complementados com tributos ambientais em sentido estrito.

A seguir serão realizadas algumas recomendações que facilitariam a in-
trodução, da variável ambiental no sistema tributário do Brasil. A proposta 
não pretende efetuar uma reforma radical no sistema tributário, nem impor 
a criação de determinados tributos verdes. Trata-se de uma proposta concre-
ta e simples que daria uma maior legitimidade ao tributo verde, e permitirá 
orientar ao legislador na hora de avaliar – caso a caso -, a possibilidade de 
implementar um tributo de caráter ambiental, e determinar a figura tributaria 
mais adequada para resolver um determinado problema ambiental.

(1). Introduzir o Princípio do Poluidor Pagador na forma de tributação 
ambiental. Seria conveniente, ainda que não estritamente necessário, incluir 
expressamente na CF/88 um dispositivo que estabeleça que a tributação pode-
rá ser utilizada como instrumento de defesa do meio ambiente, introduzindo 
o princípio do Poluidor/Usuário Pagador na forma de tributação ambiental. 
A reforma permitiria uma maior legitimidade desse tipo de tributos. Tam-
bém seria conveniente estabelecer que os tributos ambientais deverão estar 
orientados pelos princípios da seletividade, da essencialidade ambiental e da 
progressividade ambiental.54

(2). Ampliar o fato gerador das taxas. Seria interessante avaliar a possibilida-
de de reformar o art. 145, para ampliar o elemento material do fato gerador das 
taxas, incluindo a fruição dos particulares das belezas naturais em áreas de preser-
vação ambiental. Esse tipo de reforma permitiria evitar questionamentos sobre a 
constitucionalidade de taxas como a existente em Fernando de Noronha.55 

(3). Criação de uma CIDE ambiental genérica na Constituição Federal. 
Da leitura dos arts. 149 e 170, VI da CF/88, poderia admitir-se a existência 
jurídica de uma CIDE ambiental que poderá ser instituída –através da lei- em 
determinados setores econômicos do Brasil.56 No entanto, considera-se que 
por motivos de segurança jurídica e com o intuito de dar uma maior legi-
timidade ao tributo, seria conveniente criar uma CIDE ambiental genérica 
no texto constitucional que permita tributar as atividades econômicas com 
impactos ambientais significativos. Nesse sentido, o tributo poderá ter fatos 

54  Ao respeito Cf. MARGULIS, Sérgio; MOTTA, Ronaldo Seroa da; OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Tex-
to para discussão Nº 738. Proposta de Tributação Ambiental na atual reforma tributária brasileira. Rio de Janeiro: 
IPEA, Junho de 2000, p. 16.
55  Considera-se que o tributo pode ser de duvidosa constitucionalidade, uma vez que as pessoas que visitam o arqui-
pélago de Fernando de Noronha não recebem a prestação de nenhum tipo de serviço, divisível e específico. Por outro 
lado, no ordenamento jurídico brasileiro a fruição de bens ambientais não é fato passível de ser tributado através 
da taxa. No mesmo sentido, Simone Martins Sebastião considera que “em face da hipótese jurídico-tributária da 
exação, seria de se questionar se não se estaria diante de uma taxa pelo uso de bem público para a qual não há auto-
rização constitucional.” SEBASTIÃO, Simone Martins, Tributo ambiental. Extrafiscalidade e função promocional 
do direito. 2ª triagem. Curitiba: Juruá Editora. 2007, p. 282.
56  Nesse sentido Cf. AMARAL, Paulo Henrique do. Op.cit., p. 189.
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geradores, alíquotas e bases de cálculo diferenciados em razão da atividade 
econômica, do grau de utilização ou degradação dos recursos ambientais e da 
capacidade de sustentabilidade do meio ambiente.

(4). Reformar o Código Tributário Nacional. Considera-se que seria im-
portante incluir no art. 5º do CT/BR um parágrafo sobre tributação ambien-
tal.57 A reforma daria uma maior legitimidade aos tributos ambientais, per-
mitindo a transparência e a segurança jurídica. 

(5). Esverdear de maneira gradativa o sistema tributário. O uso de instru-
mentos fiscais de proteção ambiental não pode ser estandardizado, uma vez 
que deve responder as realidades sociais e jurídicas de cada país. A implemen-
tação de tributos ambientais poderá ter diferentes níveis de intensidade, ela 
poderá ser realizada de maneira gradual ou através de verdadeiras reformas 
fiscais verdes – como aconteceu nos países do norte da Europa.

No estádio atual das realidades latino-americanas, considerando os gra-
ves problemas de coerência e voracidade dos sistemas tributários das nossas 
latitudes, ainda é difícil pensar em uma drástica e repentina reforma fiscal 
verde. Considera-se que o esverdemento do sistema tributário deverá ser gra-
dativo e de acordo com critérios técnicos que considerem a eficiência econô-
mica e a eficácia ambiental do tributo com o intuito de manter a neutralida-

57  A redação do texto da norma poderia seguir a recomendação do Modelo de Código Tributário Ambiental para 
América Latina:
“§ Tributação ambiental.
I. Tributos ambientais são aqueles impostos, taxas e contribuições cuja estrutura está orientada pelo Princípio do 
Poluidor/usuário pagador. 
II. O fato gerador dos tributos ambientais deverá corresponder a situações que repercutam negativamente sobre o 
meio ambiente ou que provoquem a atuação pública de tutela ambiental. Não poderá abarcar condutas danosas 
para o meio ambiente que se encontrem radicalmente proibidas, sem prejuízo de o infrator dever indenizar os danos 
causados ao meio ambiente, nos termos estabelecidos pela norma aplicável. A legislação de cada figura tributaria 
preverá como supostos de não sujeição os casos em que os atos ou fatos que incidem negativamente sobre o meio 
ambiente ou que provocam a atuação pública de tutela ambiental se produzam de maneira fortuita o em caso de 
força maior.
III. Toda proposta de estabelecimento de um novo tributo ambiental ou de modificação específica das quantias de 
tributo preexistente deverá incluir, entre os antecedentes e estudos prévios para sua elaboração, uma memória 
econômico-ambiental que justifique os critérios de quantificação utilizados. Salvo lei em contrário, a falta deste 
requisito determinará a nulidade de pleno direito das disposições que regulam a matéria de quantificação do tributo 
ambiental.
IV. A determinação do montante do tributo deverá atender à intensidade da incidência ambiental objeto do gravame, 
e deverá basear-se nas conclusões da memória econômico ambiental prevista no inciso anterior. Em geral, a 
arrecadação do tributo ambiental não deverá exceder, em seu conjunto, o maior das seguintes quantias, que serão 
calculadas na memória na medida do que seja possível: o dano causado ou o suposto custo para que o conjunto dos 
contribuintes evitasse o dano causado, ou o custo das atividades públicas de tutela ambiental. Qualquer desvio deste 
critério ou a impossibilidade de aplicá-lo deverá ser justificado na memória econômico-ambiental. A quantificação 
individual do tributo deverá atender à incidência individual da contaminação, se bem que poderá se utilizar critérios 
de progressividade ambiental.
V. O estabelecimento do tributo ambiental deverá ser acompanhado de medidas que garantam o mínimo existencial 
individual e familiar das pessoas físicas afetadas direta ou indiretamente pela carga tributária, quando este vier a 
ser comprometido.”
Ao respeito, Cf. BUÑUEL GONZÁLEZ, Miguel; HERRERA MOLINA, Pedro M. (directores). Modelo de 
Código Tributario Ambiental para América Latina.rica Latinara Amer ue essa figura estaria melhor situada 
no plano da responsabilidade civar ambiental. ue la recaudaci (Universidad Complutense de Madrid). Madrid: 
Instituto de Estudios Fiscales. Ministerio de Hacienda. Nº 18, 2003.
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de impositiva.58 Também deverá considerar-se a aceitação social do tributo. 
Esse esverdeamento poderá ser realizado considerando as seguintes re-

comendações: 
(a). Impor o princípio da seletividade ambiental de acordo com a essen-

cialidade e o impacto ecológico do produto, mercadoria ou serviço. Incluir o 
custo ambiental no preço do bem ou serviço, de acordo com o impacto am-
biental proveniente da sua produção, comercialização ou prestação. 

(b). Conforme com o princípio da progressividade, permitir a cobrança 
diferenciada de alíquotas nos tributos sobre produtos de acordo com critérios 
que considerem o impacto ambiental. 

(c). Prever a imunidade tributária para os bens e serviços ambientalmen-
te adequados.

(d). Incluir previsão de que a repartição das receitas tributárias poderá 
considerar critérios que considerem a proteção ambiental. 

(e). Permitir a vinculação de receitas para o financiamento de projetos 
ambientais. 

Considera-se importante avaliar a possibilidade de realizar uma reforma 
constitucional que permita expressamente a vinculação de receitas em matéria 
de tributos ambientais e considerar a possibilidade de instituir um fundo am-
biental constituído pelas receitas arrecadadas por impostos verdes como o ob-
jetivo de financiar políticas públicas em matéria ambiental, permitindo a pre-
venção e a mitigação do dano ambiental. Conforme exposto, seria necessária 
a desconstitucionalização do princípio de não afetação das receitas tributárias.  

(f). Criar adicionais e redutores de alíquotas do IR por setores, confor-
me seu impacto ambiental – tal e como proposto pela PEC Nº 31-A/2007. 

(g). Introduzir critérios ambientais na graduação das taxas.
Finalmente, considera-se que seria interessante propiciar o debate no 

âmbito acadêmico, de propostas de tributos ambientais que pretendam one-
rar os resíduos – perigosos e urbanos -, os produtos não recicláveis, as emis-
sões, os produtos agrícolas poluidores, entre outros. Esse tipo de discussão 
permitiria um amadurecimento importante para o esverdeamento do sistema 
tributário, propiciando a futuro a implementação de reformas fiscais verdes. 

6. CONCLUSõES ARTICULADAS

Conforme a linha de raciocínio exposta pode concluir-se que:

6.1 Dentre os instrumentos econômicos existentes, o tributo destaca-se como 
um mecanismo especialmente hábil para a proteção do meio ambiente, seja 

58  De acordo com o princípio da neutralidade impositiva, a implementação da tributação ambiental não deverá in-
troduzir distorções nem supor um obstáculo para a concorrência e o crescimento das economias, consequentemente 
deverá ser feita uma redução do ônus tributário dos impostos sobre o trabalho, capital e previdência, dentre outras 
medidas.
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através da finalidade extrafiscal – tributação ambiental stricto sensu- ou atra-
vés dos efeitos extrafiscais produzidos por elementos ambientais incorpora-
dos nos tributos ordinários – tributação ambiental em sentido amplo -.

6.2 Considera-se que a simples introdução de elementos ambientais nos tri-
butos ordinários é insuficiente para orientar as atividades e condutas dos 
agentes econômicos. A tributação ambiental em sentido amplo deve ser acom-
panhada de tributos ambientais stricto sensu com o objetivo de aumentar a 
eficiência econômica das políticas públicas ambientais. Sustenta-se que os 
TASs destacam-se como uma ferramenta apta para internalizar os custos 
socio-ambientais de origem antrópico, permitindo harmonizar os interesses 
econômicos e os objetivos ambientais de uma maneira mais eficiente e eficaz. 
Trata-se de uma modalidade da denominada extrafiscalidade.

6.3 A análise permitiu constatar a existência predominante de tributos am-
bientais em sentido amplo no ordenamento jurídico brasileiro, com uma mar-
cante finalidade fiscal. Entre as características desses instrumentos destaca-se 
o uso de benefícios e incentivos fiscais. Esses tributos são estabelecidos de 
forma dispersa e pouco coordenada na legislação tributária e tem uma pre-
dominante finalidade fiscal. Não existe uma previsão legal que regule expres-
samente as características e os elementos comuns que identificam os tributos 
ambientais em sentido estrito. 

6.4 Considera-se que devem ser introduzidos parâmetros claros que respeitan-
do os limites constitucionais impostos ao Poder Tributário, permitam orien-
tar e facilitar a criação e implementação de tributos ambientais stricto sensu 
no Brasil. Uma normativa dessa natureza é possível conforme as disposições 
da Constituição Federal e a sua introdução responde a um ato de vontade 
política que deve estar apoiado por uma discussão racional e por documentos 
técnicos sobre a matéria. Nesse sentido, estima-se que seria importante incluir 
no art. 5º do CT/BR um parágrafo sobre tributação ambiental.

6.5 Com o intuito de dar uma maior legitimidade aos tributos ambientais, 
seria importante introduzir na Constituição Federal de 88, na forma de tribu-
tação ambiental, os princípios do Poluidor Pagador, da seletividade e da pro-
gressividade. Seria conveniente avaliar a desconstitucionalização do princípio 
de não afetação das receitas tributárias e discutir a possibilidade de criar de 
fundos ambientais. 

6.6 No contexto da realidade tributária brasileira, sustenta-se que inicialmen-
te seria mais recomendável o esverdeamento do sistema tributário de forma 
gradativa, de acordo com critérios técnicos que considerem a eficiência eco-
nômica e a eficácia ambiental, com o intuito de manter a neutralidade impo-
sitiva e não provocar fortes distorções econômicas. 
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1. INTRODUÇÃO

Objetiva-se neste trabalho pontuar discussões importantes para as refle-
xões sociais, jurídicas e históricas acerca do relacionamento das sociedades 
indígenas com a denominada sociedade nacional brasileira, especialmente 
no contexto da sociedade capitalista e individualista conflitando diretamente 
com formas de viver, fazer e pensar de sociedades com base cultural diferen-
ciada das chamadas sociedades ocidentais, como por exemplo, as indígenas. 

Ao longo do texto serão refletidas questões nas quais os povos indígenas 
protagonizam sua história perante o Estado Brasileiro, buscando elucidar 
desafios encontrados na construção de políticas indigenistas, a fim de com-
preender a consolidação no sistema jurídico das garantias de reconhecimento 
cultural, de costumes, de valores, de organização social, enfim, do direito de 
“ser” índio, como suscita Souza Filho1 a respeito da Constituição de 1988.

2. POLÍTICA INDIGENISTA: BREVES REFLEXõES

A sociedade brasileira sempre foi multicultural. Os povos indígenas fazem 
parte e compõem o mosaico dessa multiculturalidade. Entretanto, a corres-

1  SOUZA FILHO, Carlos F. Marés. O renascer dos povos indígenas para o direito. Curitiba: Juruá Editora, 2006.
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pondente diversidade de culturas que representam estiveram, ao longo da his-
tória, ocultadas sob o manto da desconsideração humana, da homogeneização 
e da invisibilidade. Essas formas de exclusão ganharam perfil normativo, inte-
grando o sentido das instituições sociais, jurídicas e políticas nacionais. Deste 
modo, se institucionalizou a exclusão das diferenças étnico-culturais indígenas 
pela inferiorização, negação, integração e, contemporaneamente, pela inefeti-
vidade das normas constitucionais de reconhecimento.2

Estudos de historiadores propõem diferentes teses a respeito da densida-
de demográfica e disposição espacial dos povos ameríndios antes da chegada 
dos europeus, mas coadunam-se em afirmar que há probabilidade de que as 
unidades sociais indígenas conhecidas hoje sejam o resultado de um proces-
so de aglutinação, como se percebe no reagrupamento de grupos lingüistica-
mente diversos em unidades ao mesmo tempo culturalmente semelhantes e 
etnicamente diversas, tendo como principais exemplos o alto Xingu e o alto 
rio Negro. Destaca-se hoje que o Brasil indígena é visto como “fragmentos 
de um tecido social cuja trama, muito mais complexa e abrangente, cobria 
provavelmente o território como um todo”.3

A história de colonização na América Latina é manchada pelo genocí-
dio direto e indireto, especialmente observados na política indigenista, desde 
as Missões Jesuíticas, o Diretório Pombalino, ao Integracionismo que marca 
os atos estatais perante os povos indígenas no Brasil. Como confirma Manue-
la Carneiro da Cunha:

Povos e povos indígenas desapareceram da face da terra como consequên-
cia do que hoje se chama, num eufemismo envergonhado, “o encontro” de 
sociedades do Antigo e do Novo Mundo. Este morticínio nunca visto foi 
fruto de um processo complexo cujos agentes foram homens e microor-
ganismos, mas cujos motores últimos poderiam ser reduzidos a dois: ga-
nância e ambição, formas culturais da expansão do que se convencionou 
chamar capitalismo mercantil. Motivos mesquinhos e não uma deliberada 
política de extermínio conseguiram esse resultado espantoso de reduzir 
uma população que estava na casa dos milhões em 1500 aos parcos 200 mil 
índios que hoje habitam o Brasil.4

Segundo Francisco Jorge dos Santos5, durante todo o período de convi-
vência entre europeus e índios, existiu o que se chama de política indigenista e 
indígena6, praticadas pelos respectivos personagens. Nas quais eram conheci-
das as articulações entre líderes tradicionais dos índios e europeus, que envol-

2  DANTAS, Fernando Antonio de Carvalho. Estado e os povos indígenas: uma proposta de relação democrática 
intercultural. Hileia: Revista de Direito Ambiental Brasileiro (UEA), v. 1, p. 96-111, 2005, p. 96.
3  CUNHA, Maria Manuela L. C. da. Introdução a uma história indígena. In: CUNHA, Maria Manuela L. C. da 
(org.). História dos Índios no Brasil. 2ª Ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 12.
4  Idem. Mesma página.
5  SANTOS, Francisco Jorge. Além da Conquista: guerras e rebeliões na Amazônia pombalina. Manaus: EDUA, 
2002.
6  Política Indigenista entende-se pelas políticas estatais estabelecidas em face dos povos indígenas. Políticas Indígenas 
são entendidas pelas articulações políticas do Movimento Indígena. Cf. SANTOS, Francisco Jorge. op. cit. 2002.
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viam fugas, obediências simuladas, deserções, enfim, atitudes que mais tarde 
só corroborariam para o fracasso da política indigenista colonizadora. 

Dentre as políticas indigenistas marcadas pela tutela Estatal, durante o 
Brasil Republicano (1899), observa-se o Sistema de Proteção ao Índio (SPI), 
que surge num contexto de expansão territorial e econômica dado às imple-
mentações estatais, carregados do teor positivista da época, como dita o lema 
“ordem e progresso” da bandeira republicana.

O processo de integração nacional, com a transformação paulatina e 
inevitável do índio “selvagem” em cidadão brasileiro “civilizado”, “é o iní-
cio do regime tutelar sobre os povos indígenas, marcado pelas mesmas ideias 
assimilacionistas de nosso arquivo colonial”. Destituindo-os de capacida-
de jurídica, aumentava o processo de dependência entre o índio e o Esta-
do, impossibilitando-os à “prática de uma cidadania completa, pensando-os 
como um coletivo transitório”, necessitados de auxílio para se emanciparem 
tornando-se trabalhadores nacionais. O intuito fim: deslocamento dos terri-
tórios tradicionalmente ocupados para melhor usurpar seus direitos, ainda 
no limiar colonialista.7

A Fundação Nacional do Índio, instituída em 1967, após a extinção do 
SPI, por denúncias de corrupção numa Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI), é outro exemplo de política indigenista tutelar, incluída no contexto 
ditatorial militar. Esta política não se distanciou dos projetos de expansão 
sobre a Amazônia, reflexo do pós Ato Institucional n. 5, que teve seus pro-
jetos desenvolvimentistas questionados pelas instâncias internacionais, cul-
minando no Estatuto do Índio, em 1973 (Lei. N. 6.001/73), que entra outras 
atribuições, não se afastou do caráter assimilacionista e tutelar das práticas 
anteriores.8

Envolvidos pelas temáticas dos direitos humanos, no fim da década de 
70, iniciam as corridas organizacionais das associações civis e ONGs, abrindo 
o chamado mercado de projetos que se predispunham a financiar as ações in-
dígenas. As demandas iniciais deram-se pela luta por terras, a fim de diminuir 
a dependência da tutela governamental. A aclamada autodeterminação, na 
interpretação equivocada9 da Convenção n. 169 da OIT (Organização Inter-
nacional do Trabalho) não era bem vista pelos conservadores e nacionalistas, 
na medida em que sugeriram hipóteses infundadas sobre ameaças a soberania 
Estatal. 

7  SOUZA LIMA, Antonio Carlos de. Povos indígenas no Brasil contemporâneo: De tutelados a “organizados”?. In: 
SOUSA; C. N. I.; ALMEIDA, F. V. R; LIMA, A. C. Souza; MATOS, M. H. O. (Orgs.) Povos Indígenas: projetos e 
desenvolvimento II. Brasília: Paralelo 15, Rio de Janeiro: Laced, 2010, p. 27.
8  Idem. p. 32. 
9  A confusão terminológica e semântica entre o termo “povos” indígenas e autodeterminação ocorre pela 
interpretação equivocada da norma. A denominação “povo”, dá-se em virtude do reconhecimento a “existência 
de sociedades organizadas com identidade própria, em vez de simples agrupamentos de indivíduos que compartem 
algumas características raciais ou culturais”. O nome “povo” deve porém ser entendido sem qualquer vinculação 
relativa a “direitos que possam ser atribuídos ao direito internacional”, como por exemplo a soberania. Cf. 
NOGUEIRA, Caroline Barbosa Contente. Criação de Municípios Indígenas: Desafios ao Direito Brasileiro. 
Monografia. Escola Superior de Ciências Sociais, Universidade do Estado do Amazonas, 2009. 
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De origens militares, ainda perfazem hoje os debates sobre a territoria-
lização dos povos indígenas, como o caso da demarcação contínua da Terra 
Indígena de Raposa Serra do Sol10, sobre o contexto dos conflitos fundiários, 
envolvendo o agronegócio. São conflitos ontem e de sempre, luta por direitos 
à terra e pelo reconhecimento de sua identidade diferenciada, que ensejam 
outros direitos como serão vistos posteriormente.

Com esta trajetória monolítica e equivocada, o processo de colonização 
se estende até hoje nas políticas indigenistas, usando a mesma tradição em 
tratar os povos indígenas, ou seja, integrar, “amansar” e negar a diferença, 
que lhes é própria. Mesmo com a promulgação de seus direitos em diversas 
constituições, há muita resistência na sua aplicação, por motivos diversos, en-
tre eles a conveniência política, dominada por lobismos partidários, como se 
conclui ao observar a tramitação de mais de 15 anos no Congresso Nacional, 
do Projeto de Lei n. 2.057/91 que substituirá o Estatuto do Índio11, vigente 
desde 1973, trazendo atualizações sobre os requisitos de “indianidade” que 
geram direitos originários à terra. 

Para entender a racionalidade colonizadora que coabita às políticas in-
digenistas até os dias de hoje, Fernando Dantas12 explica que o objetivo do 
processo de colonização era tomar e ocupar terras indígenas. Por isso ocorre-
ram grandes deliberações acerca da “humanidade” indígena e da capacidade 
de expressar sua vontade, uma vez que quando se retira a condição de sujeito, 
não há como se atribuir a titularidade das propriedades territoriais num vasto 
continente à iminência de ser colonizado. 

Assim, pela visão colonizadora, ao negar-lhes o direito de personalida-
de, ou seja, de “ser” índio, e portanto, diferente, fácil se torna a expropriação 
de seus territórios e de seus conhecimentos tradicionais associados à biodi-
versidade. 

Incentivar a integração indígena à “comunhão nacional”, espargindo o 
ideal de igualdade (identidade nacional), como propaga a legislação anterior 
à Constituinte de 1988, não deixa de comungar com o fim colonialista, pois 
o pressuposto para integração é  negar a diferença, com base no princípio da 
igualdade jurídica, influenciando que os conflitos sejam resolvidos de maneira 
universalista e monista, na perspectiva de um Estado unitário e centralizador. 

É desta forma que a negação da diversidade estabelece-se em detrimento 
do reconhecimento de um país multicultural e pluriétnico. São conquistas 
que ainda não se consolidaram e demandam tempo a combater as “miradas 
etnocentristas”, como observa Fernando Dantas13.

10  Sobre o assunto ver: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.aps?idConteudo=105177>. Acesso em 
29 de março de 2011. 
11  BRASIL. Lei n. 6.001 de 1973. Estatuto do Índio. Brasília: Presidência da República, 1973.
12  DANTAS, Fernando Antonio de Carvalho. O sujeito diferenciado: a noção da pessoa indígena no direito brasileiro. 
Dissertação de Mestrado. Setor de Ciências Jurídicas, Universidade Federal do Paraná, 1999.
13  DANTAS, Fernando Antônio de Carvalho. Humanismo Latino: o Estado Brasileiro e a questão indígena. In: 
MEZZAROBA, Orides (org.). Humanismo Latino e o estado no Brasil. Florianópolis: Fundação Boiteux; [Treviso]: 
Fondazione Cassamarca. 2003. 

Book grad e pos grad.indb   406 11/05/11   15:26



407Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students’ Papers

Sílvio Coelho dos Santos narra as “múltiplas facetas de uma só agonia: 
a de povo colonizado”, quando fala das “Sociedades Indígenas e Dominação 
do Estado”. Uma dissertação anterior à Constituinte de 1988, mas que trata 
de problemas enfrentados atualmente.

Numa perspectiva histórica, percebe-se a ocorrência de formas cada vez mais 
sofisticadas de uma exploração. Tais formas, paradoxalmente, são refinadas 
por uma técnico-burocracia que, a partir de uma visão ideológica de caráter 
empresarial, pretende explorar o patrimônio indígena, com vistas a obter re-
cursos destinados à sua auto-sustentação. O indigenismo em vigor tem nítido 
caráter de dominação colonialista e, nesse sentido, o país mantém práticas que 
têm sua justificativa ideológica em seu passado colonial. 14

Observa-se que as formas de dominação sempre tiveram o mesmo ob-
jetivo, apenas com máscaras diferenciadas, tendo em vista o modo de produ-
ção capitalista, implantado nas Américas, que busca expansão através da ex-
ploração da mão-de-obra indígena, dominação de seus membros para enfim 
usurpar os recursos naturais e conhecimentos associados que estão sob seu 
domínio.

3. A CAMINHADA PARA O RECONHECIMENTO: BREVES REFLEXõES SOBRE O 
TRATAMENTO LEGAL AOS ÍNDIOS BRASILEIROS 

As legislações que tiveram grande influência para ratificar o pensamento 
integracionista foram o Código Civil Brasileiro de 1916, o Decreto-Legislati-
vo 5.484 de 1928 e o Estatuto do Índio (Lei 6.001 de 1973). Já na segunda fase 
histórica do direito indigenista, temos a Constituição Federal Brasileira de 
1988, que trouxe novos parâmetros de apreciação da causa indígena, marcada 
pelo rompimento com os ideais integracionistas e assimilacionistas.

O Estado Brasileiro negava aos índios o reconhecimento como povo di-
ferenciado, principalmente no que diz respeito à vida civil, pois as leis civilis-
tas não continham nenhum instituto adequado às peculiaridades, complexi-
dades e particularidades culturais dos povos indígenas. 

É o que se observa na primeira norma em discussão, o Código Civil de 
1916, em seu discutido parágrafo único do art. 6º15, no qual era explícito o 
uso da palavra “silvícola”, ratificando todos os pré-conceitos nela embutidos, 
classificando-os como incapazes relativamente e sujeitos ao regime tutelar 
do Estado. Ainda neste dispositivo, o legislador previa que o índio pudesse 
se tornar pessoa capaz, aceitando a ideia de que eles gradativamente seriam 
incorporados ao modo de vida civilizado, o que demonstra a política integra-
cionista.16

14  SANTOS, Sílvio Coelho dos (org.). Os índios perante o Direito (Ensaios). Florianópolis, Editora da UFSC. 1982, 
p. 19.
15  DANTAS, op. cit., 2003, p. 487. 
16  DANTAS, op. cit., 2003, p. 487. 
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Outra proposta do ideal colonialista foi o Decreto-Legislativo n. 5.484 
de 27 de junho de 1928, de caráter integracionista que classificava os indí-
genas em nômades, aldeados e que viviam em promiscuidade em meio aos 
civilizados. Assim conclui Fernando Dantas sobre a referida lei:

Presente o estado de passagem da selvageria à civilização, a nova legislação, 
tomando como parâmetro a integração e transformação dos índios em cida-
dãos comuns, estabeleceu, em seus 50 artigos, um extenso rol de relações civis, 
às quais deviam os índios se enquadrar. Aboliu a tutela orfanológica e atribuiu 
ao Serviço de Proteção aos Índios, órgão da Administração Federal, respon-
sável pela assistência aos índios, em duplo aspecto: assistir no sentido jurídico 
de orientar a manifestação da vontade, ou seja, tutelar os índios; e assistir 
no sentido de implementar políticas públicas de desenvolvimento comunitário, 
entre outras.17

Na segunda metade do século XX, nasce o Estatuto do Índio (Lei 
6.001/73), em meio à ditadura militar, trazendo uma forma regulamentar da 
tutela já prevista no Código Civil de 1916, não acrescentando grandes contri-
buições à realidade dos povos indígenas, visto que apenas ratificou a lei civil 
que coloca os assuntos citados sob tutela do direito público. Outro ponto ne-
gativo deste estatuto refere-se a questão das terras indígenas, pois ao reformu-
lar a emancipação do índio de sua cultura, também possibilita a devolução de 
suas terras à União18.

A linguagem utilizada para definir índio ainda não tinha ido longe de 
silvícola, ratificando, na verdade, o caráter integracionista da norma. A tran-
sitoriedade do status de índio é massificada. Conforme Fernando Dantas, 
houve ainda, a utilização errada dos termos de Darcy Ribeiro, na obra “Ín-
dios e a Civilização”, trazendo aos povos indígenas, categorias classificatórias 
de pessoa, ditando “graus de integração dos grupos indígenas na socieda-
de nacional em: grupos isolados, em contato intermitente ou permanente e 
integrados.”19 

Nesse contexto, Souza Filho discute que o Estatuto do Índio oscilava 
entre “a proteção paternalista e a tentativa de integração compulsória através 
de um processo que se chamou de emancipação” e por isso impõe “critérios 
de indianidade”, baseados principalmente na “aparência antropomórfica”.20

Destas legislações observa-se o foco na capacidade jurídica de gozo, 
que representa a condição positiva ou negativa do indivíduo exercer atos no 
“mundo jurídico” e ter direitos e deveres. Essa capacidade é também chama-
da de direito ou aptidão que o homem possui desde seu nascimento para ser 
sujeito de direito. Nem todos dispõem de igual capacidade jurídica, isto é, têm 
igual possibilidade de exercer certos atos e por eles serem responsáveis. A ca-

17  Idem, p. 488. 
18  SOUZA FILHO, op. cit. 2006, p. 103.  
19  DANTAS, op. cit., 2003, p. 491. 
20  SOUZA FILHO, op. cit. 2006, p. 90.
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pacidade jurídica supõe certas condições de fato que possibilitam o exercício 
de direitos.21

Segundo Fernando Dantas22, “o indivíduo é o sujeito da modernidade”, 
pautado nos valores de liberdade e igualdade (ideologia da Revolução Fran-
cesa), contexto no qual persevera a subjetividade abstrata, eliminando-se a 
materialidade do sujeito. Pertencente a racionalidade moderna, o indivíduo 
isolado é o “paradigma filosófico para a formulação do sujeito de direito nos 
sistemas jurídicos modernos, ao pressupor o exercício pleno da razão e da 
autonomia, na manifestação da vontade.”

Neste contexto de ideais imaginários para a relação social, estuda-se a 
construção do conceito de sujeito de direito e do chamado “mundo jurídico”. 
Esta sistemática se dá através de estrutura lógica existencial abstrata enrai-
zada na racionalidade moderna já vista. Dentro deste último, são refletidos 
os fatos sociais exercidos pelas pessoas, porém não todos os fatos sociais, e 
nem qualquer pessoa. Mister se faz para que haja representação válida neste 
sistema jurídico, que os fatos sociais tornem-se fatos jurídicos e as pessoas, 
sujeitos de direitos.

É assim, pois que se determina fato jurídico, aquele fato social que 
possui correspondência no mundo normativo, através das normas que “ti-
pificam” o fato como pertencente ao âmbito jurídico. As chamadas relações 
sociais, só serão transmutadas em relações jurídicas se houver o fato jurídico 
bem representado no plano abstrato do mundo jurídico.

Miguel Reale23, afirma que a subjetividade é elemento da relação jurí-
dica, e a distingue das demais relações sociais, pois aquela para existir deve 
estar vinculada a uma “hipótese normativa”, ou seja, devem os fatos sociais 
estar refletidos no mundo jurídico através de representações positivadas por 
normas, para assim estabelecerem-se como fatos jurídicos. 

A “subjetividade” e a “capacidade” caminham juntas, visto que a per-
sonalidade se estabelece para que a pessoa possa atuar nas relações jurídicas 
de forma plena. Mas a capacidade não é para todos que possuem a persona-
lidade, pois aquela pressupõe condições que possibilitem o exercício de seus 
direitos e o cumprimento de seus deveres, como a “consciência” plena de con-
vívio social.

Esse sistema representativo e simbólico que dita o que é o Direito, neces-
sita de elementos como: o fato jurídico ocorrido, que pressuponha a relação 
jurídica; o sujeito (personalidade individual), parte desta relação, que, para 
Miguel Reale24, é “o titular de um dever de cumprir e/ou de um poder de exi-
gir”, para assim atuar em atos formais dentro do sistema jurídico. 

Partindo deste conceito de “sujeito de direito”, observa-se a importância 
da sua compreensão para repensar as situações pluriétnicas e multiculturais 

21  REALE, op. cit., 2003, 232. 
22  DANTAS, op. cit. 1999.
23  Idem.
24  REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 27ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 227.
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nas quais o Brasil se encontra, a fim de lidar com as diferenças. Isto porque, 
o processo de formação do pensamento jurídico foi embasado pelo ideal indi-
vidualista, capitalista e liberalista, que se coaduna com a proposta do Estado 
Moderno, implantando novos modos de fazer a vida “civilizada” na moder-
nidade. 

Assim, afirmando-se serem os índios pessoas capazes relativamente para 
o Direito, retira-lhes a possibilidade de responder efetivamente por seus atos e 
de requerer perante o Estado seus direitos, sem a presença constante do tutor, 
que neste caso é o próprio estado. Sílvio Coelho dos Santos, fala do regime 
de tutela especial no qual se encontram estes sujeitos, com base no parecer 
de Dalmo de Abreu Dallari, dado à FUNAI, esclarecendo sua capacidade 
jurídica da seguinte forma:

No regime de tutela comum, a nomeação de um tutor se faz com a intervenção 
judicial e o Ministério Público fiscaliza o exercício da tutela, podendo, inclu-
sive, pedir a destituição do tutor. No regime de tutela especial, pois a própria 
lei já indicou o tutor, que é um órgão vinculado ao Poder Executivo Federal e 
cuja responsabilidade também escapa ao controle judicial (...). Desse modo, 
o exercício da tutela fica, inevitavelmente, condicionado à política indigenista 
do Poder Federal.” 25

Outra perspectiva deu-se com a promulgação da Constituição Brasilei-
ra de 1988, com esta diretriz legal, os direitos do índio foram consolidados 
e positivados e seus territórios foram reconhecidos. Segundo afirma Souza 
Filho, a Constituição de 1988 “reconheceu aos índios o direito de ser índio e 
de manter-se como índio”, baseado no seu art. 231, que ratifica a garantia de 
organizar-se socialmente, de manter seus costumes, línguas, crenças, tradições 
e o direito originário a terra.26

Segundo Fernando Dantas, esta é a Constituição que contém a “a maior 
inclusão de garantias e direitos referentes aos índios e às sociedades indígenas 
em toda história constitucional brasileira”. Explica ainda o direito à diferen-
ça como umas das características mais marcantes da lei, como se vê a seguir:

O direito à diferença cultural consubstanciado enquanto princípio, assim 
como os novos conceitos de sujeito coletivo e sociedades indígenas, trazidos 
pela Carta Política, [...].
O direito de ser diferente, que em outras palavras poderia ser dito como o di-
reito de ser reconhecido, enquanto pessoas e grupos, com valores diferenciados 
que conceituam bens jurídicos também diferenciados, no que se refere a lín-
guas, crenças, rituais, músicas, artefatos materiais e práticas sociais, constitui 
o fundamento, entre outros, do estado realmente democrático e pluralista de 
direito.
Os valores culturais da pessoas e das sociedades indígenas são inerentes e 

25  DALLARI apud SANTOS, op. cit., 1982, p. 20. 
26  SOUZA FILHO, op. cit., 2006, p. 107. 
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construídos permanentemente, pois a dinâmica é característica inarredável da 
cultura. Esse valores, informantes cotidianos das práticas sociais, constituem, 
portanto, seus usos, costumes e tradições, e configuram a organização social, 
ou, traduzindo para a esfera jurídica, uma espécie de sujeito coletivo de direi-
to, diferente das pessoas jurídicas formais, [...].
Esse conjunto relacional de valores diferenciados – que demonstram, em cada 
caso, uma identidade cultural – foi reconhecido constitucionalmente, mediante 
a inclusão, entre os bens jurídicos do patrimônio cultural brasileiro, daqueles 
que referenciem a identidade, a memória e as práticas sociais dos diversos 
grupos formadores da sociedade brasileira. Assim, a base constitucional de 
Estado Pluralista, que tem na etnodiversidade o desenho do mosaico social 
brasileiro, pode configurar-se enquanto princípio constitucional da pluralida-
de dos povos (...).27 

Nesta esteira de discussões, Sílvio Coelho Santos28, afirma que esta Cons-
tituição veio em favor dos povos indígenas, não apenas pelo reconhecimento 
de sua identidade étnica diferenciada, mas por conta do reconhecimento dos 
direitos originários às terras tradicionalmente ocupadas, direito de usufruto 
exclusivo sobre estas e pelo respeito à diferença cultural e lingüística29, que 
denotam conquistas obtidas através dos movimentos políticos indígenas por 
todo o Brasil.

O reconhecimento dos índios e de suas culturas, o direito e a garantia 
à terra, são tomados como foco principal de debate no Direito Indígena. É 
nesse contexto que será estudada a Constituição Federal Brasileira de 1988, 
nos seus dispositivos sobre os povos indígenas, suas culturas e suas terras, 
ressaltando os pontos mais relevantes para compreensão deste trabalho.

4. O RECONHECIMENTO DOS POVOS INDÍGENAS E A NATUREZA JURÍDICA DE SUAS 
TERRAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 1988

A Constituição Brasileira de 1988 reserva um capítulo aos povos indíge-
nas, e como já foi visto, reconhece-os em toda sua complexidade, resguarda-
-os o direito à diferença. Assim, observa-se os dispositivos legais:

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, lín-
guas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicio-
nalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respei-
tar todos os seus bens.
§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habita-
das em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 

27  DANTAS, op. cit., 2003, p. 491. 
28  SANTOS, Sílvio Coelho dos. Direitos Humanos e os direitos dos povos indígenas no Brasil. In: Ilha – Revista de 
Antropologia/UFSC. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. v. 7, números 1 e 2 (2005), Florianópolis: 
UFSC/PPGAS, 2005.
29  Conforme reconhecimento do “direito à educação diferenciada, com utilização das línguas nativas e seus próprios 
processos de aprendizagem (art. 210, § 2º, CF/88) e à proteção de suas manifestações culturais (art. 215, § 1º) 
(SANTOS, 2005, p. 77).”
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imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-
-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, 
costumes e tradições.
§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos 
rios e dos lagos nelas existentes. 
§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energé-
ticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem 
ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comuni-
dades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, 
na forma da lei.
§ 4º - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5º - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, “ad 
referendum” do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que 
ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após de-
liberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno 
imediato logo que cesse o risco.
§ 6º - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que te-
nham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere 
este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o 
que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito 
a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às 
benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé.
§ 7º - Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º.
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas 
para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o 
Ministério Público em todos os atos do processo.30

É claro o rompimento com a visão integracionista, em vista do reco-
nhecimento de “ser índio” e de manter-se como tal. Quanto à tutela, há duas 
hipóteses lançadas, ainda por Souza Filho, originadas da leitura do artigo 
231, uma que a tutela tida no Estatuto do Índio teria sido recepcionada pela 
Constituição, no intuito de manter os bens indígenas sob a proteção do Esta-
do. Outra, consequente da primeira, é que a lei nova não omite totalmente a 
tutela estatal sobre os índios, porém afasta-se da tutela orfanológica, aceitan-
do apenas tutela protecional.31

Na primeira parte do caput do artigo 231 o reconhecimento dos povos 
indígenas, de suas complexidades culturais e da permanência do status de ín-
dios, já na segunda parte, ao estabelecer as competências da União, quais se-
jam demarcar as terras tradicionalmente ocupadas, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens, o legislador se utiliza da tutela, mas agora, apenas como 
forma de proteção.

30  BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Presidência da República, 1988. 
31  SOUZA FILHO, op. cit., 2006, p. 107.
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De acordo com o pensamento de Souza Filho, as terras indígenas rece-
beram tratamentos diversos na história do direito brasileiro, todos vinculados 
às características formais outorgadas nas leis. Assim, em 1850, a lei de Terras 
(Lei n. 601)32 dava o nome de “reserva”, com o intuito claramente deduzido 
pela sua denominação dada, que era de “reservar um espaço territorial aos 
povos que fossem encontrados na colonização para distribuição, chamada 
de ordenada, a quem tivesse capital para nelas investir”. O intuito real era de 
permitir que os índios habitassem a terra reservada até que pudessem tornar-
-se civilizados e se integrassem, dando caráter provisório aos direitos territo-
riais indígenas.33

Além de reserva, foi dado nome também de “área”, até que adotaram 
“terra indígena”, no entanto “Território”, como explica Souza Filho, nunca 
foi outorgado aos povos indígenas, por conta do seu caráter jurisdicional, 
de espaço coletivo pertencente ao povo. “Terra indígena” foi propositalmen-
te outorgada aos índios, por ser caracterizado como propriedade individual, 
seja pública ou privada.34

Na Constituição 1988 o Brasil reconhece os direitos coletivos oportu-
nizando desenvolvimento, quiçá um território. As discussões acerca deste 
assunto fixam no problema da autodeterminação, território e a soberania na-
cional. Neste contexto, vê-se a seguir, nas palavras de Souza Filho:

O limite deste direito coletivo é a autodeterminação de transformar-se em Es-
tado. O temor dos setores conservadores, especialmente dos militares, é que as 
lutas por direitos indígenas se transformem em lutas por libertação nacional 
ou lutas de independência, como se costuma dizer na América. Daí o verda-
deiro terror em chamá-los de povos usar a palavra território e a categoria 
autodeterminação.35

De fato, os povos indígenas têm seus direitos vinculados ao território, 
ainda que isto seja primordial, em vista de sua cultura, tradições, crenças e 
costumes estarem ligados ao território e tudo mais que habita e o compõe. 
Havendo um território delimitado e circunscrito, promove o reconhecimento 
de seus direitos e proporciona-os garantias, caso contrário, dificulta o pro-
cesso. Explica ainda que, é afastada a antiga hipótese da tutela orfanológica, 
em vista de não se tratar mais de Direito Privado, Direito de Família, e sim 
de Direito Público, tendo o Estado a responsabilidade objetiva em quaisquer 
negócios que haja prejuízo ao patrimônio indígena.36 É a chamada tutela es-
pecial, elucidada por Dalmo de Abreu Dallari, como visto anteriormente.

32  Lei n. 601 de 1850. Lei de Terras. In: BRASIL. Repertório Geral ou índice alphabetico das leis do império do Brasil. 
4 vol. Rio de Janeiro: Editores Eduardo & Henrique Laemmert, 1850. 
33  SOUZA FILHO, op. cit. 2006, p. 101. 
34  Idem. p. 102. 
35  Idem. p. 101.
36  Idem. p. 107.
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A crítica que Sílvio Coelho Santos37 faz refere-se ao Estado, e somente 
ele ter o domínio desta tutela, observando que mais uma vez os povos indíge-
nas possuem uma única alternativa de consolidação de seus direitos, ou seja, 
submetendo-se ao Poder Executivo.

Dessa problemática, sobre terra versus território, autodeterminação ver-
sus soberania Souza Filho desmente tal paradigma de ameaça a unidade na-
cional, conforme o trecho a seguir:

Dois direitos coletivos entram em choque neste ponto. Mas é falso o conflito, 
porque ambos buscam guardar, preservar um território contra a devastação 
da propriedade provada, do direito individual da acumulação dos bens, in-
clusive florestais. É falso conflito, porque os índios não guardam apenas a 
floresta, mas o conhecimento a ela associado, inclusive os segredos de seu 
renascimento.38

É nesse contexto de discussões acerca da natureza jurídica da terra indí-
gena que se passa a refletir alguns pontos sobre a Constituição Brasileira de 
1988, buscando esclarecer a intenção do legislador em estabelecer a posse e 
propriedade.

Ainda na Constituição de 196739, a posse indígena muda de caráter, 
adotando posição contrária a tudo que tinha sido visto nas demais legis-
lações, segundo Souza Filho, “invirtió el papel de la posesión indígena, 
haciendo que la existência de ocupación indígena presuponga su posesión 
y, existiendo posesión indígena, existe la presunción de propiedade de la 
Unión”40. A Constituição de 1988 não modificou esta natureza da terra 
indígena, apenas melhorou o conceito, definindo a propriedade ao Esta-
do e a posse permanente aos índios, limitando a amplitude desta posse 
às terras ocupadas tradicionalmente, conforme seu artigo 231, parágrafo 
primeiro.

Souza Filho explica sua compreensão acerca da terra indígena, confor-
me o artigo 231 da Constituição Brasileira de 1988:

Así, comprende la definición de tierra indígena cuatro elementos: 1. Las tier-
ras habitadas por los índios em carácter permanenete; 2. Las utilizadas para 
sus actividades produtivas; 3. Las imprescindibles a la preservación de los 
recursos ambientales necesarios a su bienestar; 4. Las necesarias para su re-
procción física y cultural. Esta nueva deficición constitucional de lo que se 
denominan tierras indígenas se suma al parágrafo del artículo, que rompe con 
la vieja tradición del derecho brasileño, de orientar la política indigenista en el 

37  SANTOS, Sílvio Coelho dos. op.cit., 1982.
38  SOUZA FILHO, op. cit., 2006, p. 104. 
39  BRASIL. Código Civil Brasileiro de 1916. Brasília: Presidência da República, 1916.
40  “inverteu o papel da posse indígena, facendo com que a existência de ocupação indígena pressuponha sua posse 
e, existindo posse indígena, existe a presunção de propriedade da União”. Tradução Livre. SOUZA FILHO, Carlos 
F. Marés. Brasil, amazonia e índios: el derecho en jaque. In: Fundación Gaia. (Org.). Derechos territoriales indigenas 
y ecologia. Bogotá: Ed. Cerec, 1992, p. 78. 
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sentido de la integración de las poblaciones indígenas, reconociendo el derecho 
que tienen los índios de continuar siendo índios.41

Ainda na discussão acerca da natureza jurídica das terras indígenas no 
Brasil, o legislador as classificou como bens de propriedade da União, como 
descreve o Art. 20, inciso XI da Constituição Federal de 1988, tomando para 
si a responsabilidade da proteção dos bens.

Noutra perspectiva, Sílvio Coelho dos Santos42 aponta as conquistas ob-
tidas ao longo das jornadas de reconstrução política do país, mas lembra que 
a propriedade das terras não pertencem aos povos indígenas, possuindo estes 
apenas posse, impossibilitando-os de individual ou coletivamente de dispor 
destas terras, nos termos da propriedade individual capitalista, com fins co-
merciais. Sem deixar de observar a garantia de fruir exclusivamente de tudo 
que nas terras existir.

Olhando por lentes críticas, observa-se ainda um retardo nas tramita-
ções legais infraconstitucionais que deveriam caminhar junto à Constitui-
ção de 1988, efetivando e consolidando o reconhecimento dos povos e suas 
complexidades culturais, bem como sua organização social. O que se vê é a 
Constituição aclamando direitos e juristas dirimindo conflitos com base nos 
princípios ali determinados, porém a ausência das legislações mais diretas, 
contendo regras de proposição prática, dificulta o entendimento unânime nas 
jurisprudências, atendo-se à delongas para se chegar ao ponto final, o que de 
certa forma beneficia interesses outros à causa indígena no Brasil.

Em outro viés da participação e do reconhecimento indígena, há ainda 
outros personagens neste processo de conquistas de direitos, que são as Organi-
zações Indígenas. O contexto dado pela Constituição de 1988 oferece oportuni-
dades de litigância direta a estes povos, ou seja, dá capacidade processual civil 
efetiva, como fala Souza Lima43 sobre a questão do associativismo indígena:

Como a Constituição estabeleceu o Ministério Público Federal (MPF) como 
instância de defesa dos povos indígenas contra o Estado, a efetiva atribuição de 
capacidade processual civil pelo texto constitucional de 1988 às comunidades 
indígenas e suas “organizações” (no que, para muitos, foi o “fim” da tutela) sig-
nificou, como já dito, a proliferação, sobretudo na Amazônia, de organizações 
locais – associações, federações etc. –, e supralocais, congregando um grupo 
indígena específico, ou articulando diversos grupos de uma mesma região etc., 
com funções de representação política e jurídica. Muitas dessas OIs têm hoje 
vínculos e projeções, integrando um panorama heterogêneo e mal conhecido.44

41  Assim, a definição de terra indígena compreende quatro elementos: 1. As terras habitadas pelos índios em caráter 
permanente; 2. As utilizadas para suas atividades produtivas; 3. As imprescindíveis à preservação dos recursos 
ambientais necessários a seu bem-estar; 4. As necessárias para sua reprodução física e cultural. Essa nova definição 
constitucional do que se denominam terras indígenas soma-se ao parágrafo do artigo que rompe com a velha 
tradição do direito brasileiro de orientar a política indigenista no sentido da integração das populações indígenas, 
reconhecendo o direito que tem os índios de continuar sendo índios. Tradução livre. Idem. mesma página.
42  SANTOS, Sílvio Coelho dos. op.cit., 2005. 
43  SOUZA LIMA, op. cit., 2010. 
44  Idem. p. 37.
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E desta forma, explica Souza Lima45, que estas organizações não se as-
semelham de forma alguma aos moldes sindicalistas conhecidos pelos brasi-
leiros, são novos caminhos encontrados para “novas possibilidades de inter-
locução”, somadas à participação indígena nos poderes público legislativo e 
executivo, em âmbito municipal, principalmente.

Isto tudo faz o referido autor concluir que:

A quebra do monopólio da ação tutelar do Estado sobre os povos indígenas, 
até o início dos anos 1990 exercido pela FUNAI, deu-se em grande medida 
pela organização dos povos indígenas, o principal motor das transformações 
que vêm efetivamente ganhando solidez e sustentando a esperança de mudan-
ças substanciais.46

E na conjuntura destas discussões, observa-se a necessidade de trabalhar 
os ideais indígenas, tanto pela perspectiva do Estado, legalista, quanto pela 
perspectiva da organização civil, associativista, lembrando que não são as 
únicas formas destes povos dialogarem com a sociedade nacional, mas são 
caminhos frequentemente usados para conquistas de direitos: em ambas, há 
maiores reflexões, que não se pretendeu esgotar neste trabalho.

5. CONCLUSõES ARTICULADAS

5.1 A caminhada de reconhecimento dos direitos dos índios no Brasil foi mar-
cada por discussões acerca de sua “humanidade”, capacidade e subjetividade 
jurídica. 

5.2 O real objetivo da negação das diferenças étnicas no Brasil originavam-se 
no pensamento desenvolvimentista, imerso nos ideais liberalistas, individua-
listas e capitalistas.

5.3 Desumanizar o sujeito indígena e incapacitá-lo perante a vida civil de-
monstra o interesse em expropriar suas riquezas naturais e intelectuais.

5.4 Apesar das políticas indigenistas (negação e integração) aplicadas pelo 
Estado Brasileiro, enraizadas no colonialismo, o movimento político indíge-
na conquistou o reconhecimento identitário e cultural, consolidado em capí-
tulo específico da Constituição de 1988.

45  Idem. 
46  Idem. p. 38. 
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1. ESTADO E MERCADO

A Economia pode ser entendida como um estudo do ser humano nas 
atividades correntes da vida, examinando-se a ação individual e também a 
social em seus aspectos ligados à obtenção e ao uso de riqueza, de elementos 
materiais do bem-estar1.

Percebe-se que para uma investigação completa das condições econô-
micas de qualquer tempo e lugar exige-se o estudo do ordenamento jurídico 
aplicado naquele espaço-tempo2. Nesse sentido, mantém intima relação com 
o Direito, uma vez que também trata da análise de fatos sociais. Inclusive, em 
um entendimento amplo, o Direito Econômico abrange normas públicas e 
privadas atinentes às atividades de produção, distribuição e consumo de bens3. 

Notadamente, toda atividade econômica produz benefícios e custos que 
serão apropriados pelos produtores ou pelos consumidores. E, nesse cenário, 
a Ciência Econômica começa a demonstrar interesse pela questão ambiental 
quando os recursos e matérias primas naturais deixam de serem compreen-
didos como bens de consumo livre e em qualquer quantidade e passam a ser 
entendidos como escassos e passíveis de esgotamento. Há, dessa forma, uma 
lesão pelo agente econômico a um direito transindividual, surgindo a neces-
sidade da presença estatal4. 

Assim, o Estado é chamado, em uma tentativa de pôr ordem na vida 
econômica e social derivada do liberalismo, impondo condicionamentos à 
atividade econômica5.

Tem-se buscado a substituição da teoria do ótimo de Pareto, segundo a 
qual há uma situação econômica em que os recursos escassos estão distribuí-

1  MARSHALL, Alfred. Princípios de economia: tratado introdutório. São Paulo: Nova Cultura, 1985, p.23. 
2  MARSHALL, ibidem, p.70.
3  MONCADA, Luis S. Cabral. Direito econômico. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 9
4  AMARAL, Paulo Henrique do. Direito tributário ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 39
5  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 786.
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dos pelas várias utilizações possíveis, de maneira mais eficiente, encontrando 
um preço que permita o uso e a conservação, por se tratar de ponto altamente 
questionável entre economistas, juristas e ecologistas. Busca-se o conceito de 
poluição aceitável aliada à ideia de desenvolvimento sustentável que se tratará 
mais adiante6. 

Insta ressaltar, nesse instante, a concepção de externalidades. Elas cor-
respondem a custos e benefícios que circulam externamente ao mercado7. 

Na forma de custos, são tidas como externalidades negativas, verdadeiros 
efeitos sociais danosos decorrentes da produção privada que se apresentam 
de duas formas: com o desrespeito aos princípios constitucionais, gerando as 
externalidades negativas consideradas em sentido estrito; ou com o não desen-
volvimento pleno da atividade, deixando de gerar externalidades positivas8. 

Na forma de benefícios, por sua vez, são entendidas como externalida-
des positivas, favorecendo o bem-estar social. 

Exemplo típico das primeiras é a poluição ambiental, ao passo que das 
últimas é a geração de emprego.

Conclui-se que quando os agentes econômicos utilizam do meio am-
biente, sem internalizar os custos advindos desse uso, é provocada uma falha 
de mercado. O agente privatiza os lucros, pois externaliza os custos, e a cole-
tividade socializa os prejuízos, uma vez que suporta os ônus consequentes9. 

As soluções para tal falha encontram-se polarizadas principalmente em 
duas correntes10. Para a primeira, liderada por Roland H. Coase, essas di-
vergências de custos sociais devem ser eliminadas pela negociação entre os 
particulares, diretamente entre o causador e o suportador da externalidade, 
no lugar ideal para a solução do conflito, o mercado. Para a segunda, lide-
rada por Arthour C. Pigou, o Estado deve atuar, seja pela imposição tribu-
tária obrigando os agentes a considerar os efeitos negativos no preço, seja 
pela subvenção, incentivando as externalidades positivas. Tendo em vista o 
tratamento constitucional dado à Ordem Econômica no Brasil, percebe-se a 
preferência por esta última posição.

Por esse imperativo de mediação e restrição às atividades econômicas 
pelo Estado, surgem os direitos econômicos11. Esse ramo do Direito, por seu 
turno, importa a adoção de um pensamento sobre o Direito a partir de um 
todo social, da realidade fática, como instrumento de mediação específica e 
necessária das relações econômicas em um verdadeiro modelo de interpreta-
ção teleológica a fim de instrumentalizar a política econômica do Estado.12 É 

6  MODÉ, Fernando Magalhães. Tributação ambiental – a função do tributo na proteção do meio ambiente. 
Curitiba: Juruá, 2005, p. 115.
7  AMARAL, op. cit., p. 40.
8  VINHA, Thiago Degelo. A contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre combustíveis e 
derivados. 2006. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade de Marília, Marília, 2006, p. 137.
9  AMARAL, ibidem, p. 43.
10  MODÉ, ibidem, p. 113.
11  SILVA, op. cit., p. 786.
12  GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e críticas. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1991, p. 167.
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um direito público que tem por objetivo o estudo das relações entre os entes 
públicos e os sujeitos privados sob essa perspectiva da intervenção do Estado 
na vida econômica13.

A Ordem Econômica passou a ter dimensão jurídica a partir do momen-
to em que as constituições começaram a disciplinar tais assuntos em seu bojo, 
o que ocorreu a partir do exemplo mexicano de 1917. Nacionalmente, a temá-
tica veio a lume com a Constituição de 1934, caracterizando o modo de pro-
dução capitalista, apoiado na propriedade privada dos meios de produção14.

Atualmente, a temática encontra-se tratada nos artigos 170 a 192 da 
Constituição Federal. 

A Ordem Econômica encontra fundamento em duas premissas: a va-
lorização do trabalho humano e a iniciativa privada, conforme artigo 170 
do texto constitucional15. Para a doutrina, entende-se clara a consagração de 
uma economia de mercado, uma vez erigido que a iniciativa privada é princí-
pio básico da ordem capitalista. Mas também, entende-se que, não obstante 
esse caráter do capital, a prioridade deve ser do valor do trabalho humano 
sobre todos os demais valores da economia de mercado16. Essa noção deve 
orientar qualquer atuação do Estado, tendo em vista se tratar, inclusive, de 
fundamento da própria República Federativa do Brasil pelo artigo 1º, IV da 
Constituição Federal17.

Ademais, a finalidade da Ordem Econômica é assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social. Para tanto, estabelece a observân-
cia de alguns princípios que possibilitam a compreensão de humanização do 
capitalismo, trazendo mecanismos da ordem social voltados à sua efetivação18. 
Dentre eles, merecerá destaque posterior a defesa do meio ambiente.

Assim, para alcançar os fins a que se propôs, o Estado, através da ob-
servância dos princípios expostos, pode executar três tipos de atividades eco-
nômicas19. A primeira forma é através da intervenção direta, realizando ati-
vidade reservada à iniciativa privada por motivo de segurança nacional ou 
relevante interesse coletivo, com base no artigo 173 do texto constitucional20. 
A segunda é a assunção da atividade em caráter de monopólio, conforme 
artigo 176 e 177 da lei maior21. E por fim, a terceira é a assumida pelo Estado 

13  MONCADA, op. cit., p. 15.
14  SILVA, ibidem, p. 786.
15  Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim asse-
gurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios.
16  SILVA, ibidem, p. 788.
17  Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: IV – os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa;
18  SILVA, op. cit., p. 790.
19  Di PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2007, p. 98.
20  Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 
conforme definidos em lei.
21  Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem 
propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao 
concessionário a propriedade do produto da lavra. Art. 177. Constituem monopólio da União:
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como serviço público executando-o de forma direta ou indireta, pelo artigo 
175 da Constituição22.

Não obstante, ao lado dessa participação enquanto agente econômico, 
o Estado também pode atuar como agente disciplinador, conforme permite o 
artigo 174 do texto maior23. Age intervindo nesse domínio para normatizá-lo 
e regulá-lo, compreendendo as funções de fiscalização, enquanto manifesta-
ção do poder de regulamentação, incentivo, com a ideia de Estado promotor 
da economia, e planejamento, com a racionalização dessa intervenção24. 

Dessa forma, a mão invisível idealizada por Adam Smith deve ser subs-
tituída pela atuação concreta do Estado na economia. Isso ocorre através da 
introdução de medidas que vão além do funcionamento auto-regulador do 
mercado por suas próprias forças25. 

 Resta marcante a opção do legislador constituinte, pela leitura do 
citado artigo 170 da Constituição, por uma Ordem Econômica intervencio-
nista em certa medida, em contraposição ao excesso de liberdade de uma 
economia liberal26. 

Destaca-se na doutrina a seguinte classificação dessa interferência estatal27. 
Ela pode ocorrer na forma de absorção ou participação, quando Estado 

intervém na atividade econômica em sentido estrito assumindo o controle 
integral ou parcial da atividade. 

Ou ainda, na forma de direção, quando o Estado exerce pressão sobre a 
economia. Trata-se da imposição de normas de comportamento compulsório 
permissivas ou proibitivas, definidoras de instrumento de controle com a fis-
calização e aplicação de sanção aos infratores28. 

Ou, por fim, na forma de indução, quando o Estado manipula instru-
mentos de intervenção. Para tanto, baseia-se em leis que regem os mercados, 
induzindo os agentes econômicos a determinados comportamentos. É a ex-
pressão disciplinadora consubstanciada no artigo 174 já mencionado.

Portanto, vislumbra-se como parâmetro dessa atuação o resguarde dos 
interesses transindividuais, e dentre eles, notadamente, o direito ao meio am-
biente ecologicamente equilibrado.

2. MEIO AMBIENTE E A ORDEM ECONÔMICA

A proteção legislativa ambiental, no entanto, é recente. A conscientiza-
ção da necessidade de tutela adveio após a constatação de que a devastação 

22  Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
23  Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o 
setor privado.
24  SILVA, ibidem, p. 807.
25  AMARAL, op. cit., p. 43;
26  MODÉ, op. cit., p. 69.
27  GRAU, op. cit., p. 162.
28  MODÉ, ibidem, p. 70.
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possui relação direta com a qualidade da vida humana. Em última análise, 
com sua própria sobrevivência29. 

Porém, essa percepção demonstra a tendência de centralização da pes-
soa como medida única, permitindo que seja o meio subjugado, cindindo o 
ser humano de sua indissociável relação com o meio ambiente30. 

Nesse sentido, desponta o bem ambiental, tendo origem na proteção 
ambiental e com fundamento de tutela da vida humana31. Há uma nova rea-
lidade jurídica, de transformação de um bem que antes figurava como coisa 
sem dono para categoria de bem de uso comum do povo, de caráter nem in-
teiramente público nem inteiramente particular, mas fundamental à garantia 
da dignidade humana, ou seja, bem jurídico per se32.

Busca-se o desenvolvimento sustentável, como forma de corrigir as dis-
torções provocadas pela degradação ambiental. 

Trata-se da combinação de desenvolvimento econômico com a devida 
proteção ambiental, assegurando as necessidades da presente geração sem 
comprometer às das futuras33.

Assim, esse ideal modifica a relação direta de tempo e espaço do Direito 
até então concebida, urgindo agora sua extensão às futuras gerações por uma 
questão de justiça intergeracional34.

Sua terminologia adveio da Conferência Mundial de Meio Ambiente em 
Estocolmo, corroborada na ECO-92 quando foi empregada repetidamente 
nos enunciados principiológicos35. 

Tal conceito é de tamanha relevância que foi erigido a Princípio, escul-
pido no artigo 225 da Lei Maior ao impor o dever de defesa e preservação36.

Notadamente quanto à espécie tributária que se pretende destacar, o as-
pecto da prevenção descrito no caput desse artigo merece destaque. As medi-
das de proteção visam a prevenir danos, corrigir os já ocorridos, limitar novas 
eventuais agressões ou recuperar o equilíbrio perdido37.

E, dentro de tal temática, insta agora mencionar alguns Princípios de 
Direito Ambiental.

Inicialmente, de alta proeminência é o Princípio do Poluidor Pagador. 
Poluidor é, segundo a Política Nacional do Meio Ambiente, o usuário de 

29  DA SILVA, José Afonso. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 28
30  DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 77 
31  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 70
32  GONÇALVES, Christian Reny; FAZOLLI, Silvio Alexandre. Da dispensa judicial do requisito de pré-constituição 
para o ingresso de ações coletivas ambientais por associações. Revista do Núcleo de Pesquisa Multidisciplinar. 
Campo Mourão: FECILCAM, v. 2, n. 2, 2010, p. 100.
33  AMARAL, op. cit., p. 33.
34  AMARAL, Paulo Henrique do. Tributação ambiental: contributo à política de desenvolvimento sustentável no 
Brasil. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v.13, n.50 , p. 214, abr/jun. 2008.
35  FIORILLO, ibidem, p. 27.
36  Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para 
as presentes e futuras gerações.
37  TÔRRES, Heleno Taveira. Da relação entre competências constitucionais tributárias e ambiental – o limite dos 
chamados “tributos ambientais”. In TÔRRES, Heleno Taveira (coord). Direito tributário ambiental. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 107.
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recurso natural que direta ou indiretamente causa degradação ambiental38. 
Dessa forma, o citado princípio estabelece que esse agente deva responder 
pelos custos sociais da degradação que sua atividade causar, garantindo a 
contínua utilização destes bens. Para tanto, busca-se evitar, no caráter pre-
ventivo, a ocorrência do dano, e, no caráter repressivo, a reparação desse39.

Uma de suas derivações é o Princípio do Poluidor Eliminador, que se 
expressa com a obrigação do agente poluente a implantar medidas que evi-
tem, corrijam e recuperem o ambiente, suportando os custos sociais de sua 
atividade40. Nessa vertente, é evidente a atuação estatal diretiva ou indutiva 
esplanada anteriormente.

Também se sobressai o Princípio da Prevenção. Ele institui o dever de 
proteção e preservação ambiental. Isso se dá com base na, via de regra, irre-
versibilidade dos danos causados ao meio ambiente. Dessa forma, constata-
-se uma impotência do sistema jurídico de restabelecer em igualdades de con-
dições o status quo ante41.

Por fim, há que se mencionar o Princípio da Ubiquidade, marcante no 
estudo do Direito Ambiental Econômico, impondo que toda atividade deve 
estar vocacionada para a preservação da vida, e portanto, do próprio meio 
ambiente, compreendendo-se como um retorno ao respeito da dignidade da 
pessoa humana42.

Nesse diapasão, a Ordem Econômica reproduziu o intento de defesa 
ambiental na sua busca pela justiça social, possibilitando ao Estado inter-
vir nas atividades econômicas43, conforme se depreende do artigo 170, VI da 
Constituição44.

Trata-se de principio constitucional impositivo, com função de diretriz, 
o que justifica a reivindicação pela realização de políticas públicas. Serve de 
instrumento necessário para o atingimento de outro objetivo da Ordem Eco-
nômica, o de assegurar a todos existência digna45.

O desenvolvimento econômico deve ser pautado pelas diretrizes do men-
cionado desenvolvimento sustentável, buscando a conciliação sob o critério 
da ponderação e da proporcionalidade em cada caso46.

Isso porque, estando a Ordem Econômica voltada para a concretização 
da existência digna e da justiça social, não podem suas atividades trilhar ca-

38  Art 3º – Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
39  FIORILLO, op. cit., p. 37.
40  SEBASTIÃO, Simone Martins. Tributo ambiental. Curitiba: Juruá, 2007, p. 244.
41  FIORILLO, ibidem, p. 49.
42  TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. São Paulo: Método, 2006, p. 191.
43  VINHA, op. cit., p. 51. 
44  Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: VI – 
defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos 
e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;
45  GRAU, op. cit., p. 156.
46  TAVARES, op. cit., p. 188.
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minhos que reduzam a qualidade de vida, tal qual no caso de práticas agres-
sivas ao meio ambiente47.

Nesse ponto, o Direito Tributário é de extrema relevância.

3. DIREITO TRIBUTÁRIO E MEIO AMBIENTE

A correção das já mencionadas falhas de mercado ocorre, então, com a 
atuação do Estado na economia, a partir do desenvolvimento de políticas pú-
blicas a fim de tornar concreto o desenvolvimento econômico e social aliado 
ao respeito ao ambiente. 

Dentre os diversos instrumentos de concretização dessas políticas, so-
bressaltam-se os tributos, com o intuito de impor aos agentes econômicos 
que suportem as externalidades negativas, que foram criadas por conta de sua 
atividade econômica, ou, ao revés, estimular as externalidades positivas, por 
meio dos incentivos fiscais48.

Assim, são diversos os benefícios da utilização da tributação em relação 
à proteção ambiental. 

À primeira vista, a imposição de internalização desses custos, das exter-
nalidades negativas, parece ser de essência unicamente econômica. No entan-
to, há também inegável marca de realização de justiça isonômica, na medida 
em que se busca impedir que o agente econômico inflija, de maneira unilate-
ral, a toda coletividade o ônus de suportar tal desenconomia49. 

Dentre outras vantagens, exalta-se a flexibilidade, o incentivo perma-
nente e a socialização da responsabilidade sobre a preservação50. 

Pela primeira, os agentes econômicos permanecem livres, podendo se 
adaptar da maneira que melhor lhes convier ao padrão estatal. O emprego da 
tributação, tendo em conta o aspecto da extrafiscalidade analisado a seguir, per-
mite a valorização da liberdade do contribuinte, que pode optar por um agra-
vamento na carga tributária ou alteração da conduta socialmente indesejada51.

Quanto ao segundo, há sempre um incentivo pela redução da atividade 
poluente na medida em que o agente se sente impulsionado a tentar novos 
métodos na busca do melhor resultado econômico. 

E por fim, a socialização se refere à internalização dos custos. Incum-
be aos agentes sua parcela de responsabilidade no desequilíbrio ambiental 
ao lado da parcela já assumida pela coletividade. Trata-se da ideia de bem 
ambiental visto como macrobem, o que indica que todos têm direito a usu-
fruir dele, e, igualmente, contribuir para conservá-lo, desde que respeitados 

47  PETTER, Lafayete Josué. Princípios constitucionais da ordem econômica: o significado e o alcance do art. 170 da 
Constituição Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 247.
48  AMARAL, Paulo Henrique do. Direito tributário ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 44.
49  MODÉ, op. cit., p. 71.
50  MODÉ, ibidem, p. 96.
51  TUPIASSU, Lise Vieira da Costa. Tributação ambiental: a utilização de instrumentos econômicos e fiscais na 
implementação do direito ao meio ambiente saudável. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 122.
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os princípios constitucionais atinentes de cunho tributário e ambiental. Com 
isso, efetiva-se a solidariedade na utilização, conservação e restauração do 
bem ambiental52.

Porém, a instrumentalidade da tributação deve ter por paradigma maior 
a finalidade extrafiscal, e não a pretensa precificação do dano ambiental. Não 
se deve buscar uma indenização. O papel da tributação ambiental é outro, 
atinente à correção das distorções de mercado dispostas pelas externalidades 
e pela subvenção da sociedade. Não se trata de prover aos agente econômicos 
uma alternativa entre o comportamento legal e o ilegal, mas uma escolha livre 
entre o caro e o barato dentro dos níveis de poluição aceitáveis53.

Ademais, o reduzido impacto financeiro das multas e sua atuação em re-
gra posterior ao dano contribuem para o sentimento de ineficácia da atuação 
repressiva sancionatória do Estado, mostrando-se a atuação tributária mais 
em consonância com os intuitos preventivos e defensivos ambientais54.

Para alcançar o desenvolvimento de uma política tributária ambiental 
nacional, conclui-se não ser necessária a eliminação do emprego de instru-
mentos jurídicos tradicionais. Ao contrário, busca-se uma complementação 
e atualização desses à nova realidade fática de premente tutela do meio am-
biente55. Para tanto, pode-se introduzir determinados elementos ambientais 
em alguns dos aspectos estruturais do tributo ou na sua forma de gestão, 
desde que respeitada a principiologia constitucional.

A opção pela criação de novas figuras tributárias precisa ser, no entan-
to, cercada de cuidados. Deve-se levar em conta o não desvirtuamento das 
finalidades inicialmente visadas, evitando-se lamentáveis desvirtuações a fim 
de mera constituição de renda. Ademais, há que se levar em conta o custo 
administrativo de uma nova cobrança e o impacto econômico-fiscal de uma 
nova figura tributária. Por essas razões, principalmente, entende-se menos re-
comendada essa opção. 

Logo, identifica-se a dupla natureza da tributação voltada à observância 
dessa tutela ambiental: uma orientadora de condutas, relativa às externalida-
des mencionadas, e uma de arrecadação de recursos, com o intuito de promo-
ção de programas de tutela56. 

Por serem indissociáveis as alegadas naturezas, nunca haverá apenas um 
caráter isoladamente, não existindo uma entidade tributária pura. Os dois 
objetivos devem conviver harmonicamente na mesma figura, existindo em al-
guns casos o predomínio de um ou outro57. 

Não obstante, merece maior destaque para a temática a primeira natu-
reza alegada, tendo em vista sua origem relacionada ao crescimento da ativi-

52  SEBASTIÃO, op. cit., p.228.
53  MODÉ, op. cit., p. 118.
54  TUPIASSU, op. cit., p. 107.
55  AMARAL, op. cit., p. 57.
56  AMARAL, ibidem, p. 51.
57  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 256.
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dade intervencionista estatal58. Trata-se da chamada finalidade extrafiscal do 
tributo. O escopo é estimular condutas não poluidoras e, ao mesmo tempo, 
reprimir as condutas agressoras ao meio ambiente59. 

Para tanto, a sistemática tributária como forma de intervenção na eco-
nomia pode ocorrer na forma de aplicação de incentivos fiscais, caracteriza-
dos pela diminuição ou até mesma a supressão total da carga tributária60. 

Nessa vertente, a extrafiscalidade sofre críticas, uma vez que em razão 
dessa natureza “não-arrecadatória”, poderia constituir em verdadeira penali-
dade, desvirtuando a figura tributária61.

Não obstante, a utilização desse sistema no que toca à extrafiscalidade 
não se limita a esse aspecto, e nesse sentido perde razão a crítica anterior. 
Ocorre também quando da imposição tributária. Exemplifica-se na hipótese 
de um tributo sobre a emissão de dióxido de carbono como forma de desin-
centivo à utilização de combustíveis fósseis62. 

Outra forma, ao lado dos benefícios e da instituição é a eliminação de 
exações e também de incentivos, mas com finalidades sistemáticas. Nesse 
sentido, são eliminados institutos que estejam em desacordo com a diretriz 
constitucional de proteção ambiental, possibilitando a construção de um ver-
dadeiro sistema tributário ambiental63.

Mais ainda, é possível a identificação da extrafiscalidade, ainda que em 
diferentes graus, em tributos criados precisamente para esse fim e em instru-
mentos tributários que eventualmente conduzem a esse fim64. 

Trata-se da aplicação prática do Princípio do Poluidor Pagador em dois 
sentidos. De um lado, no sentido impositivo de cobrança do agente. De ou-
tro, no sentido de graduar a tributação para incentivar atividades benéficas e 
desestimular tecnologias danosas65. 

Por fim, há que se frisar a necessária cautela para se evitar ou atenuar 
efeitos macroeconômicos indesejáveis, tais como os decorrentes da concor-
rência fiscal, que acabem por resultar em eventual degradação ambiental66.

A despeito da ausência de previsão expressa constitucional autorizadora 
do emprego dessa finalidade do tributo no âmbito ambiental, deve-se levar 
em conta todo o arcabouço principiológico tutelar do meio ambiente. Assim, 
interpretando-se sistematicamente o texto da Constituição, notadamente a 
partir dos fundamentos basilares expostos anteriormente, chega-se a conclu-
são de que a tributação pode desempenhar excelente papel na realização da 
meta de proteção ambiental67.

58  TUPIASSU, op. cit., p.119.
59  AMARAL, op. cit., p. 64.
60  MODÉ, op. cit., p. 73.
61  TUPIASSU, ibidem, p. 121.
62  MODÉ, ibidem, p. 75.
63  SEBASTIÃO, op. cit., p.231.
64  TUPIASSU, ibidem, p. 124.
65  TUPIASSU, op. cit., p. 109.
66  MODÉ, op. cit., p. 76.
67  Nesse sentido: AMARAL, op. cit., p. 65. TUPIASSU, ibidem, p. 122.
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A técnica de intervenção fisco-ambiental, conjugada com a finalidade 
extrafiscal, indica não o cerceamento de uma atividade, mas ao contrário, 
consagra a liberdade de escolha do agente através da graduação da carga tri-
butária, como corolário de diversos princípios constitucionais, dentre eles o 
da Liberdade e o da Dignidade da Pessoa Humana68.

O poder de tributar mantém estreita relação com a Liberdade dos in-
divíduos. Eles permitem que o Estado se utilize da mitigação desse direito, 
principalmente do expoente, o direito à propriedade. Porém, o fundamento 
é justamente a preservação desses valores e de outros inafastáveis do ordena-
mento, os direitos fundamentais69.

Deve, então, a tributação se conciliar com a expansão dos Direitos Hu-
manos. Trata-se do respeito, pelo poder de tributar, não apenas a um conte-
údo formal, mas também material, substancial e finalistico constitucional70.

A partir da mescla entre a natureza fiscal impositiva e a extrafiscal sele-
tiva há, dessa forma, a criação de um discrímen legítimo entre contribuintes 
poluidores e não-poluidores, consagrando a aplicação do Princípio do Polui-
dor Pagador71.

Aplica-se igualmente o Princípio da Capacidade Contributiva, enquan-
to único critério admitido pela Constituição para diferenciações de regimes 
e tratamentos entre contribuintes em condições análogas, justamente como 
meio para fundamentar a extrafiscalidade apontada. E desse, decorre o Prin-
cípio da Não-Discriminação, confirmando sua regência pela negativa de 
qualquer outra forma discriminativa72. 

Inclusive, defende-se sua aplicação a despeito do caráter predominante 
da extrafiscalidade, uma vez que o dever coletivo de defesa ambiental pela 
vertente tributária deve ser graduado segundo as possibilidades individuais 
em atenção ao sistema jurídico constitucional73.

Outro princípio plenamente aplicado é o do Caráter Não-Sancionató-
rio. À primeira vista, quando se fala na imposição de tributos a atividades 
econômicas poluentes, ainda que potencialmente, poderia se remeter à ideia 
de sanção. Isso descaracterizaria completamente o sistema tributário enquan-
to instrumento de implementação de política ambiental, uma vez a expressa 
disposição do artigo 3º do Código Tributário Nacional74. 

No entanto, a tributação parte do pressuposto de que todas as ativida-
des econômicas passíveis de incidência são lícitas. Ao contrário, se não o fos-
sem, deveriam ser tratadas por normas de conteúdo proibitivo pelo exercício 
do Poder de Polícia75. 

68  SEBASTIÃO, op. cit., p.245.
69  TUPIASSU, ibidem, p. 101.
70  Idem, ibidem, p. 105.
71  AMARAL, op. cit., p. 67.
72  TÔRRES, op. cit., p. 138.
73  TUPIASSU, op. cit., p. 131.
74  Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 
constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
75  MODÉ, op. cit., p. 82.
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Ademais, o tributo possuiu uma função social, que não pode ser decor-
rente de uma ilicitude, sob pena de não ter razão de existir, pois o instituto se-
ria então, uma mera penalidade imposta ao transgressor de um fato jurídico76.

Portanto, a tributação no âmbito ambiental não busca punir, mas, a 
partir do reconhecimento da necessidade e tolerabilidade de determinada 
atividade econômica, busca ajustá-la. Assim, induz determinados comporta-
mentos desejáveis socialmente e ambientalmente, o que reflete o caráter extra-
fiscal, e também preserva o meio ambiente de novas degradações, o que reflete 
a aplicação do Princípio do Poluidor Pagador na sua vertente preventiva.

4. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Parte-se, neste ponto, da ideia de que as contribuições de intervenção 
no domínio econômico (CIDE), enquanto espécie do gênero contribuições 
especiais, possuem natureza jurídica tributária.

Contrapõe-se à parcela doutrinária que afirma que as contribuições es-
tão sujeitas apenas a alguns preceitos tributários, o que impede sua classifica-
ção como tributo e as exclui do regime jurídico tributário77. 

Postula-se, logo, pela sua natureza tributária, conforme a maioria da 
doutrina nacional78. 

Ademais, sua introdução no Direito Positivo através do artigo 149 da 
Constituição indica sua inserção no Título referente ao Sistema Tributário 
Nacional, além de se amoldarem ao conceito de tributo expresso pelo artigo 
3º do Código Tributário Nacional. Devem, por conseguinte, respeitar todas 
as normas gerais relativas ao sistema em que estão inseridas, submetendo-se 
aos princípios e normas do Direito Tributário79.

Nesse sentido, por fim, já houve manifestação do Supremo Tribunal 
Federal80.

Vencida a questão da natureza tributária, resta, neste momento, classifi-
car a modalidade tributária em estudo.

Para tal fim, há que se ter em mente que todas as modalidades de tribu-
tos existentes no ordenamento jurídico encontram-se no bojo da Constitui-
ção Federal81. Não obstante, não é tarefa fácil a classificação desses institutos 
tendo em vista a sistematização do estudo.

76  VINHA, op. cit., p. 73. 
77  SOUZA, Hamilton Dias de. Contribuições para a seguridade social. In MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). 
Curso de direito tributário. Belém: CEJUP; Centro de Estudos de Extensão Universitária, 1994, p. 111.
78  CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 565; 
CARVALHO, op. cit., p. 43; MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros, 
2007, p. 430.
79  VINHA, op. cit., p. 104.
80  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Segunda Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 389.020. 
Relatora Ministra Ellen Gracie. Julgamento em 23.11.2004.
81  VINHA, op. cit., p. 107.
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No presente estudo não se adotará a tradicional classificação tricotô-
mica com base no artigo 145 da Constituição82 e no 5º do Código Tributário 
Nacional83. Segundo essa opção, enquadram-se as contribuições ora como 
impostos, por versar sobre fatos jurídicos da esfera do particular, ora como 
taxas, versando sobre atividade estatal84. 

Importa para fins de classificação a opção por uma única variável ou por 
mais de uma variável. A escolha por apenas uma leva à bipartição, em que 
a determinadas respostas somente se poderá obter uma afirmativa ou uma 
negativa, insuficiente de demonstrar toda a completude de alguns institutos. 

Dessa forma, crê-se na adequação maior da opção pluripartida de clas-
sificação, com uma divisão quinquipartida das espécies, apresentando-se as 
contribuições como uma modalidade de tributo autônoma85.

Tem-se em vista a especificidade da modalidade tributária estudada, com 
base em três critérios: vinculação, destinação e restituição. Portanto, as contri-
buições são tributos caracterizados pela sua vinculação ou não a uma atividade 
estatal, conforme sua hipótese de incidência, de necessária destinação às finali-
dades constitucionalmente previstas e sem previsão de restituição86.

Por outro lado, a divisibilidade ou referibilidade em relação aos indi-
víduos da atuação estatal não é relevante para sua caracterização, ou seja, é 
um dado acidental. Por isso são tidas como figuras anfíbias entre impostos e 
taxas, o que, por si só, já seria um indicador de que não devem ser nem uma 
coisa nem outra87.

Portanto, conforme dispõe o artigo 149 da Constituição Federal88, as 
contribuições podem ser classificadas como contribuições sociais, de inter-
venção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais, de 
acordo com a destinação às finalidades que podem ser, consequentemente, 
sociais, de intervenção ou relativas às categorias profissionais.

Dentre elas, importa para o presente trabalho o estudo das contribui-
ções de intervenção no domínio econômico.

Dentre suas características89 há a instituição pela União federal, em clara 
restrição expressa de competência. Deve ela ocorrer por meio de lei ordinária, 

82  Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: I – 
impostos; II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; III – contribuição de melhoria, 
decorrente de obras públicas.
83  Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.
84  CARVALHO, op. cit., p. 44.
85  MARTINS, Ives Gandra da Silva. Os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. In MARTINS, Ives 
Gandra da Silva (coord.). Curso de direito tributário. Belém: CEJUP; Centro de Estudos de Extensão Universitária, 
1994, p. 106.
86  VINHA, ibidem, p. 121.
87  AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 84.
88  Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico 
e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, 
observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às 
contribuições a que alude o dispositivo.
89  Expõem-se sinteticamente algumas características de maior concordância geral na doutrina colacionada em razão 
não serem objeto principal de estudo do presente trabalho. VINHA, op. cit.; AMARAL, op. cit.; TÔRRES, op. cit. 
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em atenção ao Princípio da Legalidade de Direito Tributário e uma vez au-
sente disposição que exigiria lei complementar e a amplitude de elementos já 
dispostos no texto constitucional. Há impossibilidade de criação de mais de 
uma CIDE para mesma finalidade, já que a primeira a ser instituída já deveria 
realizar a intervenção de modo eficaz. O setor da economia deve ser desen-
volvido pela iniciativa privada, a fim de que realmente haja uma intervenção 
através do tributo. A intervenção deve ser sempre excepcional, o que impõe 
que a CIDE venha acompanhada de um indicador de sua temporalidade. E, 
por fim, que a finalidade esteja entre os princípios da Ordem Econômica. 

De maior atenção é a observância de atendimento do critério da pro-
porcionalidade pela contribuição90. Trata-se do respeito ao binômio necessi-
dade versus possibilidade de intervenção, visto pelo aspecto do Princípio da 
Proporcionalidade. É princípio constitucional não escrito, derivação direta 
do Estado Democrático de Direito, entendido em três elementos: adequação 
entre meios e fins, necessidade da medida enquanto a melhor e menos gravosa 
escolha possível, e proporcionalidade estrita entendida como sopesamento de 
valores sem ferir direitos fundamentais.

Não obstante, a característica mais marcante da CIDE é a finalidade, 
consubstanciada na intervenção no domínio econômico, da qual decorre a 
discussão objeto de estudo deste trabalho. 

Inicialmente, há que se destacar a diferença entre intervenção no domínio 
econômico e intervenção na Ordem Econômica. No primeiro o Estado atua 
em segmentos delimitados, buscando o bom funcionamento da Ordem Eco-
nômica como um todo. No último, por sua vez, o Estado deve atuar constan-
temente em controle e fiscalização visando perturbações da macroeconomia91. 

Isto posto, verifica-se que a finalidade é o fundamento de validade da 
contribuição, consistente no descompasso da atividade econômica e a Ordem 
Econômica, chamado de externalidade, conforme já visto, e a necessária in-
tervenção do Estado, nos termos do artigo 174 da Constituição92. 

Porém, na esfera ambiental há que se entender essa finalidade a partir da 
conjugação do artigo 149 com o artigo 170, VI do Texto Maior, o que possi-
bilitaria a criação da chamada CIDE de natureza ambiental93.

Há, assim, a identificação de que, nessa modalidade específica de CIDE, 
a finalidade deve ser entendida em seu duplo escopo, qual seja intervir no do-
mínio econômico e ao mesmo tempo defender o meio ambiente, de forma que 
somente com o atingimento de ambos haverá fundamento para a intervenção.

Isso posto, e sob a premissa de que a receita obtida pela intervenção 
deve ser direcionada formalmente pela lei instituidora para a atuação dentro 

90  TAVARES, op. cit., p. 346-348.
91  TÔRRES, op. cit., p. 145.
92  AMARAL, op. cit., p. 183.
93  ZANUTO JÚNIOR, Lucio Bagio. Meio ambiente e tributação: a extrafiscalidade como fator de proteção 
ambiental. 2007. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2007, p. 111. 
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da finalidade94, ganha destaque na doutrina o debate sobre a necessidade ou 
não dessa destinação de receita ser efetiva, surgindo duas posições opostas.

Porém, o presente estudo se destina a analisar a questão levando em 
conta a finalidade da contribuição de intervenção no domínio econômico 
quando criada a partir da conjugação dos dois artigos citados acima e seu 
duplo objetivo. Afinal, como visto, a finalidade é a peculiaridade justificativa 
desse tributo, e, sobre esse ponto de vista, vislumbram-se quatro hipóteses.

Na primeira, não são percebidos nenhum dos escopos que compõe a 
finalidade. Isso significa que não há intervenção no domínio econômico, ou 
seja, em última analise, não são corrigidas as externalidades negativas, não 
havendo o necessário balanço no setor econômico promovido pelo Estado. 
Igualmente, não há defesa ambiental, não estando o desenvolvimento eco-
nômico aliado à preservação ambiental, falecendo de sustentabilidade. Por-
tanto, nessa hipótese, inexiste legitimidade da exação, uma vez ausente sua 
finalidade por completo não atingimento de seus objetivos.

Já na segunda hipótese, apresenta-se um cenário em que a CIDE de-
monstra ser efetiva apenas quanto à intervenção no domínio econômico, res-
tando, porém, ausente a defesa ambiental. Nesse caso, o tributo se presta a 
corrigir as falhas de mercado demonstrando a atuação do Estado no merca-
do. Não obstante, o meio ambiente fica indefeso, desprotegido da ação pre-
datória do mercado. O mecanismo tributário é empregado de forma deficien-
te, pois ausente um dos objetos que o compõe, necessariamente, a finalidade 
justificadora da CIDE. Portanto, neste caso também não há legitimidade do 
tributo uma vez ausente sua finalidade por incompleto atingimento de um de 
seus escopos.

Na terceira hipótese, afigura-se uma situação inversa à anterior. Aqui, 
há real defesa ambiental, porém carece de intervenção no domínio econômi-
co. Nesse caso, apesar da instituição do tributo, o domínio econômico não 
se modifica, como esperado, permanecendo inalteradas as externalidades ne-
gativas, apesar de haver proteção ao meio ambiente. Assim, igualmente ile-
gítima a contribuição, pois incompleto um dos objetos, o que macula sua 
finalidade entendida como um todo.

Nessas três primeiras hipóteses não há que discutir sobre a efetividade 
da destinação. A questão resolve-se anteriormente. Ausentes ambos ou um 
dos objetivos que compõem a finalidade da CIDE não há fundamento para 
sua instituição. Assim, não há necessidade em se questionar se os recursos 
arrecadados devem ser materialmente alocados, pois não deveriam sequer ter 
sido angariados.

Não obstante, conjectura-se uma quarta hipótese, na qual estão presen-
tes ambos os escopos que compõem a finalidade de uma CIDE criada pela 
conjugação dos artigos 149 e 170, VI da Constituição. Neste caso, verificam-
-se presentes a intervenção no domínio econômico e a defesa ambiental, in-

94  VINHA, op. cit., p. 140; ZANUTO JÚNIOR, op. cit., p. 111.
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dicadores da finalidade justificadora do tributo. Aqui, portanto, há que se 
discutir sobre a necessidade ou não da destinação efetiva da arrecadação, 
examinando-se duas situações.

Inicialmente, há a situação de que a finalidade da intervenção somente 
pode ser alcançada através da efetiva destinação. Neste caso, somente com a 
verdadeira alocação dos recursos financeiros obtidos pela imposição da con-
tribuição se atingem os objetivos pretendidos. 

A intervenção deve ocorrer como pressuposto necessário justificador da 
CIDE. Trata-se da necessidade do Estado intervir em determinadas ativida-
des econômicas corrigindo as falhas de mercado expressas nas externalidades 
através da indução de certas condutas aos agentes econômicos. 

Não obstante, a defesa ambiental também existe como objetivo a ser 
buscado, e se, somente com a efetiva destinação esse objetivo pode ser alcan-
çado, então há que se realizar materialmente a alocação de recursos, sob pena 
de a contribuição não atingir plenamente sua finalidade por ausência de um 
dos escopos.

Está é uma das posições que mais vem ganhando destaque atualmente. 
Para Roque Antonio Carrazza95, nessa modalidade de tributo, a destinação 
integra a regra-matriz constitucional, de forma que a arrecadação deve neces-
sariamente ser destinada à viabilização ou ao custeio da finalidade da ativi-
dade interventiva. Logo, ter-se-ia verdadeiro tributo ambiental, uma vez que 
a característica de defesa do ambiente estaria incluída no núcleo do tributo, 
identificável através de sua regra matriz. Seria inconstitucional a norma jurí-
dica vincular o produto da arrecadação de imposto, mas na CIDE a vincu-
lação é essencial, o que impede seja violado o artigo 4º, inciso II do Código 
Tributário Nacional96. Não se trata aqui de reconhecer o núcleo ambiental 
unicamente no destino, o que não faria da exação um verdadeiro tributo am-
biental segundo posicionamento doutrinário. Mas sim, reconhece-se que, via 
de regra, se o radical ambiental estiver na regra matriz, a destinação da arre-
cadação não deve importar, conforme dispõe o citado artigo do CTN. Porém, 
no caso deste tributo há exceção constitucional, que permite, inclusive, ser 
parâmetro de controle de constitucionalidade da exação, e, no caso de desvio, 
que o contribuinte se subtraia do pagamento ou repita o que pagou.

Segundo Marco Aurélio Greco97 a simples menção no texto da lei não 
é o bastante para satisfazer a exigência constitucional de implementação da 
finalidade. É requisito necessário, porém não suficiente, uma vez que a finali-
dade não foi efetivada, o que confirma a proposição inicial da dupla compo-
sição da finalidade no caso da intervenção no domínio econômico aliado ao 
princípio da defesa ambiental.

95  CARRAZZA, op. cit., p. 568 – 573.
96  Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo 
irrelevantes para qualificá-la: II – a destinação legal do produto da sua arrecadação. 
97  GRECO, Marco Aurélio. Contribuições: (uma figura sui generis). São Paulo: Dialética, 2000 apud VINHA, op. 
cit, p. 143.
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De acordo com Roberto Ferraz98 é possível se afirmar inclusive a in-
constitucionalidade da contribuição caso não haja tal destinação, uma vez 
que não se verificam os elementos fáticos constitucionalmente exigidos para 
a configuração da competência tributária.

A destinação, de acordo com Paulo Henrique do Amaral99, é de elevada 
importância, e é exatamente essa a sua distinção das demais modalidades 
tributárias, o que permite a peculiaridade na interpretação do artigo 4º do 
Código Tributário Nacional. 

Inclusive, para Hugo de Brito Machado, ainda que se considere que a 
destinação é irrelevante para a determinação da natureza jurídica específica 
do tributo, há que se interpretar essa restrição dentro do contexto tributário 
nacional, sobretudo levando-se em conta que o Código Tributário Nacional 
não trata de CIDE, sendo compreensível que suas normas não sejam sempre 
adequadas a essa espécie tributária100.

Dessa forma, defende-se que o Direito Tributário deve ir além da for-
mulação e aplicação da regra-matriz de incidência no caso de CIDE, anali-
sando também a materialidade da finalidade. Isso permitiria ao contribuinte 
analisar eventual desnecessidade da incidência, o que afrontaria o Princípio 
da Livre Iniciativa e da Capacidade Contributiva. Ou seja, caso a destinação 
não seja efetiva a CIDE não funciona como instrumento de intervenção, 
perdendo seu fundamento de validade constitucional e devendo, pois, ser 
retirada do ordenamento101.

Já na segunda situação, ainda dentro da quarta hipótese, vislumbra-se 
rara possibilidade de, ainda que sem a destinação efetiva, a CIDE baste para 
atingir sua finalidade, ou seja, intervir no domínio econômico e ao mesmo 
tempo defender o meio ambiente.

 Trata-se de circunstância em que a mera imposição do tributo já gera 
efeito econômico, em condições de mercado ideal, e, por conseguinte, acaba 
por realizar também a proteção ambiental. 

Sabe-se que medidas tributárias podem produzir impacto de natureza 
concorrencial, uma vez que podem implicar em pressão adicional sobre custos 
aplicados à atividade econômica com consequências para a competitividade102. 

Em um sentido maior, a transposição de recursos financeiros do cha-
mado setor privado para o setor público já pode ser considerado como inter-
venção no domínio econômico. No entanto, com a CIDE busca-se ir além, 
produzindo-se um efeito específico perseguido pelo Estado103.

98 FERRAZ, Roberto. Inconstitucionalidade dinâmica das Cides – o direito fundamental à destinação 
constitucionalmente prevista do tributo. In FOLMANN, Melisa (coord). Tributação e direitos fundamentais. 
Curitiba: Juruá, 2006, p. 266 apud ZANUTO JÚNIOR, op. cit., p. 112.
99  AMARAL, op. cit., p. 181.
100  MACHADO, op. cit., p. 432.
101  VINHA, op. cit., p. 143-144.
102  MODÉ, op. cit., p. 105.
103  MACHADO, ibidem, p. 431.
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Quando o Estado tributa agentes econômicos que geram degradação 
ambiental em detrimento daqueles que se adéquam às normas de proteção 
ambiental está influenciando a concorrência, já que são gerados efeitos ime-
diatos no preço de venda desses agentes104. Trata-se da finalidade extrafiscal 
já analisada.

Nessa situação, havendo o sucesso da intervenção e da proteção ambien-
tal, tende-se para o fim da exação, em atenção à excepcionalidade da contribui-
ção, pois, ao longo prazo, espera-se que os agentes não se utilizem da conduta 
degradante, sob pena de ausência de um objetivo da finalidade tributária.

Não obstante, essa situação pode ocorrer em cenários econômicos per-
feitamente competitivos, uma vez que em mercados monopolizados apenas 
há a transferência dos custos para os consumidores em típica privatização de 
lucros, conforme já visto, ao passo que em mercados oligopolizados podem 
ocorrer ambos dos cenários105.

Tem-se, então, um caso de indução negativa da atividade econômica, 
desestimulando-se comportamentos ambientalmente indesejáveis. Assim, 
caso haja sucesso nesse intento, a própria criação da contribuição já se revela 
como verdadeira intervenção no domínio econômico e consequente defesa do 
ambiente, em caso atípico de não necessidade de efetiva destinação106.

5. CONCLUSõES ARTICULADAS

5.1 O Estado deve intervir na Ordem Econômica, como agente disciplinador, 
a fim de corrigir as externalidades negativas na busca do desenvolvimento sus-
tentável, assegurando existência digna conforme os ditames da justiça social.

5.2 Um dos parâmetros dessa atuação é a defesa ambiental, pautada pelo 
Princípio do Poluidor Pagador e o Princípio da Prevenção, dentre outros, que 
é instrumento para concretização dos objetivos da Ordem Econômica.

5.3 A tributação é um instrumento que permite a correção das falhas de mer-
cado através da finalidade extrafiscal do tributo, induzindo atividades am-
bientalmente adequadas e prevenindo degradações.

5.4 A CIDE é tributo que, se criada com base nos artigos 149 e 170, VI da 
Constituição, possui como finalidade intervir no domínio econômico e também 
a defesa ambiental, de modo que somente com o atingimento de ambos pode-
-se questionar sobre a necessidade da destinação para cumprir seus objetivos.

104  AMARAL, op. cit., p. 52.
105  AMARAL, op. cit., p. 53.
106  TÔRRES, op. cit., p. 148.
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1. INTRODUÇÃO

A Amazônica constitui uma das regiões que apresenta um dos maiores 
desafios em matéria ambiental. A riqueza de sua biodiversidade, as extensões 
continentais de suas terras, a diversidade de territórios políticos que a com-
põe e a diversidade sócio-cultural existentes são apenas alguns dos caracteres 
que tornam tão complexa a questão ambiental nessa região. Embora tal com-
plexidade mereça um tratamento especial, o histórico de políticas públicas 
socioambientais e econômicas na região amazônica comprova que tais polí-
ticas nem sempre alcançaram resultados satisfatórios, seja em razão de terem 
adotado modelos de intensiva exploração de seus recursos naturais desconsi-
derando sua sócio e biodiversidade, seja em razão de uma visão meramente 
da região enquanto espaço a ser ocupado ou a ser preservado sem levar em 
conta a sua diversidade cultural, ou ainda devido a falta de articulação entre 
as políticas econômicas e socioambientais adotadas com soluções antagôni-
cas para alcançar o desenvolvimento da região. 

Na busca pelo ideal de desenvolvimento sustentável, a economia am-
biental tem fornecido algumas alternativas para tornar possível a gestão de 
recursos naturais que observe, ao mesmo tempo, as necessidades econômicas 
e também que causem o mínimo de degradação ecológica possível. No entan-
to, as questões ambientais e econômicas não podem estar dissociadas da va-
riável cultural, quer dizer, da diversidade de culturas existentes em um dado 
território e, no caso da Amazônia há que se considerar igualmente a cultura, 
o modo de ser e viver das populações tradicionais indígenas e não indígenas.
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As políticas que instituem sistemas de pagamento por serviços ambien-
tais, nessa perspectiva, tentam inaugurar uma nova forma de tratar a ques-
tão ambiental, especialmente no sentido de contenção do desmatamento1, que 
constitui na atualidade a maior fonte das emissões de gases de efeito estufa no 
Brasil e responde pelos efeitos negativos das mudanças climáticas. De acordo 
com o discurso atual, os sistemas de pagamento por serviços ambientais visam 
fornecer àqueles que permitem a continuidade dos ciclos naturais dos ecossis-
temas uma retribuição financeira, para que se abstenham de práticas ambien-
talmente degradantes. Cabe, no entanto, refletir a respeito da plausibilidade 
desse instrumento frente à complexidade inerente da região amazônica. Como 
sustenta Bertha Becker2 se por um lado, “o movimento de mercantilização [da 
natureza] é irreversível”, por outro lado, “temos de saber como lidar com ele” 
e, no caso do pagamento pelos serviços ambientais incumbe tanto ao governo 
como a sociedade refletir sobre esse instrumento, discutir e negociar os seus 
contornos e formas de implementação. Um panorama inicial das discussões 
a respeito desse instrumento considerando-se a problemática socioambiental 
amazônica, bem como sua complexidade é o objetivo desse trabalho.

2. SOBRE A PROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL AMAZÔNICA

A Região Amazônica, com proporções continentais, possui um papel 
fundamental para o equilíbrio ecológico do continente e também como reser-
va de recursos naturais de destaque global. Ozório José de Menezes Fonseca a 
partir da análise de dados de diversas fontes oficiais3 elenca alguns dos atribu-
tos da Amazônia atual, principalmente no que tange às suas características de 
extensão territorial, biodiversidade, recursos hídricos e florestais, além de sua 
sociodiversidade4. O autor demonstra a complexidade inerente ao tratamento 
da questão ambiental no bioma amazônico, particularmente rico e carecedor 
de um estudo que observe a necessidade de sua gestão integrada. 

Na realidade, a problemática ambiental na Amazônia ultrapassa as 
fronteiras do território brasileiro, envolvendo 8 Estados, além do Brasil – Bo-
lívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa (território ultramarinho 

1  No Brasil, dos 8.511.960 km² de florestas, quase 2,9 milhões de km² eram cobertos pela Amazônia até na década de 
60 e mesmo com a redução sofrida, até então o país ainda era responsável por 27,5% de todas as florestas tropicais 
do mundo (MYERS, 1992, p. 349). Ab’Saber, por sua vez, ao refletir sobre a dinâmica do desmatamento da Ama-
zônia, lembra que no centro-sul do país foram necessários 150 anos para eliminar 250.000 km² de florestas tropicais 
de planalto, enquanto que na Amazônia, apenas entre 1965 e 1900 a devastação foi da ordem de aproximadamente 
400.000 km².
2  BECKER, Bertha K.. Geopolítica da Amazônia. Estudos Avançados 2005, vol.19, n.53, p. 78.
3 Dados disponíveis em www.ada.gov.br; www.mma.gov.br/sca; www.amazonialegal.com.br; www.ambientebrasil.
com.br, consultados em 26/12/2005 pelo autor citado.
4 A Amazônia contém 1/5 da água doce do Planeta; 1/3 das florestas latifoliadas; 1/3 das árvores do mundo; 80.000 
espécies vegetais; Mais de 200 espécies de árvores por hectare; 30 milhões de espécies animais; Aproximadamente 
1.500 espécies de peixes conhecidas; Cerca de 1.300 espécies de pássaros; Mais de 300 espécies de mamíferos; 10% da 
biota universal; 1/20 da superfície da Terra; 750 milhões de hectares (500 milhões estão no Brasil); 4/10 da América 
do Sul (...) Cf. FONSECA, Ozório José de Menezes. Amazônia: olhar o passado, entender o presente, pensar o 
futuro. In Hileia: Revista de Direito Ambiental da Amazônia. Ano 3, n. 4. Manaus: Edições Governo do Estado do 
Amazonas/ Secretaria de Cultura. Universidade do Estado do Amazonas, 2006. pp. 87-146.
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da França), Peru, Suriname e Venezuela. Cada um desses Estados, como so-
beranos que são, tem o poder de gerir seus recursos naturais e estabelecer os 
critérios de preservação ambiental que lhes pareça conveniente, observando, 
todavia, os compromissos que acordaram internacionalmente. Assim, a com-
plexidade referente à problemática ambiental na região diz respeito igualmen-
te à questão política e social de conjugação esforços e de medidas entre países 
e sociedades visando uma gestão e proteção da Amazônia, fonte de recursos 
naturais e espaço de convivência5. 

Ademais, a importância ecológica da região se reflete, especialmente na 
regulação climática do planeta, principalmente no Cone Sul, destacando-se, 
por exemplo, a dinâmica das águas. A dinâmica hídrica na Amazônia tem 
um impacto nas chuvas no sul do país como também em territórios vizinhos, 
como a Argentina, conforme bem resume Phillip Fernside:

Vapor d’água da Amazônia cai como chuva em todo o Brasil, assim como 
também em países vizinhos como a Argentina (Eagleson, 1986). O transporte 
acontece por meio do jato de baixo nível sul-americano (SALLJ), um vento 
que sopra com intermitência a uma certa altitude (1-2 km). Depois que o 
fluxo de ar de leste-oeste bate na cordilheira dos Andes, o SALLJ vira para o 
sudeste, assim passando para a bacia do rio da Prata (Proyecto SALLJEX, 
2003). Este vento sopra a intervalos, e, dependendo da estação do ano, leva 
o vapor d’água apenas a porção sul da região (junho, julho e agosto) ou da 
região inteira (dezembro, janeiro e fevereiro) [Nicolini et al., 2002]. A chuva 
em São Paulo depende fortemente desta fonte de vapor d’água. Dezembro, 
janeiro e fevereiro é a estação chuvosa em São Paulo, e é precisamente o pe-
ríodo quando o papel da Amazônia tem sua contribuição máxima (veja Fe-
arnside, 2004). Este é o período quando os reservatórios hidrelétricos enchem 
durante umas poucas semanas críticas no pico das chuvas: se estas chuvas de 
verão falham, os reservatórios não enchem. Seria importante lembrar que em 
2001, toda a parte não-amazônica do Brasil sofreu blecautes e racionamento 
de eletricidade (o “Apagão”) devido à falta de água nesses reservatórios. Em 
2003 Rio de Janeiro e São Paulo estavam apenas a 15 dias de faltar água para 
beber: se o começo da estação chuvosa tivesse atrasado mais duas semanas, 
resultaria em consequências sociais sérias. Em outras palavras, o abasteci-
mento de água em São Paulo e outras áreas do centro-sul do Brasil já está no 
seu limite. Se a floresta amazônica fosse convertida em uma vasta pastagem, 
muito desta água seria perdida na forma de escoamento superficial que flui 
para o Oceano Atlântico pelo rio Amazonas, em lugar de ser reciclada e ser 
transportado para o centro-sul do Brasil6 (FERNSIDE, 2007, p. 2).

5  De acordo com o art. I do Tratado de Cooperação Amazônica (1978), assinado por 8 dos países que compõem a 
Amazônia, com exceção da França (Guiana Francesa), “As Partes Contratantes convêm em realizar esforços e ações 
conjuntas a fim de promover o desenvolvimento harmônico de seus respectivos territórios amazônicos, de modo que 
essas ações conjuntas produzem resultados equitativos e mutuamente proveitosos, assim como para a preservação 
do meio ambiente e a conservação e utilização racional dos recursos naturais desses territórios”.
6  FERNSIDE, Phillip. Serviços ambientais como base para o uso sustentável de florestas tropicais na Amazônia 
Brasileira. In BUENAFUENTE, S. (Coord.) Amazônia: riquezas naturais e sustentabilidade sócio-ambiental. Edi-
tora da Universidade Federal de Roraima, Boa Vista, Roraima, 2007, p. 2.
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O processo descrito pelo autor demonstra a importância estratégica que 
possuem as florestas para a regulação de recursos hídricos em todo o conti-
nente, transpondo-se, portanto, as barreiras e limites territoriais politicamen-
te estabelecidos.

Como se vê, ainda que a complexidade e diversidade existentes na Ama-
zônia saltem aos olhos, por muito tempo a região foi vista como um “vazio 
demográfico”, uma região uniforme e carecedora de “desenvolvimento”, vi-
são bem definida por Aziz Nacib Ab’Saber da seguinte forma: 

Por dezenas de anos, a partir da década de 60, a Amazônia Continental foi 
apresentada ao mundo ocidental como uma região uniforme e monótona, 
pouco compartimentada e desprovida de diversidade fisiográfica e ecológica. 
Enfim, um espaço sem gente e sem história, passível de qualquer manipulação 
por meio de planejamentos feitos a distância, ou sujeito de obras faraônicas, 
vinculadas a um muito falso conceito de desenvolvimento7.

Por conta dessa visão equivocada, argumenta ainda o autor, sucederam-
-se uma série de fracassos em políticas públicas, justamente pelo fato de que 
tais políticas, até então, não tinham como norte um conjunto de dados reais 
sobre a região, que fornecesse ao gestor uma noção mais próxima da realida-
de no que tange as suas especificidades.

Nota-se, portanto, que as políticas voltadas para a Amazônia foram his-
toricamente vinculadas à questão desenvolvimentista, fato que não se mos-
trou diferente nos demais biomas brasileiros – na Mata Atlântica a destruição 
do bioma ocorreu em razão da própria ocupação e desenvolvimento de ativi-
dades, notadamente ao longo da costa do Brasil, no Cerrado o desmatamento 
se deu particularmente devido ao avanço da fronteira agropecuária. 

Como então preservar os recursos naturais, dentre os quais, as flores-
tas e demais formas de vegetação? Historicamente a resposta foi a cria-
ção de áreas protegidas, notadamente parques, uma das categorias de áre-
as protegidas que atualmente integra o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação. É certo que a questão de áreas protegidas deve ser analisa-
da considerando-se a questão da diversidade social e da intrínseca relação 
existente entre biodiversidade e sociodiversidade e vice-versa. Aliás, Antô-
nio Carlos Diegues explica que a adoção inicial de um modelo de parques 
dissociando-se o ser humano da natureza, se deu, em grande parte por que 
as discussões que estavam ocorrendo em âmbito mundial a respeito de uma 
crise dos recursos naturais e do meio ambiente como um todo eram, ma-
joritariamente, encabeçadas por profissionais de formação predominante-
mente das ciências biológicas, considerando qualquer interferência humana 
na natureza negativa8. Assim, o resultado da aplicação dessas políticas de 

7  AB’SABER, Nacib Aziz. A Amazônia: do discurso à práxis. 2ª Ed. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2004, 
p. 131.
8  DIEGUES, Antônio Carlos. O mito do paraíso perdido. In Revista do patrimônio histórico e artístico nacional. N. 
24, 1996, p. 144.

Book grad e pos grad.indb   438 11/05/11   15:26



439Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students’ Papers

“esvaziamento” dos espaços visando à proteção ambiental demonstrou-se, 
no Brasil, uma patente violência cultural, que expropriou terra e modos de 
vida de populações tradicionais9 cuja existência não comprometia a manu-
tenção dos ecossistemas. Esse modo de preservação a que Diegues se refe-
riu, no Brasil, encontrou seu maior obstáculo no fato de que a realidade 
socioambiental aqui é essencialmente distinta da realidade estadunidense: 
a quantidade e a diversidade de povos existentes no contexto brasileiro le-
varam à inadequação da ideia da “natureza intocada” em nosso território, 
revelando a falência de um tratamento para com o meio ambiente pautado 
na homogeneidade de espaços.  

Sobre a heterogeneidade inerente à região, convém lembrar, inclusive, 
que a Amazônia abriga cerca de 250 mil índios, 4,5 milhões de seringueiros, 
beiradeiros e castanheiros; 350 mil garimpeiros; 5 milhões de trabalhadores 
seminômades; além de alguns milhões de habitantes urbanos dos mais di-
versos níveis sociais e culturais10 , o que imprime um caráter especialmente 
complexo à região e contribui para a inadequação de modelos de proteção 
ambiental importados de lugares sem a menor similaridade com a realidade 
amazônica. Aliás, atualmente a Amazônia é palco de conflitos socioambien-
tais em razão novamente de políticas desenvolvimentistas que dissociam a 
necessidade de preservação de sua sócio e biodiversidade. Nesse sentido des-
tacam-se os projetos de infraestrutura e notadamente projeto da hidrelétrica 
de Belo Monte que afeta as comunidades indígenas no Xingu.  

Acompanhando a complexidade que possuem esses povos tradicionais 
– indígenas e não indígenas – revela-se a necessidade na construção desse 
pensamento multicultural e pluriétnico. As implicações dessa diversidade fi-
cam evidentes no próprio conceito de “meio ambiente” que pode encontrar 
distintas representações, variantes de acordo com a cultura através da qual 
se lança o olhar. Enquanto a literatura de direito ambiental brasileiro passa 
por um esforço constante para consolidar a visão da impossibilidade de 
consideração desse meio ambiente sem o viés social correspondente, povos 
indígenas como os yanomami11, por exemplo, nunca viram distinção entre 
os elementos que compõem o pensamento das sociedades moderno-ociden-
tais. A visão da floresta para o homem “branco” segundo o povo yanomami 

9  O Decreto n. 6.040 de 07 de fevereiro de 2007 que dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Susten-
tável dos Povos e Comunidades Tradicionais no Brasil, os define como: “grupos culturalmente diferenciados e que 
se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 
recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição”.
10   AB’SABER Aziz Nacib. op. cit. p. 132.
11  “Os Yanomami formam uma sociedade indígena de caçadores-agricultores da floresta tropical do Norte da Ama-
zônia cujo contato com a sociedade nacional é, na maior parte do seu território, relativamente recente. Seu território 
cobre, aproximadamente, 192.000 km², situados em ambos os lados da fronteira Brasil-Venezuela na região do in-
terflúvio Orinoco - Amazonas (afluentes da margem direita do rio Branco e esquerda do rio Negro). Constituem um 
conjunto cultural e lingüístico composto de, pelo menos, quatro subgrupos adjacentes que falam línguas da mesma 
família (Yanomae, Yanõmami, Sanima e Ninam). A população total dos Yanomami, no Brasil e na Venezuela, é hoje 
estimada em cerca de 26.000 pessoas” (Fonte: Comissão Pró-Yanomami. Disponível em <http://www.proyanomami.
org.br>. Acesso em 10 de setembro de 2010).
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corresponde a um componente casual da natureza, enquanto que para este 
povo não há separação entre esse elemento e sua cultura.12

Dessa forma, se na construção de teorias e conceitos é imprescindível o 
respeito aos diferentes modos de vida, de igual forma o mesmo esforço deve 
ser dispensado quando da instituição de Programas estatais que buscam a 
preservação ambiental quando, fatalmente, envolvem-se sociedades tradicio-
nais na Amazônia. É interessante que tais políticas sejam instituídas no sen-
tido de respeito aos modos de vida desses povos, devendo-se levar em conta 
as noções que os indivíduos e grupos possuem de sua própria relação com a 
natureza. Portanto, resta claro que a questão ambiental da Amazônia necessi-
ta ser tratada levando-se em conta suas singularidades tanto físicas, químicas 
e biológicas quanto sociais e culturais.

Finalmente, quando se observa de um lado, toda a complexidade que 
pressupõe lidar com as questões amazônicas e o histórico de políticas pú-
blicas nem sempre bem sucedidas, emergem as mais diversas indagações a 
respeito do futuro deste bioma. Atualmente é possível observar uma conver-
gência maior dessas políticas ambientais para a utilização de mecanismos de 
valoração econômica de bens ambientais como formas de efetivação do de-
senvolvimento sustentável. Seriam esses meios os mais adequados para sanar 
os problemas relativos à proteção socioambiental? Tais meios seriam capazes 
de observar as peculiaridades envolvidas? 

3. COMPLEXIDADE AMBIENTAL – PENSAR O MEIO AMBIENTE SOB UM ENFOqUE 
INTEGRADO

No tocante à busca por uma solução político-jurídico-social aos proble-
mas que envolvem a questão ambiental de forma conjunta, há que se consi-
derar a necessidade de uma gestão integrada em dois sentidos: a) em âmbito 
de direito interno, a questão ambiental deverá ser tratada conjugando-se as 
ações do Poder Público, juntamente com uma efetiva participação da socie-
dade civil, ou seja, as diferentes esferas que compõem o Estado contempo-
râneo devem concorrer para resultados positivos na gestão da natureza e b) 
numa perspectiva internacional, o trato com a questão ambiental deverá tra-
balhar conjugando os aspectos globais e locais que estão envolvidos e que são 
interdependentes. Nesse sentido: 

O conhecimento científico da interdependência dos elementos que fazem parte 
do meio ambiente conduz as relações internacionais a levarem em conta o 
meio ambiente não como um conjunto de elementos estanques, mas como um 
todo cuja harmonia depende de uma gestão integrada13.

12  ALBERT, Bruce. O ouro canibal e a queda do céu: uma crítica xamânica da economia política da natureza. Série 
Antropológica. N. 174. Brasília: Departamento de Antropologia/ Universidade de Brasília, 1995, p. 11.
13  SILVA, Solange Teles. O Direito Ambiental Internacional. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p. 113.
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A falta de adequação de algumas políticas públicas para a Amazônia, 
citadas no item anterior pode ser explicada tendo em vista a tradição científi-
ca pautada na ordem, na separabilidade e na razão, conforme aduzem Edgar 
Morin e Jean-Louis Le Moigne, na defesa do pensamento complexo: a cul-
tura científica e técnica, devido seu caráter disciplinar especializado, tende a 
separar e compatimentar os saberes, tornando-os, muitas vezes, incompatíveis 
com o contexto analisado14. Para os autores, utilizar-se de bases abstratas 
não é de todo condenável, contanto que essa abstração seja construída tendo 
como referência o contexto15, portanto, ao aplicar a um determinado espaço 
ideias abstratas em sua gestão há que adequar-las necessariamente a esse con-
texto, sob pena de que não sejam alcançados os objetivos propostos.

Ao mesmo tempo em que a Terra pode ser vista, no dizer de Leonar-
do Boff, como um macrossistema orgânico ou um superorganismo vivo, não 
havendo diferença entre Terra e humanidade, naquilo que o autor chama de 
“unidade complexa”16, há que se conjugar essa visão de unidade à complexi-
dade das redes que compõem o todo. A esse respeito, explica Leff  que pensar 
o meio ambiente de forma complexa 

inaugura uma nova reflexão sobre a natureza do ser, do saber e do conhecer, 
sobre a hibridação de conhecimentos na interdisciplinaridade e na transdis-
ciplinaridade; sobre os diálogos de saberes e a inserção da subjetividade, dos 
valores e dos interesses nas tomadas de decisão e nas estratégias de apropria-
ção da natureza17.

Assim, o grande desafio de pensar a questão ambiental, com a comple-
xidade que exige, se posta frente ao Direito, convidando-o a congregar essas 
peculiaridades aparentemente conflitantes do meio ambiente, mas que pre-
cisam ser consideradas em conjunto. Ao mesmo tempo em que as redes que 
compõem a cadeia ambiental são de natureza indubitavelmente complexa, 
mostra-se a interdependência de todos os processos naturais que, ocorrendo 
dentro de determinado espaço, não observarão limites político-territoriais. 
Assim, qualquer alternativa a ser pensada deverá considerar os caracteres 
globais e locais envolvidos, sob pena de que a solução sugerida não encontre 
adequação frente à realidade de seu objeto.

Essa preocupação é demonstrada e justificada, por exemplo, na literatu-
ra que se tem desenvolvido a respeito da construção de um Estado Mundial 
Ambiental, que busca tratar a questão do meio ambiente com a abrangên-
cia devida, tendo em vista, justamente, essa ausência de fronteiras quando se 
trata de danos ambientais, pois “com seu alcance global, a temática da crise 
ambiental não está mais restrita a países ou continentes, nesse caso, há que se 

14  MORIN, Edgar e LE MOIGNE, Jean-Louis. A inteligência da complexidade. São Paulo: Peirópolis,2000, p. 207.
15  Idem. p. 207. 
16  BOFF, Leonardo. Ethos mundial: um consenso mínimo entre os humanos. Rio de Janeiro: Record, 2009, p.22-25.
17  LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. 2ª Ed. São Paulo: Cortez, 2002, p. 195.
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pensar no alcance maior, no planeta Terra, nos danos e soluções passíveis de 
atingir a tudo o que é vivo e que viverá futuramente”18. 

Trata-se, portanto, de uma forma de pensar o meio ambiente através 
de uma visão diferenciada, considerando a urgência de soluções a serem 
negociadas em âmbito internacional, mas que, ao mesmo tempo, levem em 
consideração as especificidades locais. Nesse sentido, importante destacar o 
princípio de direito ambiental internacional das responsabilidades comuns, 
porém diferenciadas. Esse princípio pode ser traduzido como “uma forma de 
reconhecimento dos países do Norte em relação aos países do Sul. Mas, isso 
não significa que todos não tenham que cooperar para a proteção do meio 
ambiente global”.19 Assim, as obrigações são diferenciadas para os países de-
senvolvidos e em desenvolvimento, visando que as medidas a serem adotadas 
não prejudiquem ou beneficiem desproporcionalmente aos Estados, mas re-
flitam a adoção de parâmetros de equidade intergeracional.  

4. PRESERVAÇÃO OU MERCANTILIZAÇÃO? O USO DE INSTRUMENTOS ECONÔMICOS 
PARA GESTÃO AMBIENTAL

Tendo em vista as incongruências e incompatibilidades dos instrumen-
tos de preservação ambiental aplicados historicamente na Amazônia, como 
encarar novas formas de gestão ambiental como a proposta das políticas de 
valoração ambiental? Como seria possível sua aplicação na Amazônia?

Phillip Hartmann, ao explicar os fundamentos teóricos da economia 
ambiental comenta que “frequentemente as causas da escassez na natureza 
residem em uma avaliação errônea que dela se faz como um bem livre e gra-
tuito à disposição de todos”20. O autor explica, ainda, que a opinião pública 
em geral rejeita uma visão econômica dos bens ambientais justamente por 
essa visão que se tem de que recursos naturais são direito de todos indiscrimi-
nadamente, assertiva nem sempre aplicada em relação aos prejuízos causados 
por uma gestão irracional do meio ambiente.

Tendo em vista esse problema, defende François Ost que apenas o mer-
cado permite uma melhor avaliação possível dos bens ambientais, pois, en-
quanto for possível que os direitos recíprocos de poluir e de não poluir forem 
negociáveis, prevalecerá a melhor solução econômica21. Este pensamento, no 
entanto, deve ser pautado numa noção de economia que busque sempre o 
bem-estar social, mais além da simples lógica do lucro.

18  MARTINEZ, Sérgio Rodrigo. Aspectos introdutórios ao Estado Ambiental Mundial. São Paulo: Clube dos autores, 
2009, p. 20.
19  SILVA, Solange Teles. op. cit. p. 114.
20  HARTMANN, Philipp. A cobrança pelo uso da água como instrumento econômico na política ambiental: estudo 
comparativo e avaliação econômica dos modelos de cobrança pelo uso da água bruta propostos e implementados 
no Brasil. Porto Alegre: AEBA, 2010, p. 6.
21  OST, François. A natureza à margem da lei: a economia à prova do direito. Lisboa: Piaget, 1995, p. 158.
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O uso dos recursos naturais, explica Seroa da Motta, gera custos exter-
nos negativos intra e intertemporais22. Isto porque os custos de produção, 
normalmente consideram apenas elementos de fácil previsão (terra, capital e 
trabalho), ignorando outros custos como aqueles ocasionados pela degrada-
ção ambiental, fazendo, portanto, com que esses custos circulem externamen-
te nos mercados – eis as externalidades.23 Esta concepção, lembra Eugénio 
Cánepa, remete ao estudo pioneiro de Arthur Cecil Pigou, no começo do 
século XX “lidando com a correção de externalidades negativas mediante a 
cobrança, pelo Estado, da diferença entre o custo marginal privado e o custo 
marginal social”.24 Assim, em economia ambiental, uma das formas de rea-
lizar a correção de mercado no sentido de incorporar ao preço dos produtos 
às externalidades desconsideradas corresponde à instituição de instrumentos 
econômicos. 

Nessa perspectiva complementa Aragon Ortiz que, para alcançar o fim 
a que se propõem os instrumentos econômicos, há que serem observadas as 
contribuições do recurso ambiental analisado para o bem-estar social. Por-
tanto, o grande desafio da economia seria estimar os custos sociais de usar re-
cursos escassos e incluir os benefícios e custos ambientais na análise de custo/ 
benefício envolvendo recursos ambientais.25

Nota-se, dessa forma, que analisar os custos externos do uso/ degra-
dação de recursos naturais constitui uma tarefa árdua, que deve considerar, 
além de meros fatores econômicos, outros aspectos relevantes quando se trata 
de meio ambiente. Os elementos culturais e cosmológicos, por exemplo, não 
podem ser simplesmente desconsiderados quando da construção de políticas 
públicas dessa natureza, urgindo a necessidade do debate em torno de uma 
valoração ambiental analisada como uma das partes que compõem o todo, 
utilizando-se da teoria dos sistemas, na visão de José Aroudo Mota26, ou a 
partir de uma perspectiva complexa, como defende Enrique Leff.27

Por outro lado, uma das maiores críticas que podem emergir quando 
se fala em atribuir ao meio ambiente valor econômico-financeiro remete à 
dificuldade de inserir valores que fogem à lógica de mercado. No caso da 
Amazônia, em especial, nota-se uma dificuldade maior tendo em vista a ne-
cessidade de respeito à visão diferenciada que povos tradicionais indígenas 
e não-indígenas possuem em relação ao meio em que vivem. Definir as po-
pulações tradicionais como populações que possuem baixo impacto sobre o 

22  MOTTA, Ronaldo Seroa da. Economia ambiental. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 75.
23  AQUINO NETO, Daniel Antônio e DERANI, Cristiane. A valoração econômica dos bens ambientais. In: Hileia 
– Revista de Direito Ambiental da Amazônia. Ano 5, n. 9. Manaus: Edições Governo do Estado do Amazonas/ 
Secretaria de Estado da Cultura/ Universidade do Estado do Amazonas, 2007, p. 57.
24  CÁNEPA, Eugénio Miguel. Economia da poluição. In: MAY, LUSTOSA e VINHA (org.). Economia do Meio 
Ambiente: Teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, p. 61.
25  ORTIZ, Ramon Arigoni. Valoração econômica ambiental. In: MAY, LUSTOSA e VINHA (org). Economia do 
meio ambiente. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, p. 82.
26  MOTA, José Aroudo. O valor da natureza: economia e política dos recursos naturais. Rio de Janeiro: Garamond, 
2001, p. 13.
27  LEFF. op. cit. p. 191.
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meio ambiente, para atribuir a elas um caráter de “ecologicamente sustentá-
veis”, na opinião de Alfredo Wagner Almeida, seria mera tautologia.28 No 
entanto, lembra o autor que todos esses grupos apresentam, na maioria dos 
casos, um histórico de baixo impacto ambiental, o que torna indispensável a 
consideração desses grupos na efetivação de políticas de proteção do meio 
ambiente, pois, em troca do controle sobre o território, esses grupos podem 
comprometer-se, ainda, a prestar serviços ambientais29.

5. PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS E SUA APLICAÇÃO NO CONTEXTO 
AMAZÔNICO – PROJETO JUMA (ESTADO DO AMAZONAS) 

Primeiramente, necessário se faz esclarecer que na literatura sobre o 
tema, como será possível observar, há quem denomine os benefícios gerados 
pelo meio ambiente como “serviços ambientais”, ou, ainda, “serviços ecoló-
gicos”, de forma que surge a necessidade de analisar de que forma esses dois 
termos tem sido distinguidos.

A Lei Estadual n. 13.798, de 9 de novembro de 2009, institui no Estado 
de São Paulo a Política Estadual de Mudanças Climáticas e traz a definição 
do que devam ser considerados “serviços ecossistêmicos”  e “serviços am-
bientais”. No inciso I do artigo 3º, estabelece-se que serviços ecossistêmicos 
são aqueles benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas. Por sua vez, o 
inciso II define como serviços ambientais aqueles serviços ecossistêmicos que 
geram impactos positivos além das áreas em que são instituídos. Dessa for-
ma, mostra-se que a expressão “serviço ambiental” teria um conteúdo mais 
abrangente que “serviço ecossistêmico”, o que poderia corresponder, inclusi-
ve, àqueles casos de benefícios gerados por biomas como o amazônico, que 
traspassam seus domínios territoriais.

Sobre essa questão terminológica, Carlos Teodoro José Hugueney 
Irigaray se posiciona no sentido de que prefere a expressão “serviço eco-
lógico”, justificando sua preferência tendo em vista a conotação específica 
do termo relativamente à natureza dos serviços que se pretende recom-
pensar.30 Na visão do autor, o equívoco na utilização do termo “serviços 
ambientais” decorre da tradução do termo que, no original em inglês, se-
ria correspondente a “ecosystem service”, ampliando demasiadamente seu 
conteúdo.

Nessa definição, poderiam entrar no conceito de serviço ecossistêmico 
todos os benefícios que as pessoas poderiam obter desses ecossistemas, inclu-

28  ALMEIDA, Alfredo Wagner e ALMEIDA, Mauro. Populações tradicionais e conservação ambiental. 
In: COPABIANCO et al. Biodiversidade na Amazônia Brasileira. São Paulo: Estação Liberdade/ Instituto 
Socioambiental, 2001, p. 278.
29  Idem. p. 279.
30  IRIGARAY, Carolos Teodoro José. Pagamento por serviços ecológicos e o emprego de REDD para contenção do 
desmatamento na Amazônia. In: BENJAMIM et al (org). Florestas, mudanças climáticas e serviços ecológicos. V. 1. 
São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010, p. 70.
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sive aqueles de cunho cultural, espiritual e recreativo, deixando patente uma 
lógica de valoração ambiental que considera o meio ambiente além do mero 
valor econômico.

Melissa Furlan, ao tratar do tema, não considera que haja diferença 
entre serviço ambiental e ecológico usando, inclusive, o termo “serviço ecos-
sistêmico” como sinônimo de “serviço ambiental”:

Inicialmente, é importante um esclarecimento acerca do que se compreen-
de por serviço ambiental ou ecossistêmico. (...) A manutenção dos serviços 
ambientais, isto é, a manutenção da capacidade dos ecossistemas de manter 
as condições ambientais apropriadas, depende da implementação de práticas 
humanas que minimizem os impactos negativos do desenvolvimento/ industria-
lização nesses ecossistemas31.

Seria possível, no entanto, fazer uma indagação ao analisar esse comen-
tário da autora que define os “serviços ambientais” como a capacidade dos 
ecossistemas de manter as condições ambientais apropriadas: o planeta (ecos-
sistemas) poderia sobreviver sem a espécie humana, ou ao inverso, a espé-
cie humana poderia sobreviver sem o planeta (ecossistemas)? Nesse sentido, 
deve-se ter em mente a relação complexa do ecossistema amazônico, como 
também o fato que há atividades cujos impactos negativos não poderiam ser 
minimizados. Haveria um ponto de não retorno, de desertificação da Ama-
zônia e portanto de influencia em relação ao regime de chuvas do país e do 
Cone Sul? No caso do desmatamento na Amazônia, caso esse atinja cifras 
acima de 50% estabelecer-se-á, como afirma Gilvan Sampaio de Oliveira “um 
novo estado de equilíbrio na Amazônia, dando ao bioma uma configuração 
irreversível. Essa cifra representa a transição para um ponto sem retorno”.32 
Nesse sentido, pode-se afirmar que a lógica dos serviços ambientais deve ser 
analisada em sua justa medida, ou seja, de que o ser humano pode contribuir 
para manter condições ambientais apropriadas, mas também pode destruir o 
planeta e, infelizmente o que assistimos no momento é a prevalência de ar-
ranjos políticos e interesses econômicos que conduzem a destruição de nossas 
florestas. As propostas de alteração do Código Florestal, por exemplo, em 
tramitação no Congresso Nacional (PL 1.876/1999) possibilitarão a redução 
drástica das áreas protegidas pelo Código Florestal – as áreas de preservação 

31  FURLAN, Melissa. Mudanças climáticas e valoração econômica da preservação ambiental: o pagamento por 
serviços ambientais e o princípio do protetor-recebedor. Curitiba: Juruá, 2010, p. 188-189.
32  Entrevista dada por Gilvan Sampaio de Oliveira a Fábio de Castro. CASTRO, Fabio. Com 50% da área original 
desmatada Amazônia sofreria mudanças irreversíveis: equilíbrio indesejado. Agencia Fapesp. Disponivel em: 
[http://funcapciencia.funcap.ce.gov.br/noticias/com-50-da-area-original-desmatada-amazonia-sofreria-mudancas-
irreversiveis], Acesso em 31.03.2011. OLIVEIRA, Gilvan Sampaio de. Consequências climáticas da substituição 
gradual da floresta tropical amazônica por pastagem degradada ou por plantação de soja: um estudo de modelagem. 
Tese de doutorado. INPE, 2008. Disponível em: [http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.
do?select_action=&co_obra=128984], Acesso em 31.03.2011.
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permanente e as reservas florestais legais.33 A redução dessas áreas protegidas 
do Código Florestal certamente conduzirá, como afirmam os presidentes da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Marco Antonio 
Raupp e, da Academia Brasileira de Ciências (ABC), Jacob Palis, a 

perdas irreparáveis em serviços ambientais das quais a própria agricultura 
depende sobremaneira e também poderão contribuir para aumentar desastres 
naturais ligados a deslizamentos em encostas, inundações, e enchentes nas ci-
dades e áreas rurais 34.

Como então conciliar lógicas divergentes? Como afirmava Karl Polanyi 
é necessária a “organização da sociedade para impedir o livre jogo das forças 
de mercado em relação aos elementos vitais para o homem”35 e, portanto, a 
sua participação na definição do que venha a ser serviços ambientais e quais 
os beneficiários pelo pagamento por tais “serviços”. 

Assim, interessante, ainda, trazer a definição de Alexandre Altmman, 
quem entende serviços ambientais como: “um contrato entre provedores e 
beneficiários, através do qual esses remuneram àqueles pela garantia do flu-
xo contínuo de determinado serviço ambiental, com intervenção do Estado 
para operacionalizar o sistema e garantir o cumprimento dos contratos”36. 
Essa conceituação demonstra um pouco mais de plausibilidade, uma vez que 
prevê que as obrigações estarão previstas em contrato e que deverão servir 
à garantia de um fluxo contínuo de determinado serviço ambiental, quer di-
zer, a manutenção das condições necessárias ao regular fluxo de determina-
do benefício ecossistêmico. Poder-se-ia indagar se não estaríamos diante da 
necessidade de estabelecer um novo contrato social com respeito a sócio e 
biodiversidade, um contrato socioambiental.37

No caso brasileiro, a expressão “serviços ambientais” poderia também 
ser analisada à luz do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, 
que é o dispositivo legal do direito interno que denomina “serviço” como: 
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remunera-
ção, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 
salvo as decorrentes de caráter trabalhista”. Assim, recorrendo-se ao Dicio-
nário Aurélio, infere-se que o termo “atividade”, além de “ação, diligência ou 

33  SILVA, Solange Teles da. Código Florestal e a lógica do desenvolvimento sustentável. In FIGUEIREDO, 
Guilherme Jose Purvin de e alii (orgs.) Código Florestal: 45 anos estudos e reflexões. Curitiba: Letra da Lei, 2010, 
pp. 263-274.
34  Carta endereçada ao Deputado Aldo Rebelo e demais deputados membros da Comissão, aos 25 de junho, pelos 
presidentes da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Marco Antonio Raupp e, da Academia 
Brasileira de Ciências (ABC), Jacob Palis. Disponível em [http://www.sbpcnet.org.br/site/arquivos/arquivo_270.
doc], acesso em 12/07/2010.
35  POLANYI Apud BECKER. Bertha .Geopolítica da Amazônia. Estudos Avançados 2005, vol.19, n.53, p. 78.
36 ALTMANN, Alexandre. Pagamento por serviços ambientais: aspectos jurídicos para sua aplicação no Brasil. In: 
BENJAMIM et al (org). Florestas, mudanças climáticas e serviços ecológicos. V. 1. São Paulo: Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo, 2010, p. 9.
37  Michel Serres faz referencia ao contrato natural em substituição ao contrato social, considerando que o ser 
humano habita em um mundo com outras espécies, ou seja, considerando o relacionamento de reciprocidade entre 
o mundo e os seres vivos. SERRES, Michel. O contrato natural. Lisboa: Instituto Piaget, 2000.
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qualquer trabalho específico”, também pode significar “energia, força, vigor” 
ou, ainda, atividades naturais como a atividade geomagnética, nuclear, óp-
tica ou solar.38 No vocábulo em inglês “service” observa-se a definição dada 
pelo Dicionário Collins Cobuild: “o serviço está relacionado às necessidades 
públicas tanto as de transporte, facilidades de comunicação, hospitalares ou 
provisão de energia quanto às de provisão no planejamento e organização de 
formas de governo ou da estrutura oficial”.39 Nesta concepção estaria inclu-
ída a relação de serviços com as necessidades públicas, às quais poder-se-ia 
agregar a necessidade de um meio ambiente saudável como pressuposto para 
a uma sadia qualidade de vida. Mas é certo que surgem reflexões necessárias 
da alteração de prisma, de um direito – direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado – atribuído a todos, a um serviço – os serviços ambientais 
referindo-se a uma noção de um serviço colocado no mercado de consumo... 
Tudo então passaria a estar no mercado, para ser objeto de consumo? Seria 
essa a ideia da transformação dos fluxos de energia e matérias na natureza em 
serviços ambientais?

Na realidade, no seio da origem da ideia de serviços ambientais ou ecos-
sistêmicos está por um lado o fato que a natureza presta um “serviço” aos se-
res humanos, ou em outras palavras os ciclos naturais são fundamentais para 
a existência do ser humano e, por outro lado a tentativa de sua valorização 
econômica na medida em que a manutenção dessas funções possam vir a ser 
valorizadas economicamente. Assim, os serviços ambientais ou ecossistêmi-
cos podem ser definidos como sustenta Gretchen C. Daily como “condições e 
processos através dos quais os ecossistemas naturais e as espécies que a com-
põem, sustentam e materializam a vida humana”.40

No caso Amazônico, devem ser considerados os benefícios gerados 
pelo bioma na regular continuidade dos ciclos naturais da Amazônia na pró-
pria região, bem como aqueles que transcendem os seus limites territoriais, 
a exemplo da regulação climática na América do Sul, que sofre influência 
direta do fluxo de águas que passa pela Amazônia, além do armazenamento 
de carbono, por exemplo.

Na Amazônia Brasileira, algumas experiências já envolvem o pagamento 
de serviços ambientais. Destaque-se, por exemplo, o Projeto Juma, no Estado 
do Amazonas. O Projeto Juma é um projeto de Redução de Emissões do Des-
matamento (RED) desenvolvido na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
(RDS) do Juma, objetivando conter o desmatamento e respectivas emissões 
de gases de efeito estufa em área de grande pressão pelo uso da terra no Ama-

38  FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. 3ª Ed. Formato 
eletrônico. São Paulo: Editora Positivo, 2004.
39  (Tradução livre). COLLINS COBUILD ADVANCED DICTIONARY OF AMERICAN ENGLISH, 2007, p. 
1192.
40  (Traducao livre). DAILY, Gretchen C. Introduction: What are ecosystem services? In DAILY, Gretchen C (ed.) 
Nature’s Services: societal dependence on natural ecosystems. Washington/Covelo: Island Press, 1997, p. 3.
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zonas41. A área da reserva está localizada no município de Novo Aripuanã, 
no Estado do Amazonas e, segundo inventário realizado em 2008 pela Fun-
dação Amazonas Sustentável42, abriga 339 famílias morando em 35 comuni-
dades. O Projeto trabalha, basicamente, com pagamentos por serviços am-
bientais, realizados através do Programa Bolsa Floresta, que está subdividido 
em quatro linhas: a) Bolsa Floresta Familiar; b) Bolsa Floresta Associação; c) 
Bolsa Floresta Social e d) Bolsa Floresta Renda. A linha do Programa mais 
conhecida é justamente a primeira: Bolsa Floresta Família. Este Programa 
prevê o pagamento de um quantum mensal – “compensação” – de R$ 50,00 
(cinquenta reais) às famílias residentes nas Unidades de Conservação. Segun-
do publicação oficial do Programa, essa remuneração não pretende constituir 
a principal fonte de rendas das famílias, mas deve ser analisada como um 
complemento a ser associado aos demais benefícios constantes das outras li-
nhas do Programa. A Bolsa Floresta Associação, por sua vez, equivale a 10% 
da soma de todas as Bolsas Floresta Família, destinados ao fortalecimento 
das bases de organização comunitária. A terceira linha do Programa refere-se 
ao Bolsa Floresta Social, que corresponde a investimentos no montante de 
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) anuais por família a serem aplicados 
na melhoria de educação, saúde, comunicação e transporte dos habitantes 
da RDS. Por fim, a última linha do Programa prevê investimentos da ordem 
de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) por família ao ano destinados ao 
apoio de produção sustentável (as atividades escolhidas não podem implicar 
em desmatamento e devem ser legalizadas).  O Programa Bolsa Floresta ob-
jetiva uma “compensação financeira para os serviços prestados pelas popu-
lações tradicionais e indígenas do Amazonas: a conservação das florestas”.43 
O texto, extraído de material institucional do Projeto, demonstra a possibili-
dade de pagamento às populações tradicionais e indígenas dentro do Estado 
pela manutenção de florestas nos espaços territoriais legalmente protegidos, 
como é o caso da RDS. 

A lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que estabele-
ceu a instituição desses espaços protegidos, determina que em Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável, como no caso da RDS do Juma, já expressam 
legalmente a obrigação de manutenção da integridade florestal, independen-
te de contraprestação econômica. O artigo 20 da Lei do SNUC, determina 
que a Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abri-
ga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis 
de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e 
adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fun-
damental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológi-

41  VIANA, V., CENAMO, M. RIBENBOIM. G., TEZZA, J. PAVAN, M. Reserva de desenvolvimento sustentável 
do Juma: o primeiro projeto de REDD na Amazônia Brasileira. Manaus: Fundação Amazonas Sustentável, 2008, 
p. 10.
42  Idem. p. 17.
43  Idem.
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ca. A lei também indica que essas áreas deverão ser geridas através de plano 
de manejo, que deverá definir áreas de proteção integral (com proibição de 
desmatamento) e áreas onde será permitido o uso sustentável dos recursos 
naturais, inclusive com substituição da cobertura vegetal por espécies culti-
váveis (art. 20, § 5º, IV). Assim, a determinação de pagamentos por serviços 
ambientais deveria reconhecer que a simples existência de um diploma legal 
que determine previamente a obrigatoriedade de que o território seja resguar-
dado já deveria ser suficiente para que se questione, do ponto de vista legal, a 
instituição de mecanismos que permitam a compensação financeira ao cum-
primento de leis. 

Sob o ponto de vista ético, por outro lado, pode-se inferir que os 
sistemas de pagamento por serviços ambientais podem constituir um ins-
trumento de justiça socioambiental44, pois podem ter o condão de retri-
buir atores sociais tradicionalmente excluídos dos processos de tomada 
de decisão, conforme é possível observar ao analisar as políticas anterior-
mente estabelecidas, compensando-os por manterem um modo de vida 
compatível com a preservação ambiental (de cujos benefícios participam 
toda a sociedade) ou agindo preventivamente, de forma a satisfazer as ne-
cessidades humanas sem que isso importe em degradação ambiental além 
do necessário às atividades desses povos. Outro aspecto interessante do 
Programa é que este permite um mínimo de desmatamento de capoeiras, 
em consonância com a função legalmente estabelecida para as RDS’s, que 
são parte dos sistemas tradicionais de produção, principalmente para a 
agricultura de subsistência (roçados), além de prever investimentos em 
produção sustentável (o que, em tese, não priva as populações envolvi-
das de explorarem a área economicamente, contanto que essa exploração 
atenda os ideais de sustentabilidade). Sob o ponto de vista ético, portanto, 
seria interessante o estabelecimento de políticas dessa natureza, ao menos 
enquanto tais políticas observarem as necessidades sociais e ambientais, 
notadamente das populações tradicionais.

Por fim, críticas à parte, é preciso dar liberdade de escolha às comuni-
dades tradicionais da Amazônia para que participem, ou não, das políticas 
pautadas em valoração do meio ambiente e que prevejam mecanismos de 
pagamento por serviços ambientais. Todavia para uma efetiva participação é 
necessário que tais comunidades tenham acesso à informação. 

Sobre a inserção de populações nos mercados (sejam de que natureza 
for), lembrando a histórica tendência do homem ao comércio, defende o 
economista indiano Amartya Sen que o argumento central em favor da 
possibilidade de negociação baseia-se na própria questão da liberdade: 

44  Justiça ambiental, segundo Henri Acselrad pode ser definida como um “conjunto de princípios e práticas que: 
asseguram que nenhum grupo social suporte uma parcela desproporcional de consequências ambientais negativas; 
garantam um acesso justo e equitativo aos recursos naturais; assegurem o acesso às informações ambientais 
relevantes e que favoreçam a construção de modelos alternativos de desenvolvimento e assegurem a democratização 
na gestão ambiental sustentável (ACSELRAD, 2004. p. 14)”.
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“temos boas razões para comprar e vender, para trocar e para buscar al-
gum tipo de vida que possa prosperar com base nas transações”.45 Portan-
to, interessante que se considere, na instituição dessas políticas, o diálogo 
com as comunidades envolvidas, dando-lhes liberdade de aceitá-las ou não 
e observando, ainda, as necessidades locais de produção. Nesse sentido, os 
dois exemplos demonstram políticas que, ao menos em tese, não retiram 
das comunidades o poder de produção sustentável, apesar dos benefícios 
financeiros recebidos. 

Um mundo de possibilidades de políticas públicas pode apresentar-se 
frente à realidade amazônica. No entanto, somente aquelas que respeitem 
a complexa realidade ambiental e sociocultural da região poderão colher 
os frutos de uma política justa e equitativa. As parcerias para manejo dos 
recursos naturais, combinando o conhecimento científico sobre a realidade 
amazônica ao conhecimento das comunidades tradicionais, bem como ini-
ciativas de educação ambiental e investimentos sociais que viabilizem uma 
exploração sustentável dos recursos naturais podem ser a chave para uma 
gestão coerente do meio ambiente amazônico, para que se mantenham os 
serviços ambientais – fatores de equilíbrio ambiental além do espaço ama-
zônico. É necessário um estudo aprofundado e independente dessas polí-
ticas, com metodologia própria para avaliar os seus resultados, já que sem 
tal estudo qualquer balanço efetuado poderá ter como resultado ou a su-
pervalorização desse instrumento – como a única saída possível – ou a sua 
desvalorização – considerando-o mais um elemento de cooptação de votos 
em uma dinâmica de uma política eleitoreira.

6 CONCLUSõES ARTICULADAS

6.1 A complexidade inerente à região amazônica contempla os mais diversos 
aspectos, sejam eles físicos, químicos, biológicos, sociais ou culturais, bem 
como todas as interações deles decorrentes. A falta de observância de toda a 
gama de elementos diversos existentes no contexto da região gerou uma série 
de problemas socioambientais, observados no histórico de políticas públicas 
que tratavam a Amazônia ora como um espaço homogêneo, a ser conquis-
tado ou preservado, como reserva de recursos naturais a serem explorados 
indiscriminadamente, como um território a ser desenvolvido com projetos 
de infraestrutura sem considerar a destruição ambiental, ou ainda como um 
espaço a ser preservado sem considerar a existência da diversidade sociocul-
tural amazônica;

6.2 Se, por um lado, a mercantilização da natureza é uma realidade, a insti-
tuição de políticas pautadas na valoração ambiental precisam ser construídas 
levando-se em conta a participação da sociedade e notadamente das popu-

45  SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. P. 151.
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lações tradicionais indígenas e não indígenas que contribuíram e contribuem 
com a preservação dos recursos naturais na região. Deve-se observar igual-
mente a liberdade dos atores envolvidos em participar de tais políticas e terem 
voz tanto para traçar limites para impedir o livre jogo das forças de mercado, 
como para escolher de que forma os eventuais recursos financeiros oriundos 
do pagamento por serviços ambientais serão aplicados e beneficiarão a cole-
tividade;

6.3 A instituição de sistemas de pagamento por serviços ambientais mostra-se 
com instrumento complementar de política pública e sua implementação no 
contexto amazônico requer que o mesmo leve em consideração a realidade bio-
diversa e sociocultural amazônica. No caso em tela, o Projeto Juma, mostra-se, 
ao menos em campo teórico, uma política que visa a manutenção dos servi-
ços ambientais de forma coadunada às necessidades sociais das comunidades 
envolvidas, uma vez que não as priva de realizar suas atividades econômicas 
habituais, desde que de forma sustentável. Entretanto, um estudo independente 
é necessário para averiguar os resultados concretos desse projeto.
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1. INTRODUÇÃO

Desenvolvimento social aliado à sustentabilidade ambiental, tão neces-
sária na atualidade, são sinônimos de perquirição responsável para a evolu-
ção da humanidade e pela  busca incessante de melhores e maiores condições 
de vida, dos homens considerados em si mesmos e na sociedade.

Para tanto, a normatividade que abarca esse desenvolvimento, inserido no 
meio ambiente que é a matéria prima para a vida humana, deve estar calcada 
em elementos sólidos, ao mesmo tempo que deve nortear as atividades humanas.

Urge, pois, identificar a origem de tamanho desenvolvimento, não po-
dendo dissociá-lo da evolução da humanidade, e como tal, se verifica no ines-
gotável afã dos homens por progresso em todos os campos da vida, sendo 
certo que, à medida que esse desenvolvimento é galgado, novas possibilidades 
e transformações da condição humana são dispostas, o que nos remete aos 
ditames da sociedade do risco. 

Neste mesmo referir, verifica-se que no contexto de infindável busca 
pelo desenvolvimento de melhores possibilidades de vida, deparamos com 
os riscos deflagrados pela conduta do próprio homem, riscos conceituados, 
amplamente, inclusive como ambientais, e que por assim ser, detonam conse-
quências das mais diversas, à natureza, necessitando,pois, de gerenciamento 
a fim de que possam ser identificados, mensurados, e contidos.

A sistemática jurídica precisa, pois, estar alicerçada em ditames consti-
tucionais voltados ao meio ambiente, , razão pela qual serão analisados os 
riscos ambientais, suas conceituações, implicações e, sobretudo, as possibili-
dades de gerenciamento dos mesmos, tudo de forma a nortear a sustentabili-
dade e desenvolvimento dos povos.
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Desta maneira, será possível perpetrar-se também, o desenvolvimento e 
constitucionalização de um Estado ambientalmente justo, o qual se verificará 
possível de ser efetivado do, e que em assim sendo, implicará numa forma de 
aprimoramento e progresso para uma sociedade melhor, mais plural e efeti-
vamente ambiental.

2.  A CONCEPÇÃO INTEGRATIVA DE ESTADO  

O Estado de direito, em sua percepção integrativa no ordenamento jurí-
dico brasileiro apresenta-se deveras importante para a consecução e obtenção 
de uma modelo estatal mais próximo tanto quanto possível do ideal de sus-
tentabilidade e desenvolvimento ambiental.

Nesta ambiência, inolvidável a delimitação de que a efetivação de um 
Estado de direito ambiental constitucional pressupõe, a aplicação do prin-
cípio da solidariedade econômica e social, num propósito de se alcançar um 
modelo de desenvolvimento permanente, orientado pela busca da igualdade 
substancial entre os cidadãos e mediante o controle jurídico do uso racional 
do meio ambiente como patrimônio natural1.

Por certo que a integração Estado - sociedade em prol da natureza assim 
considerada como um todo, somente tende a gerar o que há de melhor para 
a conservação e utilização dos recursos naturais indispensáveis para a manu-
tenção e desenvolvimento  da vida.

Para a adoção integrada do meio ambiente, a proteção do mesmo deve 
ser limitada em função dos seus elementos constituintes, estendendo-se a um 
vasto conjunto de sistemas e fatores capazes de produzir efeitos diretos ou 
não, mediatos ou não sobre os seres vivos e a qualidade de vida.

Aduzir-se e trabalhar-se com o, e, no meio ambiente,, numa forma glo-
bal e plural, implica incorporar elementos naturais, artificiais e culturais de 
modo a proporcionar-se a evolução da vida em forma de equilíbrio, com atu-
ação uníssona e consciente do Estado, cidadãos/sociedade civil, entidades pú-
blicas, entidades particulares e terceiro setor, como bem elucida Canotilho.2

“Um “Estado ambiental” (...) básico poderia também ser considerado 
por uma proteção do meio ambiente sustentada, mais fortemente pelo setor 
não estatal”.3 O que não se discute, é a ampla efetividade advinda da integra-
ção e para a atuação e defesa do meio ambiente.

As normas precisam estar expressas e a Constituição é a mãe destas re-
gras, eis que numa privilegiada e incomparável hierarquia normativa, da qual 
se ramificam as mais variadas leis, decretos, portarias e demais atos tendentes 

1  CAPELLA, Vicente Bellver. Ecologia: de las razones a los derechos. Corama, 1994.
2  CANOTILHO, José Joaquim Gomes.Estado Constitucional Ecológico e Democracia Sustentada. In: Estado de 
Direito Ambiental: Tendências. LEITE, José Rubens Morato, FERREIRA, Heline Sivini e BORATTI, Larissa. 2 
ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.
3  KLOEPFER, Michael. A caminho do Estado Ambiental?A transformação do sistema político e econômico da República 
Federal da Alemanha atreves da proteção ambiental especialmente desde a perspectiva da ciência jurídica. In: SARLET, 
Ingo Wolfgang (org.). Estado Socioambiental e Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 43.
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à regularização de práticas e atividades junto ao meio ambiente. Necessá-
ria, desta feita, a previsão constitucional da solidariedade, da ponderação, da 
proteção dinâmica, como pontos basilares e paritários, a fim de que a garan-
tia seja equânime e igualitária à todo o ecossistema.

Certo que “a força normativa da Constituição ambiental dependerá da 
concretização do programa jurídico-constitucional, pois qualquer Consti-
tuição do ambiente, só poderá lograr força normativa se os vários agentes 
-públicos e privados- que actuem sobre o ambiente o colocarem como fim e 
medida de suas decisões”4

A integração sistemática é aduzida por Lorenzetti5 quando refere-se so-
bre a normatividade internacional:

“ Ainda existem “leis gerais do meio ambiente” com pretensões codificadoras, 
mas a fase de aplicação mostra que devem ser postas em coordenação com os 
tratados internacionais, as leis estaduais, as diretivas dos órgãos de controle, 
as leis não ambientais (tributárias, administrativas, urbanísticas, regulação 
econômica, etc.).”

De igual senda, deve haver a institucionalização dos deveres fundamen-
tais ambientais e o agir integrativo da administração, necessário um sopesa-
mento dos riscos advindos da produção, industrialização e desenvolvimento 
inerente à condição e capacidade humanas. 

Para a concreção de um Direito do Ambiente, subsumido num Estado 
Constitucional Ambiental, necessário haver a integração dos diversos ramos 
do direito – civil, penal, administrativo e como base, o direito constitucional-, 
de modo que se dê uma integração e interdisciplinarização para que se alcan-
ce a justeza entre os princípios, regras, e enfim, da normatização ambiental, 
como consectário lógico de uma melhor e incessante busca pela qualidade de 
vida humana e correlatamente ambiental. 

Inelutável, pois, que a pregada integração estatal voltada ao ecocentris-
mo e para a garantia concreta de um Estado Constitucional Ambiental, se faz 
imperioso o gerenciamento de riscos (advindos da própria atividade huma-
na), como forma de garantia de um livre, porém, seguro grau de incremento.

3. RISCOS E RISCOS AMBIENTAIS

O mundo atual vivencia uma época de proliferação de direitos, advinda 
da constitucionalização dos direitos sociais6 , fato que, por assim ser, exige a 
proteção positiva do Estado. 

4  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional Ambiental Português: tentativa de compreensão de 30 
anos das gerações ambientais no direito constitucional português. In:CANOTILHO, José  Joaquim Gomes;  LEITE, 
José Rubens Morato. (Orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 3 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 25.
5  LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria Geral do Direito Ambiental. Tradução: Fábio Costa Morosini e Fernanda 
Nunes Barbosa. São Paulo:Editora  Revista dos Tribunais, 2010, p.59.
6  BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 4ª reimpressão. Rio de Janeiro: Editora Campus.1992.
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“A estrutura da sociedade moderna é paradoxal, e hoje, esta parado-
xalidade se tornou tema da comunicação Paradoxalidade que pode ser indi-
cada, na sociedade contemporânea, quando se verifica o reforço simultâneo 
de segurança e insegurança, determinação e indeterminação, estabilidade e 
instabilidade”7 e aqui se visualiza um perfeito cenário para a eclosão de riscos.

De Giorgi  delineia que “a sociedade, (...), usa um “médium”, ou seja, 
uma forma de constituição de formas para a representação do futuro e para 
produzir vínculos com futuro. A forma dessa representação e a modalidade 
de produção desses vínculos com o futuro, chama-se risco. O “médium” no 
qual o risco possibilita a construção de outras formas é o “médium” probali-
dade-improbabilidade”.8

Uma nova estrutura social desta era atual se denota, pois, produtora 
de riscos, o que demonstra a fragmentação da sociedade, e assim, importa 
no deslocamento da centralidade do poder político do Estado para novos 
modelos organizacionais, tais como ONGs, organismos supranacionais,etc. 9

LUHMANN10 ao asseverar sobre os níveis da observação apresenta ou-
tra forma ao conceito de risco, a partir da distinção entre risco e perigo, a 
qual vem sendo feita de forma assimétrica. 

O conceito de risco se caracteriza pelo completo estado de coisas em 
que enfrentamos na sociedade moderna, sendo que um conceito de reflexão 
cuja função consista em aclarar a contingência dos fatos e estados das coisas 
abrangidas pelo conceito de risco, que tem origem  nas diversas especialidades 
científicas, e que “originariamente se tratava de uma justificação da ganância 
empresarial por apresentada medo da função e da absorção da margem de 
insegurança” 11, razão pela qual, o conceito de risco seria, pois, a oposição de 
segurança. 

Logo, no código binário risco e segurança temos como resultado um 
esquema de observação que em princípio pode calcular as decisões a partir 
do ponto de vista do risco.

Carla Amado Gomes12 afirma que o risco “é comumente identificado 
como filho da evolução científica e técnica, fruto do progresso científico que 
alterou o curso “normal” dos acontecimentos físicos, químicos, biológicos e 
atmosféricos”. Seu conceito abarca a transversalidade científica, perpassando 
desde a Sociologia à Biologia, da Física à Economia.

Nesse sentir, impende elucidar-se sobre a Teoria do Risco Social, desen-
volvida por Ulrich Beck nos idos de 1986, oportunidade em que ao escrever 

7   DE GIORGI, Raffaele. Direito, Democracia e Risco: Vínculo com o Futuro. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris 
Editor, 1998, p.192.
8   Ibid., p.193.
9  CARVALHO, Délton Winter de. Dano Ambiental Futuro.A Responsabilização Civil pelo Risco Ambiental.Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 16.
10  LUHMANN, Niklas. Sociología del riesgo. México, Universidad Iberoamericana/Universidad de Guadalajara, 
1992.passim.
11   Ibid., p.. 43.
12  GOMES, Carla Amado. Risco e Modificação do Acto Autorizativo Concretizador de Deveres de Proteção do 
Ambiente. Portugual:Coimbra Editora, 2007, p. 224.
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o livro Risikogesellschaft (Sociedade do Risco) teceu a distinção entre as mo-
dernidades da humanidade, distinguindo-as em: primeira e segunda moder-
nidade.

Necessário ressaltar que a sociedade de risco demarca a passagem da 
modernidade simples (primeira modernidade) para a modernidade reflexiva, 
que desde meados do século XX, é caracterizada pelo dever de encontrar 
respostas radicais aos desafios e aos riscos produzidos pela própria moderni-
dade, eis que decorrentes das aquisições evolutivas e das instituições da socie-
dade industrial que denotam a possibilidade de destruição de vida no planeta.

Segundo Beck, vivemos uma “modernização reflexiva”13 num contexto 
de passagem da sociedade industrial para uma emergente sociedade de risco, 
pois os perigos da sociedade industrial tornam-se tema preponderantes nos 
debates e conflitos públicos, políticos e privados.

Correto falar, então, que a sociedade com suas próprias consequências, 
fato que deflagra o aparecimento dos riscos ambientais globais, por sua vez, 
imprevisíveis, transtemporais, incalculáveis, transnacionais, como foi o caso 
de Chernobyl. 14

Afirma Beck, que os desafios poderão ser vencidos se conseguirmos pro-
duzir mais e melhores tecnologias, mais e melhor desenvolvimento econô-
mico, mais e melhor diferenciação funcional, condições fundamentais para 
vencer o desemprego, a destruição do ambiente natural, o egoísmo social, 
ou seja, para se alcançar melhores formas e possibilidades da vida humana15; 
“com isso, é iniciada, por Ulrich Beck, a incursão sobre o desenvolvimento da 
sociedade, delimitando-o com o risco”. 16

O manejo do montante dos riscos está em jogo nas especialidades e dis-
ciplinas científicas e sociais, ao passo que o limite do risco pode firmar-se 
de forma diferente conforme o caso e participação do decisor e de quem é 
afetado pelo risco.

Ademais, as discussões normais sobre cálculo, percepção, evolução e 
aceitação dos riscos aparecem atualmente como problema de seleção de ris-
cos, que poderia ser descoberto por uma disciplina específica, eis que existem 
determinados fatores sociais que guiam o processo de decisão, sendo certo, 
todos os esforços para esclarecimento e noção dos riscos, possuem um ponto 
de partida individualista.

O enfoque sociológico, além do psicológico, deveria ser de melhor inte-
resse para a avaliação e descrição do risco, devido ao caráter da comunicação, 
aqui incluída.

13   BECK, Ulrich. Teoria de la Sociedad del Riesgo, In: Las Consecuencias Perversas de la Modernidad, traduzido 
por Celso Sánchez Capdequi e revisado por Josexto Berianm Barcelona: Anthropos, 1996, p..202
14  CARVALHO, Délton Winter de. Dano Ambiental Futuro.A Responsabilização Civil pelo Risco Ambiental.Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2008, p.59.
15   ASSMANN, Selvino José. A Sociedade Global do Risco. Uma Discussão entre Ulrich BECK e Danilo ZOLO, 2000. 
Disponível em <http://www.cfh.ufsc.br/~wfil/ulrich.htm>. Acesso em 18 out. 2010.
16  RODRIGUES, Dulcilene A. M. É Possível Falar-se em Risco Ambiental como Produto do Fenômeno Refugiados 
Ambientais? In: Anais da VII Jornada Luso-Brasileira de Direito do Ambiente, 2010, Florianópolis., p.142.
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Neste ponto, uma reflexão teórica, para LUHMANN17 deveria reconhe-
cer pelo menos, o componente dos observadores e dos observados, visto que 
a sociologia não pode observar a sociedade de fora, pois desenvolve sua ativi-
dade na própria sociedade.

A Sociologia deveria nos colocar a questão do risco numa moderna teo-
ria da sociedade, caracterizada por seu aparato conceitual, embora isso signi-
fique adotar um ponto de vista disciplinar e específico18.

Inexiste, entretanto, esse tipo de teoria, eis que a maioria dos teóricos da 
sociologia oferecem pontos de referência a temas como ecologia, tecnologia, 
risco, para falar dos problemas da autorreferência, não havendo, conceito de 
risco que pudesse satisfazer as exigências da ciência, visto que há ocasiões em 
que o conceito de risco se define também como uma medida, devendo haver a 
delimitação do âmbito objetivo da investigação sobre o risco das coisas.

Para a formação de conceitos importante falar sobre o plano de segun-
da ordem - plano de observação da observação- no qual, o observador deve 
fazer uma distinção, sob pena de não conseguir caracterizar o que tem para 
observar.

Ao conceituar-se risco, devemos considerar: a distinção que se apresenta 
como forma de caracterizar algo distinguindo-o dos demais, sem especificar o 
outro lado do que é distinto, e a distinção que leva em conta o outro lado do 
que é objeto de distinção.

Trata-se de uma reconstrução do fenômeno da contingência múltipla, 
que como tal oferece diferentes observadores.

Délton Winter de Carvalho 19, bem afirma que a sociedade contemporâ-
nea é marcada por um processo de transição de uma matriz industrial, base-
ada na distribuição de riquezas, na diferenciação de classes sociais e na pro-
dução de riscos concretos, delimitados, calculáveis, perceptíveis e previsíveis, 
inclusive cientificamente, em direção à sua forma pós-industrial. E é nesse 
contexto que se dá a formação da “Sociedade do Risco”20 .

E, por assim ser, este conjunto de riscos geraria “uma nova forma de 
capitalismo, uma nova forma de economia, uma nova forma de ordem global, 
uma nova forma de sociedade e uma nova forma de vida pessoal.”21 

Fato é que a sociedade de risco enfrenta a formação de riscos socialmen-
te produzidos, sem possibilidade de serem, até o presente momento, efetiva-
mente delimitados nas esferas espacial, temporal e social, eis que advindos 
abstratamente, dos avanços científicos e tecnológicos, o que deflagra a possi-

17  LUHMANN, Niklas. Sociología del riesgo. México, Universidad Iberoamericana/Universidad de Guadalajara, 
1992.passim.
18  LUHMANN, Niklas. Sociología del riesgo. México, Universidad Iberoamericana/Universidad de Guadalajara, 
1992.passim.
19  CARVALHO, Délton Winter de. Dano Ambiental Futuro.A Responsabilização Civil pelo Risco Ambiental.Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2008, p.65. 
20  BECK, Ulrich. A Sociedade do Risco.Rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião Nascimento.São Paulo: 
Ed. 34, 2010.
21  BECK, Ulrich. World risk society. Cambridge: Polity Press, 1999, p.2-7.
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bilidade de destruição de condições de vida no planeta, com imensas resso-
nâncias no direito, inclusive com a institucionalização do direito ambiental, 
para lidar com danos e riscos ecológicos, denominados riscos ambientais- 
produzidos por essa sociedade22.

Ademais, a distinção entre risco e perigo torna possível uma marcação 
de ambos os lados, marcar os riscos permite se esquecer os perigos, mas pelo 
contrário, denotar os perigos, permite esquecer as ganâncias que se poderiam 
obter com uma decisão arriscada. 

Inelutável o fato de que a diferenciação entre risco e perigo vai depender 
de atribuições e não significa que seja do arbítrio do observador classificar 
algo como risco e outro como perigo que pode ser representado como a inca-
pacidade de decisão, sempre dependendo  do olhar do observador.

Ao passo que no risco, há possibilidade de decisão, ocorre um vínculo 
com o futuro. Há a improbabilidade, a racionalização das indeterminações. 
Ele é policontextural, à medida que vários contextos e apreciações se dão 
diferentemente sobre algo objeto de observação, o que implica acoplamento 
estrutural.

Tais aspectos das distinções podem ser aplicados a qualquer dano. Os 
conceitos podem ser manejados de forma arbitrária e objetiva, devendo ser 
focada sempre a dimensão temporal e social, sendo que não existe nenhuma 
conduta livre de risco, estando sempre presentes na sociedade contemporânea 
o desenvolvimento de possibilidades de observação e de conhecimento.

O risco ambiental, na lição de Carla Amado Gomes23, é a imprevisibili-
dade ligada aos efeitos de uma determinada atividade humana sobre a exis-
tência e capacidade regenerativa de bens ambientais naturais.

E nesta ambiência, necessária a intervenção estatal, com a formalização 
de legislações aptas a coibir tais afrontas à humanidade e ao meio ambiente, 
sendo que, não se pode perder de vista o fato da complexa potencialidade dos 
riscos vivenciados nos dias atuais.

“Os riscos são pontuais e advindos do próprio desenvolvimento cientí-
fico e social do mundo contemporâneo, no qual vislumbram-se as diversas 
interferência humanas, que possam caracterizar e implicar na ocorrência de 
riscos ambientais” 24, os quais, por certo, precisam ser gerenciados a fim de 
que se alce o progresso consciente e sustentável.

3.1 Sistema de gerenciamento dos riscos ambientais

O cálculo do risco se trata de um programa de redução mínima de arre-
pendimento tendo em vista uma posição inconsciente no decorrer do tempo, 

22  CARVALHO, op.cit, p.66.
23  GOMES, Carla Amado. Risco e Modificação do Acto Autorizativo Concretizador de Deveres de Proteção do 
Ambiente. Portugual:Coimbra Editora, 2007, p. 242.
24  RODRIGUES, Dulcilene A. M. É Possível Falar-se em Risco Ambiental como Produto do Fenômeno Refugiados 
Ambientais? In: Anais da VII Jornada Luso-Brasileira de Direito do Ambiente, 2010, Florianópolis.
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tratando-se, pois, de cálculo temporal. Ao mesmo tempo em que se reconhece 
uma correlação entre saber e realizar, norteando-se pelo cálculo de probabili-
dades, a fim de que a tomada de decisões tenha previsão de erros 25

Nesse contexto, é certo falar que nos dias atuais os riscos são investiga-
dos por meio da multiplicação da magnitude do dano e da probabilidade de 
ocorrência. Sendo que, renunciar a riscos significa renunciar à racionalidade.

Os riscos ecológicos são tratados em três momentos históricos distintos 
pelo Direito, conforme o magistério de José Esteve Pardo, quais sejam: A) 
A não consideração pelo Direito dos riscos decorrentes da tecnologia, em 
prol do progresso e desenvolvimento tecnológico; B) Intervenções jurídicas 
de correção a danos se dão em razão da ocorrência da evidência de riscos e da 
degradação ambiental em decorrência da sociedade industrial; C) Decisões 
jurídicas desvinculadas da efetiva ocorrência de danos, dada a verificação do 
potencial destrutivo da tecnologia pós-industrial.26

A partir de então, a responsabilidade civil objetiva deu origem à Teoria 
do Risco Concreto, que se baseia no risco concretizado 27

Contudo, deve-se ter presente a Teoria do Risco Abstrato, que estabe-
lece o dever de prevenção, de obrigatoriedade de gestão de riscos ambientais 
mediante a tomada de decisões judiciais, que antecipem a concretização de 
danos, vez que se cuida de tutelar interesses transindividuais.

Tal teoria vem consubstanciada no art. 225, da Constituição Federal,28- 
que define o direito fundamental ao meio ambiente, o qual se configura de ma-
neira subjetiva – ao indivíduo- e objetiva – à coletividade. Sendo que o Direito 
Ambiental prevê como forma de gerenciamento dos riscos e como subsídios às 
decisões, os princípios da prevenção e da precaução, devendo, em consonância, 
serem estabelecidos critérios para a tolerabilidade ou não de tais riscos.

Inolvidável, pois, o gerenciamento dos riscos ambientais, através da es-
trutura tríade do Direito Ambiental Contemporâneo pelos princípios da pre-
caução, da prevenção e da equidade intergeracional, fator que se dá em razão 
da magnitude e irreversibilidade das degradações produzidas pela sociedade 
de risco. Tudo de forma a evitar a ocorrência de danos ambientais, alcan-
çando-se assim, a dignidade e a igualdade de direitos à sociedade humana e 
transcendendo limites temporais e espaciais das presentes gerações 29.

Neste sentir, a “equidade intergeracional” se dá de forma imprescindível 
ao passo que prevê a efetivação dos direitos difusos ambientais, o que faz pela 
sua composição dos princípios da : A) Conservação das opções- de diversida-

25  LUHMANN, Niklas. Sociología del riesgo. México, Universidad Iberoamericana/Universidad de Guadalajara, 
1992.
26  PARDO, José Esteve. El desconcierto del leviatán. Política y derecho ante las incertitumbres de la ciência. Madrid: 
Ed. Marcia Pons, 2009.passim.
27  CARVALHO, Délton Winter de. Regulação Constitucional e Risco Ambiental. Revista Brasileira de Direito Cons-
titucional, n.12, jul-dez, 2008.
28  BRASIL.Constituição (1988).Constituição da República Federativa do Brasil. 42ed.São Paulo: Saraiva. 2009 .
29  CARVALHO, Délton Winter de.  Sistema Constitucional de Brasileiro de Gerenciamento dos Riscos Ambientais. 
Revista de Direito Ambiental, n.55, jul-set, 2009.
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de dos recursos naturais e culturais, sem restringir o direito das próximas ge-
rações; B) Conservação da qualidade: necessidade de que cada geração trans-
mita às demais a qualidade ambiental do planeta em equivalência ao que foi 
recebido; C) Conservação ao acesso - direito de acesso aos recursos naturais 
e culturais dos membros da presente  e futuras gerações 30 .

E aqui, se verifica a formação de uma necessária justiça transtemporal 
fundada em direitos e obrigações intergeracionais, a fim de perpetração do 
dever e efetivação de cuidado no tempo.

As decisões judiciais aliadas às gerações presentes e futuras, como titu-
lares de deveres e direitos acerca de um meio ambiente sadio e desenvolvido 
sustentavelmente são a base para a construção de uma nova sistemática jurí-
dica ambiental embasada constitucionalmente, na qual se façam presentes o 
respeito, a visão de futuro e o compromisso com a qualidade de vida do ser e 
do meio ambiente, eis que recíprocos são os interesses e deve ser a solidarie-
dade entre a comunidade ambiental e o homem. 

Para tanto, deve-se ter presente a função constitucional de permissão 
de acoplamento estrutural dos sistemas políticos e do Direito, em sua dupla 
função de incluir e excluir perturbações recíprocas entre esses dois sistemas, 
ao mesmo tempo em que no âmbito constitucional se verifica a integração 
e abertura operacional do sistema jurídico com os demais sistemas, políti-
cos (eco-democratização) e econômico (gestão ambiental), para que se dê a 
construção de comunicações voltadas para o futuro no que pertine ao ris-
co ambiental e na culminância de um processo de ecologização do Direito e 
da Política a fim de minorar e tangenciar os efeitos colaterais da sociedade 
de Risco ao mesmo tempo em que se obtenha um ambiente ecologicamente 
equilibrado em seu mais amplo aspecto.

Gomes 31 explana que o risco, nos dias atuais, deixa de ter consideração 
excepcional (cabível somente a determinados seguimentos, como transporte 
marítimo de mercadorias, onde surgiram os primeiros seguros) para ter uma 
consideração especial  atinente a atividades perigosas e fundando o apareci-
mento da responsabilidade pelo risco), traduzindo, inclusive, a ameaça gene-
ralizada nos campos da saúde pública e meio ambiente.

Desta feita, o risco da atualidade apresenta-se externamente ao Direito, 
porém é detonador de atuações do poder público que deve salvaguardar valo-
res fundamentais tais como o meio ambiente, a saúde e a segurança públicas, 
à medida que a decisão sobre o risco é consubstanciada em gerir a incerteza 
da medida do possível. E num quadro de risco generalizado, a decisão deve 
vir com atuação relativa à permissão de minimalização de controle das con-
dições de eventual eclosão do risco e que seriam estruturas para neutralizar 
os efeitos lesivos do mesmo. 

30  Id. Regulação Constitucional e Risco Ambiental. Revista Brasileira de Direito Constitucional, n.12, jul-dez, 2008.p. 21
31   GOMES, Carla Amado. Subsídios para um Quadro Principiológico dos Procedimentos de Avaliação e Gestão do 
Risco Ambiental. Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente, Portugal, n. 17, jun.2002.
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 Se para Gomes, o risco ambiental “traduz-se numa ameaça de degra-
dação ou destruição, grave ou irreversível, de bens ambientais naturais.”32 
Para Carvalho33 é preciso conceituar o risco ambiental em termos de in-
tensidade, a partir de uma análise da probabilidade e magnitude de lesões 
futuras, a fim de se lograr a efetivação de um sistema de gerenciamento de 
riscos ambientais.

Os conceitos estabelecem os limites mínimos (gravidade) e máximos (ir-
reversibilidade que, por sua vez, apresenta-se sob as perspectivas: ecológica 
e econômica), de atendibilidade do dano previsível ou presumível. Sendo, a 
gravidade do dano, sempre fruto de uma ponderação num nível de maior ou 
menor relativização.

E, delineia Gomes: “os conceitos de gravidade e irreversibilidade do 
dano ecológico têm em comum o fato de serem medidas de afetação da capa-
cidade regenerativa ou mesmo da existência de um bem natural”. 34 

Logo, a ameaça de ocorrência de um dano grave constitui um impedi-
mento relativo, o risco de dano irreversível deve encarar-se como um impe-
dimento absoluto de continuação de realização da intervenção projetada. E 
pode assim ser delimitado, conforme assevera Carla Amado Gomes:

Quanto ao objeto: trata-se de um fenômeno que se espelha na existência 
ou capacidade regenerativa de um bem natural ou de um conjunto de bens 
naturais, eis que os bens ambientais estão, em sua maioria, adstritos a formas 
de utilização humana.35

Quanto à causa: trata-se de um fenômeno, provocado pela intervenção 
do homem na natureza- de forma instantânea ou sucessiva- , ou por ação das 
forças da própria natureza.36 

Averbe-se que, ante tal conceituação, verifica-se no estado de evolução 
técnico-científica atual, a dificuldade cada vez maior de se isolar riscos com 
causas puramente naturais. E nesse passo, pode-se igualmente identificar o 
risco natural como aquele que se vislumbra independentemente do concurso 
da vontade humana, cujas causas são estritamente reconduzidas a fenômenos 
naturais. O risco antrópico que se deve a uma ação ou omissão humana, vo-
luntária ou involuntária, consciente ou inconsciente do resultado. E os riscos 
mistos ou induzidos, eventos em que a causa do risco pode ser natural, porém 
a produção ou agravação dos danos se dá em maior ou menos extensão devi-
do à atividade humana, e vice-versa.37

32  GOMES, Carla Amado. Subsídios para um Quadro Principiológico dos Procedimentos de Avaliação e Gestão do 
Risco Ambiental. Revista Jurídica do Urbanismo e do Ambiente, Portugal, n. 17, jun.2002, p. 42.
33  CARVALHO, Délton Winter de. Regulação Constitucional e Risco Ambiental. Revista Brasileira de Direito Cons-
titucional, n.12, jul-dez, 2008.
34  GOMES, op. cit., p. 45.
35  GOMES, Carla Amado. Risco e Modificação do Acto Autorizativo Concretizador de Deveres de Proteção do 
Ambiente. Portugual:Coimbra Editora, 2007. p. 243.
36  Ibid., p. 243.
37  Ibid., p. 243.
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Quanto à extensão: trata-se de um fenômeno de extensão territorial ten-
dencialmente aumentado ou até mesmo globalmente, e que, assim, incide nas 
esferas regional, nacional e mundial.38

O risco pode também ser conceito como “algo” consistente de conse-
quências indesejadas e gerador de danos futuros decorrentes dos processos de 
tomada de decisão, havendo certa possibilidade de controle, vinculando-se a 
decisões tomadas no presente, sendo que sua comunicação se dá nas incerte-
zas a respeito do futuro produzidas pelas próprias decisões do sistema39.

O perigo, que aqui merece elucidação, descreve situações em que as con-
sequências indesejadas são provenientes do ambiente, cuidando-se de uma 
perspectiva da vítima, sendo escassa a possibilidade de controle das conse-
quências futuras prejudiciais.

A diferença entre risco e perigo se dá no ponto da observação: risco- interno 
ao sistema; perigo- externo ao sistema, conceituando os riscos, como concretos: 
que possuem formação social de natureza industrial e invisíveis ou abstratos ine-
rentes à sociedade pós-industrial, que, por sua vez, possuem a característica da 
invisibilidade (não perceptíveis aos homem), globalidade (no sentido de a dimen-
são ser para todo o mundo, inclusive com a ocorrência do efeito bumerangue), e 
transtemporalidade (relação direta com o controle e descrição do futuro).40 

A avaliação do risco tem a ver com a identificação dos fatores de incer-
teza e com a elaboração de um juízo de prognose sobre a possível evolução. 
E a gestão do risco pode desdobrar-se em dois momentos: conformação de 
decisão e supervisão do seu cumprimento. Ao passo que, a decisão sobre o 
risco como decisão resultante de uma ponderação administrativa, deve ser 
procedimentalizada, salvo casos de atuação urgente.

A título de princípios sobre a gestão de riscos ecológicos, destaca-se o 
da legalidade, eis que a Administração quando da tomada de decisão e de 
gestão de riscos está adstrita à Constituição, ao Direito Internacional ao Di-
reito Comunitário, ao ordenamento legislativos como um todo. Aferindo-se a 
legalidade como competência e adequação.

Igualmente se apresentam os princípios da participação que visa concre-
tizar a vertente material do dever de imparcialidade administrativa; e da pro-
porcionalidade que é estruturante da decisão sobre o risco, em suas vertentes 
de necessidade, adequação e proibição do excesso.

Os riscos abrem-se à margem de valoração e decisão dependendo a vali-
dade da medida da aquedada ponderação dos graus de possibilidade de ocor-
rência do risco, da sua extensão, da sua lesividade do valor do bem jurídico a 
salvaguardar e por outro lado, do grau de ingerência que vai constituir para 
uma posição jurídica subjetiva.

38  Ibid p. 243.
39  CARVALHO, Délton Winter de..Regulação Constitucional e Risco Ambiental. Revista Brasileira de Direito Cons-
titucional, n.12, jul-dez, 2008.passim.
40  Id. Dano Ambiental Futuro.A Responsabilização Civil pelo Risco Ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2008 .p. 67-69.
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Nesse sentido, a ponderação é dificultada pela margem de incomprova-
bilidade que rodeia a decisão, eis que a Administração é obrigada a esgotar o 
confronto dos conhecimentos disponíveis para apoiar o juízo de prognose em 
que irá fundar a decisão, devendo, fazer-se auxiliar por peritos, utilizando a 
fórmula das melhores técnicas disponíveis.

Alguns princípios basilares são aduzidos por Carvalho como fonte para 
gerenciamento dos riscos e como fonte para a tomada de decisões: I) O prin-
cípio da fundamentação traz a vertente formal da imparcialidade administra-
tiva, vez que, num quadro de incerteza, não releva a necessidade da medida, 
pois falta a plena determinação do nexo causal, mas antes a sua adequação 
ao leque de possibilidades em aberto e seu equilíbrio na coordenação dos in-
teresses em jogo. A fundamentação deve ser suficiente acerca das escolhas da 
Administração, eis que, quanto maior a incerteza, maior o cuidado que a de-
cisão deverá ter observado. II) O princípio da adaptabilidade é um princípio 
específico da gestão do risco, à medida que as circunstâncias de incerteza que 
rodeiam a decisão podem justificar a introdução de mecanismos de moldabi-
lidade a novos dados.  III) O princípio da supervisão implica a tendência a 
prolongar o contato entre a autoridade decisória sobre o risco e o destinatário 
da causa.41

Cabe asseverar sobre os atos provisórios em contraponto às melhores 
tecnologias disponíveis, pois traduzem um estado de certeza provisório ou 
uma incerteza que os prende a um presente condicionante. Sendo que a Ad-
ministração deles poderá se utilizar quando da tomada de decisões e quando, 
para tanto, não dispuser de todos os elementos necessários para tanto.

A supervisão pode se transmitir em atos materiais: supervisões, contro-
les; e em atos jurídicos: medidas cautelares, sanções, devendo, em todos os 
casos, terem suporte em lei formal.

Desta forma, a gestão do risco ambiental possui uma gama de princípios 
que gravitam em sua volta, de forma a garantir que a decisão administrativa 
seja fundada em mecanismos que permitam uma decisão/atuação ponderada 
e com inolvidável vista ao meio ambiente e à sociedade como um todo.

O risco potencializa, pois, o dano ambiental e interage com o sistema 
econômico mediante a observação de possíveis consequências ecológicas fu-
turas, emanadas das decisões jurídicas e econômicas.   

A partir disso, vislumbra-se na dogmática do direito ambiental, a pre-
venção como fonte, podendo-se concebê-la nos princípios da prevenção- que 
gera os riscos concretos e da precaução- que gera os riscos abstratos.E por 
assim ser, a Constituição Federal no art. 225 prescreve um dever de preventi-
vidade objetiva, o que confere uma possibilidade operacional do direito para 
a formação de uma comunicação jurídica acerca do risco.

A aplicação do princípio da prevenção implica na adoção de medidas 
antes da ocorrência do dano concreto, cuja origem e a possibilidade é conhe-

41  CARVALHO, op. cit.,.passim.
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cida e relativamente previsível a fim de evitar o acontecimento de novos danos 
ou minorar seus efeitos.

Por sua vez, o princípio da precaução, que assumiu uma abrangência 
global quando delimitado na Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, de 1992, em seu Princípio 1542, refere-se apenas 
a situações onde não existe um conhecimento dos riscos potenciais de danos 
de uma determinada atividade ou de um determinado produto ou espécie 
viva a ser produzido e lançado no meio ambiente. 

Maria Alexandra de Souza Aragão 43, alega que em caso de dúvida sobre os 
riscos de uma determinada ação para o meio ambiente, segundo podem existir 
em três circunstâncias que justificam a aplicação do princípio da precaução: a) 
quando ainda não se verificaram quaisquer danos decorrentes de uma determi-
nada atividade, mas se receia, apesar da falta de provas científicas, que possam vir 
a ocorrer; b) quando havendo já danos provocados ao ambiente, não há provas 
científicas sobre qual a causa que está na origem dos danos; c) ou ainda quando 
apesar de existirem danos provocados ao meio ambiente, não há provas científi-
cas sobre o nexo de causalidade ente uma causa possível e os danos verificados.

A precaução é, assim, o princípio jurídico ambiental apto a lidar com 
situações nas quais o meio ambiente possa vir a sofrer graves impactos cau-
sados por novos produtos e tecnologias que ainda não possuam uma acumu-
lação histórica de informações que assegurem, claramente, em relação ao co-
nhecimento de um determinado tempo, quais as consequências que poderão 
advir de sua liberação no ambiente44.

A prudência pode ser invocada como argumento para evitar possíveis 
danos irreversíveis projetados abstratamente, bem como, diante da ausência 
de parâmetros para demonstrar cientificamente a amplitude dos danos pos-
síveis e as relações de causa e efeito. Fato que, para o Direito, representa 
uma mudança de paradigma, pois o principio da precaução pode ser aplicado 
quando não existe prova do dano possível, mas ao mesmo não exista prova 
contrária. Logo, nesses casos, pode-se falar de uma espécie de “in dúbio pro 
ambiente” ou “em dúbio pró sanitas et natura” 45.

“A noção de risco potencializa o direito ambiental e sua interação com 
o sistema econômico (coevolução), mediante a observação das possíveis con-
sequências ecológicas (futuras) emanadas e decorrentes das decisões judiciais 
(e econômicas)”46, fator que se perpetra quando calcado numa sistemática 
normativa integrada e formatada constitucional e ambientalmente.

42  BRASIL.Declaração do Rio de Janeiro.1992. Scielo. Estud. av.vol.6.ano.15.São Paulo.May/Aug..1992. Disponível 
em <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-40141992000200013&script=sci_arttext>. Acesso em: 24 mar, 2011.
43  ARAGÃO, Maria Alexandra de Souza. Direito Comunitário do Ambiente. Livraria Almedina. Coimbra: 2002, 
p.19.
44  ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 9. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 33.
45  BERGER FILHO, Airton Guilherme. Nanotecnologia e o princípio da precaução na sociedade de risco. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 14, n. 2359, 16 dez. 2009. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.
asp?id=14019>. Acesso em: 27 dez. 2010., p. 8.
46              CARVALHO, Délton Winter de. Regulação Constitucional e Risco Ambiental. Revista Brasileira de Direito Cons-
titucional, n.12, jul-dez, 2008.
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4. ESTADO CONSTITUCIONAL AMBIENTAL 

A conscientização ecológica é o móvel que deve impelir os juristas quan-
do se trata da matéria ambiental. E, para tanto, verifica-se na historicidade 
mundial a ocorrência de catástrofes como tufões, inundações, que antes eram 
tidas como atos de Deus. Fato que nos dias atuais já não é mais aceito.

Necessário, pois, transpassar-se do estado de inconsciência ecológica 
para a total conscientização sobre o meio ambiente, a partir do que se possa 
compreender o porquê e para que do direito a fim de salvar e assegurar a vida 
humana dentre a escassez de recursos humanos, bem como salvaguardar a 
vida no planeta Terra.

Nesta seara, o Estado ambiental deve ser configurado numa concepção 
jurídico-política, baseado em regras e princípios informadores do Estado de 
direito, sem soluções extremas e que leve em conta as experiências históricas, 
com explicações e verificações intergeracionais e policontextuais, inclusive, 
para fim de seja possível uma operacionalização do direito ambiental pelos 
juristas afetos a esta área.

Em referido Estado devem ser prescritos, indispensavelmente, princípios 
estruturantes e concretizadores da justiça ambiental, eis que a legitimação 
deste Estado deve ser constituída por uma democracia do ambiente.

A Constituição da República Federativa do Brasil, ao ter delineada a pro-
teção ao meio ambiente como bem fundamentalmente consagrado implica na 
geração de significativos efeitos positivos, demonstrando, uma função impul-
sionadora do Legislativo e o Executivo, e um efeito educativo para os cidadãos.

Em nosso direito pátrio, verifica-se, pois, que através da disposição de 
um capítulo especificamente dedicado ao meio ambiente, o constituinte defi-
niu o que viria a se tornar o núcleo normativo do direito ambiental brasilei-
ro47, consubstanciando uma proteção constitucional do meio ambiente que 
demonstra o ápice de um regime constitucional que se dedica de forma difusa 
à gestão dos recursos ambientais.”48   

O Estado constitucional ambiental é o locus onde se deve verificar a 
instituição de gerações aos problemas ecológicos, sendo de primeira geração 
os que se referem à prevenção e controle da poluição, das suas causas e dos 
seus efeitos e de segunda geração os que se referem à subjetivação do direito 
ao ambiente como direito fundamental. 

Neste sentido, as dimensões destes problemas apontam para uma eco-
logia mais global, baseada numa leitura jurídica a partir de base científica, e 
voltada para a relevância do pluralismo legal e global. 

47  LEITE, José Rubens Morato e FERREIRA, Heline Sivini. Tendências e Perspectivas do Estado de Direito 
Ambiental. In: Estado de Direito Ambiental: Tendências.  LEITE, José Rubens Morato, FERREIRA, Heline Sivini e 
BORATTI, Larissa. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. p. 16.
48  BENJAMIM, Antônio Herman. Constitucionalização do Ambiente e Ecologização da Constituição Brasileira.In: 
In:CANOTILHO, José  Joaquim Gomes;  LEITE, José Rubens Morato. (Orgs.). Direito Constitucional Ambiental 
Brasileiro. 3 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010. 
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Translúcida, se apresenta a necessidade de abertura do texto constitucio-
nal onde sejam aceitos instrumentos resistentes e fundamentados: informa-
ção, procedimento, regulação e flexibilização e instrumentos diretivos: planos 
e controles ambientais estratégicos, tudo como forma de alcance à solução 
dos problemas ecológicos-ambientais.

Aqui, dois são os paradigmas que se apresentam:o da flexibilização dos 
modos, formas e procedimentos julgados à defesa e proteção ao meio am-
biente; e do planejamento orientador e diretivo, vinculado a postulados teó-
ricos e veiculados para/na sociedade de informação, da processualização do 
direito e das teorias dos sistemas autopoiéticos.

Certo, pois, que para a busca e efetivação de uma nova ordem ambien-
tal que possui como prisma o pluralismo legal e global e uma boa gover-
nança ambiental, se faz premente a institucionalização de mecanismos na-
cionais e internacionais de cooperação e controle na persecução das metas 
ambientais.

Nesta ambiência de constitucionalização, Canotilho nos apresentada as 
dimensões essenciais à juridicidade ambiental, à qual, notadamente possível 
concebê-la nos ditames constitucionais do ambiente. A saber.

A) Dimensão garantística-defensiva: direito de defesa contra ingerên-
cias ou intervenções do Estado e demais poderes públicos;

B) Dimensão positivo-prestacional: a organização, o procedimento e o 
processo de realização do direito ao ambiente devem ser prestados pelo Esta-
do e por seus entes;

C) Dimensão jurídica irradiante para todo o ordenamento: entidades 
privadas são vinculadas ao respeito do direito dos particulares ao ambiente;

D) Dimensão jurídico-participativa: permite e impõe aos cidadãos e à 
sociedade, o dever de defender os bens e direitos ambientais.49

Também se fazem indispensáveis para a efetivação desta “ordem legal 
ambiental”, os postulados do desenvolvimento sustentável, aproveitamento 
racional dos recursos, salvaguarda da capacidade de renovação e da estabili-
dade ecológica destes recursos; e solidariedade entre gerações, aliados à efeti-
vação dos preceitos constitucionalmente assegurados na Carta Magna.

Por assim ser, cabe falar-se em ecologização da ordem jurídica, através 
da força normativa da constituição, de uma democracia sustentada e da con-
creção de um Estado de direito ambiental ecológico.

Refira-se, ademais, que o Estado democrático de direito e ambiental, 
funda-se igualmente na obrigatoriedade de o Estado adotar medidas de pro-
teção adequadas e no dever de observação do princípio de nível de proteção 
elevado quanto à defesa dos componentes ambientais naturais.

49  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional Ambiental Português: tentativa de compreensão de 30 
anos das gerações ambientais no direito constitucional português. In:CANOTILHO, José  Joaquim Gomes;  LEITE, 
José Rubens Morato. (Orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 3 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, 
p. 24-25.
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CANOTILHO50 leciona sobre a oportuna fala de um núcleo essencial de 
direito fundamental ao ambiente e qualidade de vida que busca um nível “mais 
adequado de ação” em âmbito internacional, nacional, regional, local ou setorial. 

Não se aduz em proteção máxima ao meio ambiente, eis que ciente da 
impossibilidade de grau zero de riscos, porém é admissível a invocação do 
princípio da proibição do retrocesso em termos de políticas ambientais, prin-
cípio que resta relativizado quando da adoção de medidas compensatórias 
adequadas para intervenções lesivas ao meio ambiente, principalmente quan-
do forem para contribuir para uma melhora da situação ambiental.51

O princípio da solidariedade entre gerações apresenta-se como igual-
mente necessário para o desenvolvimento do Estado democrático de direito e 
ambiental, ao passo que pressupõe a efetivação do princípio da precaução e 
designa a obrigação às gerações presentes de incluir como medida de ação e 
ponderação os interesses das gerações futuras.

Em referidos interesses, 3 campos são passíveis de problematização:1) 
alterações das atividades humanas no espaço e no tempo; 2) esgotamento de 
recursos- advindo do aproveitamento irracional e da indiferença à capacidade 
de renovação e estabilidade ecológica; 3) riscos duradouros.52

A partir de tais conceituações, verifica-se a justificação da aplicação de 
demais princípios pela carta constitucional, tais como os princípios da respon-
sabilização e da utilização das melhores tecnologias disponíveis, tudo como 
forma de garantir aos causadores de danos ambientais, a responsabilidade e 
ônus pelos custos e obrigações de medidas de compensação e recuperação dos 
efeitos imediatos ou que advirão das atividades ambientais relevantes.

Na mesma esteira de importância, se visualiza o risco ambiental como 
consagração constitucional, de onde se observa o princípio da melhor defesa 
possível dos riscos e dos antes referidos princípios da prevenção e precaução 
dos riscos ambientais.

Parafraseando Carla Amado Gomes 53 ao aduzir sobre a proporcionali-
dade como limite interno da validade da decisão sobre o risco, é possível pon-
tuar que o ambiente não pode ser erigido a valor constitucional preferente, 
tendo que conviver com outros valores de interesse público e com direitos dos 
particulares, a medida de intervenção há de ser fruto de um balancing process, 
perigosamente perturbado por força da infiltração de graus de incerteza.

A proposta de concretização de um Estado Constitucional Ambiental 
deve também consagrar uma aproximação à fixação normativa de valores 

50  Id. Estado Constitucional Ecológico e Democracia Sustentada. In: Estado de Direito Ambiental: Tendências.  LEITE, 
José Rubens Morato, FERREIRA, Heline Sivini e BORATTI, Larissa. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2010.p. 30.
51  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional Ambiental Português: tentativa de compreensão de 30 
anos das gerações ambientais no direito constitucional português. In:CANOTILHO, José  Joaquim Gomes; LEITE, 
José Rubens Morato. (Orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. 3 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, 
p. 28
52   Ibid., p. 28
53  GOMES, Carla Amado. Risco e Modificação do Acto Autorizativo Concretizador de Deveres de Proteção do 
Ambiente. Portugual:Coimbra Editora, 2007,p. 413
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limite através de princípios jurídico-constitucionais, que para Canotilho, é 
aceitável, ao que, para tanto, elenca os princípios da proporcionalidade (os 
riscos devem ser determinados considerando-se seu potencial danoso); da 
proteção dinâmica do direito ao ambiente  somente riscos imprevisíveis se-
gundo os critérios de segurança probalística mais atuais); da obrigatoriedade 
da precaução, mesmo que haja margem previsível de insegurança). Somando-
-se, ainda, a tais princípios, novos modelos, tais como a inversão do ônus da 
prova, as conferências de consenso e os standards de falibidade probatória.54

Inolvidável, pois, a lição de Canotilho: “o Estado de direito só é Estado 
de direito se for um Estado protector do ambiente e garantidor do direito 
ao ambiente; mas o Estado ambiental e ecológico, só será Estado de direi-
to se cumprir os deveres de juridicidade impostos à actuação dos poderes 
públicos”.55 

Todo esse conjunto de princípios que exigem do Direito novas normas, 
diretrizes, mecanismos e realidades decisórias,56,  numa recíproca complemen-
tariedade de garantias individuais e tutela de interesses individuais57,  são o 
norte e fundamento de um Estado de Direito Constitucional Ambiental, ful-
crado na democracia e que visa, sobretudo, a conservação, a melhora e a 
efetivação de um meio ambiente saudável, de mais qualidade de vida e salva-
guardado juridicamente para as presentes e futuras gerações.

5. CONCLUSÃO 

A sociedade contemporânea e suas instituições, suportam a atividade 
cada vez mais incisiva do homem na natureza, o que se dá na busca inces-
sante de desenvolvimento e progresso, condutas inerentes, por certo, ao ser 
humano.

Contudo, tal ingerência culmina em atividades que produzem riscos glo-
bais, enfrentados pelo “ meio ambiente contemporâneo” através de  situações 
diversificadas, transpassadas desde a maior amplitude de assecuração de pre-
servação à potencial exposição a riscos, os quais são indissociáveis de uma 
atuação, mensuração e estipulação de mecanismos de atuação e controle por 
parte do Estado,  

O Direito Ambiental passa a ter que normatizar as, decisões, comuni-
cações, observações e atividades que, dado seu caráter de inelutável incerteza 
pode se dotado de juízos de probabilidade.

54  CANOTILHO, op.cit. p. 26-30.
55  Ibid., p. 25-26.
56  CARVALHO, Délton Winter de.Mudanças Climáticas e as implicações jurídico-principiológicas para a gestão dos 
danos ambientais futuros numa Sociedade de Risco Global .2010, p. 19. Disponível em <http://www.planetaverde.org/
index.php?pag=2&sub=1&cod=285>. Acesso em: 31 mar,.2011.
57  CARVALHO, Délton Winter de. A Responsabilidade Administrativa no Estado Democrático Ambiental.Revista 
Brasileira de Direito Ambiental.Ano 3.Vol.10, 2007.abr/jun, p.131.
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A impossibilidade de completo resguardo da sociedade aos riscos am-
bientais, implica na necessidade de formação de critérios normativos e jurí-
dicos por meio de uma racionalização, inclusive, principiológica das incer-
tezas do futuro num contexto desenvolvimento e perquirição de garantias 
ambientais.

Inexorável, pois, estruturar-se o Estado numa versão integrada para que 
assim se dê a instrumentalização de decisões e o gerenciamento dos riscos 
ambientais, a fim de que haja a atuação conjunta de Estado e sociedade com 
o foco, em última ratio, no meio ambiente.

Para tanto, a necessária integração para a consecução de um Estado de 
Constitucional Ambiental que proclame e assegure a melhor forma e a mais 
sustentável possibilidade de desenvolvimento da vida na/da natureza, pois só 
assim, o ser humano poderá viver em consonância ao meio ambiente, num 
mútuo amparo e acolhimento representativos de desenvolvimento aliado à 
evolução e bem comum.

CONCLUSõES ARTICULADAS

5.1 O desenvolvimento da sociedade prima pela melhoria de condições de 
vida, contudo há a busca desmedida por progresso, calcado em avanços tec-
nológicos, que vem gerando a deflagração de uma sociedade de riscos, inclu-
sive ambientais.

5.2 A natureza, como meio de vida e no qual e a partir do qual o desenvol-
vimento é galgado, necessita para o gerenciamento deste “evoluir”e de seus 
riscos, de uma forma integrada de atuação de seus entes, o que se dará através 
da integração de todas as vertentes estatais, cidadãos, terceiro setor, e em con-
junto com a atuação dos variados ramos do Direito.

5.3 Em razão da difícil possibilidade de defesa por completo da sociedade 
dos riscos globais e  ambientais advindos da estrutura social contemporânea, 
urge a delimitação de princípios e critérios normativos e jurídicos a fim de que 
se dê o gerenciamento destes riscos.

5.4 As garantias para uma evolução humana associada à sustentabilidade e 
preservação ambientais, encontram-se na efetivação de um Estado Consti-
tucional Ambiental, delineado em normas constitucionais e ambientais e no 
qual seja insculpida uma principiologia de valores e de proteção às pessoas e 
à natureza.
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1. INTRODUÇÃO

Este artigo foi colhido de minha dissertação de mestrado realizada na 
Universidade Católica de Santos – Unisantos, defendida em abril de 20082. 
O tema reserva legal figurava até então nos jornais nas páginas dedicadas 
ao meio ambiente ou cotidiano. Recentemente o tema ganhou repercussão 
nacional a partir da pressão exercida pela sociedade civil organizada, bancos 
financiadores da produção rural e, principalmente, pelo Ministério Público 
ao exigir dos proprietários rurais a regularização de suas propriedades com 
a averbação da reserva florestal legal nas matrículas de seus imóveis rurais. 
Como o tema gera conseqüências para o agro-negócio o assunto imediata-
mente migrou das páginas de agricultura e meio ambiente, para a página eco-
nômica dos jornais. Hoje, existem inúmeras propostas de alteração do Códi-
go Florestal aguardando votação no Congresso Nacional. Dependendo de 
suas alterações podem ocorrer repercussões significativas para a sociedade, 
mas sem cumprir o objetivo a que se destina o Código Florestal, “a proteção 
de nossa rica biodiversidade e desenvolvimento sustentável”.

2. BREVE RELATO HISTÓRICO

Em um breve histórico sobre o surgimento de nosso atual Código Flo-
restal podemos voltar ao ano de 1920. O presidente Epitácio Pessoa reagindo 
às cobranças por mudanças focando a proteção ambiental em nosso país afir-
mou: “dos países cultos dotados de matas e ricas florestas, o Brasil é talvez o 
único que não possui um Código Florestal”. Neste mesmo ano foi formada 

1  Advogado, Especialista em Direito Ambiental Internacional. SAL/ES. pós graduação em Direito Ambiental e 
Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública e Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo FSP/FD/
USP. Mestre em Direito Ambiental pela Universidade .
2  COBRA, Elton Abreu. O Instituto da Reserva Florestal Legal no Estado de São Paulo. 2008. 135f. Dissertação 
(Mestrado em Direito Ambiental) – Universidade Católica de Santos – UNISANTOS, Santos.
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uma comissão para a elaboração do Código Florestal3. Mas, somente em 23 
de janeiro de 1934 foi criado o primeiro Código Florestal Brasileiro, pelo De-
creto 23.793. 

No artigo 1º deste Código, aparece a visão, hoje, enraizada em nossa 
Constituição Federal, da importância das florestas como bem de interesse 
comum a todos os brasileiros4. 

O Código Florestal de 34 inovou na proteção das florestas impedindo 
o desmate de parte da cobertura vegetal das propriedades rurais. Conforme 
artigo 23, “Nenhum proprietário de terras cobertas de matas poderá abater 
mais de três quartas partes da vegetação existente”. O parágrafo 2º exigia 
do proprietário que, com a antecedência mínima de 30 dias, comunicasse à 
autoridade competente a intenção de supressão da mata nativa a fim de que 
fossem determinadas as áreas a serem preservadas. 

A Lei estabelecia que 25% da mata existente na propriedade deveria ser 
mantida intacta e, além de determinar esta limitação, exigia que a autoridade 
competente escolhesse qual a área deveria ser conservada.

O artigo 86 do Código Florestal de 1934 apenava como contravenção o 
descumprimento desta norma e previa, conforme item 4º, detenção de 60 dias 
e multa de até 10:000$000 (dez contos de réis).

Enfim, em 15 de setembro de 1965, foi editada a Lei 4.771 que instituiu 
o novo Código Florestal estabelecendo regras mais complexas para a prote-
ção de nossas florestas. Este Código manteve o pensamento da proteção das 
florestas como interesse comum a todos os habitantes do País, garantindo o 
direito de propriedade e suas limitações que a legislação em geral e especial-
mente esta Lei estabelecem (art. 1º). Cita no parágrafo único deste artigo, que 
as ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na utilização e 
exploração das florestas são consideradas uso nocivo da propriedade. 

Nosso Código Florestal sofreu grandes alterações desde sua publicação. 
O Código Florestal em sua forma original estabelecia, no artigo 16, as 

seguintes delimitações de áreas a serem preservadas: 

[...] as florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização li-
mitada e ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos arts. 2º e 3º 
desta Lei, são suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições: 
a) nas regiões Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste, esta na parte sul, as 
derrubadas de florestas nativas, primitivas ou regeneradas, só serão permi-
tidas, desde que seja, em qualquer caso, respeitado o limite mínimo de 20% 
da área de cada propriedade com cobertura arbórea localizada, a critério da 
autoridade competente;

3  AURICCHIO, Ana Lúcia Ramos. Fonte Instituto Pau Brasil. Disponível em: http://www.estradas.com.br/pau-
brasil/historia.htm. Acesso em: 20 de janeiro de 2008.
4 BRASIL. Decreto 23.793 de 1934. (Approva o codigo florestal que com este baixa).  Art. 1º As florestas existentes 
no território nacional, consideradas em conjunto, constituem bem de interesse comum a todos os habitantes, do 
país, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que as leis em geral, e especialmente este Código, 
estabelecem.
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No artigo 44 fixou, para as regiões Norte e na parte Norte da região 
Centro-Oeste, o limite de 50% da propriedade rural como área a ser preserva-
da. No Código Florestal, não havia de modo direto a expressão Reserva Le-
gal. Esta surgiu a partir da Lei 7.803 de 15 de agosto de 1989, que acrescentou 
o parágrafo § 2º ao artigo 16.

A Reserva Florestal Legal foi alterada por diversas medidas provisórias. 
A título de curiosidade, 67 medidas foram editadas, alterando sua dimensão 
e reposição, no período de 25/07/1996 a 24/08/2001. Atualmente, está em vi-
gência a MP 2.166-67 (de 24 de agosto de 2001) por força da edição da Emen-
da Constitucional nº. 325 que congelou este texto de Lei, até deliberação do 
Congresso Nacional.

A Medida Provisória 2.166-67 trouxe várias alternativas ao proprietário 
rural que possui área inferior ao exigido pelo Código Florestal para recom-
posição da Reserva Florestal Legal, conforme artigo 44 do Código Florestal, 
que serão melhor apreciadas ao longo deste artigo. 

3. LEI 4.771/65 – CÓDIGO FLORESTAL

O Código Florestal atualmente define o termo Reserva Florestal Legal 
no artigo 1º, inc. III como: “área localizada no interior de uma propriedade 
ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso 
sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos 
ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna 
e flora nativas”. 

Este conceito se coaduna com os ditames estabelecidos pela nossa Cons-
tituição Federal, art. 225, inciso III6, uma vez que delimita uma determinada 
área dentro da propriedade rural que será reservada para a conservação da 
biodiversidade, respeitando o direito das presentes e futuras gerações ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. 

A essência da Reserva Florestal Legal atende a todo o clamor constitu-
cional, pois garante a manutenção de parte de nossa rica biodiversidade, fren-
te à exploração econômica da terra pela agricultura e pecuária. Como aponta 
Paulo Affonso Leme Machado, “A reserva legal florestal, tem sua razão de ser 
na virtude da prudência, que deve conduzir o Brasil a ter um estoque vegetal 
para conservar a biodiversidade” 7.

Vladimir Garcia Magalhães, de uma maneira mais abrangente, analisa o 
conceito da Reserva Florestal Legal como sendo, “[...] uma parte da vegeta-

5  BRASIL. Emenda Constitucional n. 32, de 11 de Setembro de 2001: Art 2º As medidas provisórias editadas em 
data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que Medida Provisória ulterior as revogue 
explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.
6  Art. 225, inciso III da CF - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a 
serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
7  MACHADO, Paulo Afonso Leme. Reserva Legal Florestal. Revista de Direitos Difusos. Vol. 31. Código Florestal 
40 anos (I) Maio-Junho/2005. ADCOAS, ISSN 1517-9192. p. 07.
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ção nativa ou área, da propriedade rural, ou posse rural, privada ou pública, 
não suscetível de exploração comercial, que comprometa a sua integridade 
ecológica, onde a vegetação nativa, de qualquer tipo, deve ser preservada ou 
mesmo recuperada de forma ativa, ou ainda, de forma passiva, pela regenera-
ção natural, pelo detentor da propriedade ou posse”8.

Os incisos9 do artigo 16 do Código Florestal definem os percentuais que 
devem ser respeitados como área de Reserva Florestal Legal, conforme a lo-
calização da propriedade no território nacional, ressalvadas as áreas de pre-
servação permanente e aquelas sujeitas ao regime de utilização limitada ou 
objeto de legislação específica. 

4. ESPAÇOS TERRITORIAIS AMBIENTAIS PROTEGIDOS E A RESERVA LEGAL

A Reserva Florestal Legal foi instituída pelo Código Florestal e assim 
como a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, esta é uma norma geral. 
Regulamenta a questão referente às florestas e demais formas de vegetação, 
como bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se 
os direitos de propriedade, com os limites impostos pela legislação vigente 10.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, fixa a importância 
do meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida. No §1º, inciso, III, determinou ao 
Poder Público definir, em todas as unidades da federação, espaços territoriais 
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei.

José Afonso da Silva conceitua Espaços Territoriais Especialmente Pro-
tegidos como:

[...] áreas geográficas públicas ou privadas (porção do território nacional) 
dotadas de atributos ambientais que requeiram sua sujeição, pela lei, a um re-
gime jurídico de interesse público que implique sua relativa imodificabilidade 
e sua utilização sustentada, tendo em vista a preservação e proteção da inte-
gridade de amostras de toda a diversidade de ecossistemas, a proteção ao pro-
cesso evolutivos das espécies, a preservação e proteção dos recursos naturais11.

8  MAGALHÃES, Idem, p. 140.
9  BRASIL. Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965.Art. 16. (...) (Alterado pela Medida Provisória 2.166-67/2001).
I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na Amazônia Legal;
II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na Amazônia Legal, sendo 
no mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na forma de compensação em outra área, desde que 
esteja localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo;
III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de vegetação nativa locali-
zada nas demais regiões do País; e
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em qualquer região do País.
§ 1o  O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de floresta e cerrado será definido considerando 
separadamente os índices contidos nos incisos I e II deste artigo.
10 BRASIL. Artigo 1º da Lei Federal 4.771 de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Código Florestal.
11  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional,  p. 232.
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Édis Milaré descreve quatro categorias de espaços territoriais especial-
mente protegidos: as Áreas de Proteção Especial, as Áreas de Preservação 
Permanente, as Reservas Legais e as Unidades de Conservação12.

Carlos Teodoro José Hugueney Irigaray, reforça o entendimento de que a 
reserva legal e as áreas de preservação permanente são espaços territoriais es-
pecialmente protegidos, sendo que as limitações administrativas impostas aos 
proprietários decorrem da sua função sócio-ambiental da propriedade rural13. 

O Código Florestal, como norma federal, impõe a obrigação aos pro-
prietários rurais, dependendo da região de interesse ambiental, de reservarem 
uma parte de suas propriedades para a manutenção da fauna e flora. Deste 
modo, a Reserva Florestal Legal se encaixa perfeitamente na qualidade de es-
paço territorial especialmente protegido. Possui uma natureza difusa, seguin-
do princípios de sustentabilidade, no interesse das presentes e futuras gerações. 

A Reserva Florestal Legal se soma às outras áreas de interesse ambien-
tal instituídas pelo Poder Público (Lei Federal 9.985/2000), porém, estas são 
criadas de modo específico, levando em conta o grau de relevância ecológica 
(riqueza da fauna e flora) que determinada região possui. A Reserva Florestal 
Legal se diferencia por ser estabelecida de forma genérica para toda proprie-
dade privada rural e tem como ordenamento jurídico o Código Florestal. 

A característica principal que determina sua inclusão como espaço ter-
ritorial protegido é sua inalterabilidade, sendo obrigatória sua averbação na 
matrícula do imóvel14 como forma de lhe garantir publicidade. 

Como leciona Paulo Affonso Leme Machado, “Não se pode negar que 
a Reserva Florestal Legal constitua um espaço territorialmente protegido. As 
modificações introduzidas pelo Poder Legislativo em 1989 deram a essa Re-
serva um caráter de inalterabilidade”15. 

O legislador, certo da riqueza de nossa biodiversidade e preocupado 
com a degradação ambiental pela vocação histórica agrária que nosso país 
possui, criou a área de Reserva Florestal Legal para a manutenção da nossa 
fauna e flora.  

Tem o mesmo objetivo de determinadas unidades de conservação cria-
das pelo Poder Público. É vedada a alteração de sua destinação, nos casos 
de transmissão, a qualquer título ou desmembramento; sua localização é de-
finida a critério do órgão ambiental competente que pode exigir averbação 
da Reserva Florestal Legal em local que seja mais propício à formação de 
corredores ecológicos. Sua observância é de interesse público, pois, propicia a 
sobrevivência de todo ecossistema local e não apenas da vegetação.

12 Milaré, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário – 4ª ed. rev., atual. E ampl. – São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005. p. 195. Nos fixaremos no estudo da Reserva Florestal Legal, maiores informações sobre 
os demais espaços especialmente protegidos, vide obra citada.  
13  IRIGARAY, Carlos Teodoro José Hugueney. O Emprego do Sensoriamento Remoto na Proteção das áreas 
de Preservação Permanente e Reserva Legal. Código Florestal: 40 anos. Revista de Direitos Difusos IBAP – 
APRODAB. São Paulo. Vol. 33. Setembro- Outubro/2005. p. 37.
14  Art. 16, §8º da Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965. Institui o novo Código Florestal. (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001). 
15  MACHADO, Direito Ambiental Brasileiro, p. 719.
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Também se consideram espaços territoriais protegidos as áreas de pre-
servação permanente, cuja característica técnica, as tornam essenciais para 
a manutenção dos recursos naturais. Podemos citar a preservação das matas 
ciliares, para evitar o assoreamento dos rios, ou desmatamento em encostas 
de morros, prevenindo processos de erosão. 

Para concluir, toda forma de restrição legal ao uso de uma área que vise 
à proteção dos ecossistemas e ou seus componentes, é um espaço territorial 
protegido, condicionando seu uso, conforme as exigências legais em nome do 
interesse maior de toda a sociedade e futuras gerações.

5. DA FUNÇÃO SÓCIO AMBIENTAL DA PROPRIEDADE RURAL

A Constituição Federal de 1988, no caput do artigo 5º garante o direito 
de propriedade a todos os brasileiros, inclusive ao estrangeiro residente no 
país, e garante, também, o direito à vida, à liberdade, à segurança, nos termos 
expostos em seus incisos. O inciso XXII, reafirma o direito de propriedade e 
emparelhado está o inciso XXIII que define como requisito integrado a este 
direito o dever fundamental de atender a sua função social16.

José Afonso da Silva explicita; “a função social da propriedade não se 
confunde com os sistemas de limitação da propriedade. Estes dizem respeito 
ao exercício do direito ao proprietário; aquela, à estrutura do direito mesmo, 
à propriedade”17.  Não entende a função social como mero limite, mas fixa 
como conteúdo essencial, como parte integrante do próprio direito da  pro-
priedade privada.

A evolução do direito de propriedade no Brasil se mostra relativizado. 
Não existe mais a concepção de um direito inviolável e absoluto do proprietá-
rio rural. “A propriedade não é um direito individual que exista para se opor 
à sociedade. É um direito que se afirma na comunhão com a sociedade”18.

Mais adiante, a Constituição Federal de 1988, no Título VII - Da Ordem 
Econômica e Financeira, em seu artigo 17019, fixa como princípios de ordem 
econômica a propriedade privada, sua função social e a defesa do meio am-
biente. Reafirma o dever de a propriedade assegurar existência digna a todos, 
segundo ditames de justiça social. 

No artigo 186, a Constituição fixa: “A função social é cumprida quando 
a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de 
exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos”. Prescreve no inci-

16  GAMA,Guilherme Calmon Nogueira da, Função Social no Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2007. p.30.
17  SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo, p 281.
18  MACHADO, Direito Ambiental Brasileiro, p. 706.
19  Artigo 170 – A ordem econômica, fundada na valoração do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: II – 
Propriedade Privada; III – Função Social da Propriedade; Defesa do Meio Ambiente. BRASIL. Constituição da 
República Federativa do Brasil. Promulgada em 05 de outubro de 1988.
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so I o seu aproveitamento racional e adequado e no Inciso II, a utilização 
adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente. 
Aqui a Norma Constitucional determina cumprir a função sócio-ambiental 
da propriedade (consagrada entre os direitos humanos conhecidos como de 
3ª dimensão; meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e 
futuras gerações). Nos incisos III e IV as normas de interesse social trabalhis-
ta, disposições que regulam as relações de trabalho; exploração que favoreça 
o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. (direitos humanos conhe-
cidos como de 2ª dimensão).

Concluindo, para a propriedade rural atender sua função social deve 
seguir quatro mandamentos: de ordem econômica (exploração da terra); tra-
balhista-social (proteção do direito dos trabalhadores); ambiental (respeito à 
legislação ambiental); e social (bem estar das pessoas que vivem diretamente 
da terra e de toda a sociedade).

6. CRITÉRIOS PARA ADEqUAÇÃO DA RESERVA FLORESTAL LEGAL

Conforme artigo 44, o Código Florestal estabelece três meios para que 
as propriedades rurais, com porcentagem de área de Reserva Florestal Le-
gal menor que o estabelecido pela Lei, possam se adequar: I - o plantio de 
espécies nativas, II - deixar a área para regeneração natural; e III - compen-
sação de área de Reserva Florestal em outra propriedade. Estas alternativas 
poderão ser utilizadas de forma separada ou associadas, conforme passamos 
a analisar.

6.1 Artigo 44, inciso I – Recomposição através do Plantio

A primeira alternativa preconizada no inciso I é a recomposição da Re-
serva Florestal Legal por meio do plantio, a cada três anos, de no mínimo, um 
décimo da área total necessária à sua complementação, com espécies nativas, 
seguindo critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente.

O parágrafo 2º permite, ainda, o plantio temporário de espécies exóti-
cas20 como pioneiras21, visando à restauração do ecossistema original de acor-
do com normas técnicas gerais estabelecidas pelo CONAMA22. 

20   1) Espécie que não é nativa de uma área. 2) Espécie de uma planta que foi introduzida numa área ou região através 
da ação humana, mas que se naturalizou a ponto de se tornar auto-sustentável. Cf. PLANTA ADVENTÍCIA. 
Dicionário de ecologia e ciência ambiental/Henry Hold and Company; tradução de Mary Amazonas Leite de 
Barros, São Paulo: Companhia Melhoramentos, 1998. p. 203.
21  Espécies de plantas que se fixam em áreas desmatadas, onde o solo se apresenta sem vegetação nativa, exposto ao 
reflorestamento natural. 
22  Em pesquisa realizada no site do CONAMA, não foram encontradas normas técnicas específicas para recuperação 
da Reserva Florestal Legal com espécies exóticas. Pesquisa site: <http://www.mma.gov.br/port/conama/legiano.
cfm?codlegitipo=3>. Acesso em 12 de março de 2008. 
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6.2 Artigo 44, inciso II – Recondução Natural

A segunda alternativa está no inciso II do artigo 44 que permite a recon-
dução da regeneração natural da Reserva Florestal Legal. O órgão ambiental 
deverá verificar a viabilidade desta alternativa por estudo técnico, que pode 
exigir o isolamento da área para melhor restauração da floresta.

Estas duas primeiras alternativas expostas nos incisos I e II do artigo 44 
do Código Florestal, não despertaram interesses nos proprietários rurais, por 
implicar em perda de área plantada em suas propriedades. Alegam prejuízo 
pelo alto custo do valor das terras (podem alcançar até cinqüenta mil reais o 
Alqueire23 no interior de São Paulo, nas áreas chamadas de “Terra Roxa24”). 

Como se percebe, a Reserva Florestal Legal é palco de uma verdadeira 
guerra econômico-ambiental. De um lado estão os ruralistas que não querem 
perder área fértil para plantação e, de outro, os ambientalistas que lutam 
pela defesa da biodiversidade e o respeito ao cumprimento da função sócio-
-ambiental da propriedade rural.

6.3 Artigo 44, inciso III – Compensação de Reserva Legal

A terceira opção, que o Código Florestal permite, está no inciso III, do 
artigo 44, através da compensação de Reserva Florestal Legal, por outra área 
equivalente em importância ecológica e extensão. Deve pertencer ao mesmo 
ecossistema e estar localizada na mesma microbacia25. 

Esta opção tem conquistado força no meio rural, pois, o proprietário 
muitas vezes fez grandes investimentos em sua lavoura (plantações de café e 
laranja, por exemplo) e este recurso possibilita que continue explorando sua 
área plantada e compense o restante de mata que lhe falta em outra proprie-
dade. Este procedimento tem como conseqüência a ampliação e a formação 
de corredores ecológicos26 através da soma de mata nativa, da Reserva Flo-
restal Legal originária27 e a Reserva Legal compensatória na mesma proprie-
dade, possibilitando maior fluxo gênico e bolsões de mata, em uma região.

Nesta modalidade, porém, ocorrem embaraços, pois em muitas micro-
bacias do Estado de São Paulo, persistem pouquíssimas áreas cobertas de 

23  Alqueire – Unidade de medida equivalente a 2,42 hectares ou 24.000 metros quadrados.
24  Terra roxa. 1. bras. SP Terra vermelho-escuro, originado pela decomposição de lençóis de rochas efusivas basál-
ticas e famoso por sua fertilidade. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 3ª. edição, 2ª. impressão Ed. 
Positivo, revista e atualizada, Curitiba, 2004.
25  Microbacias hidrográficas LgBR DEC 94076 de 05/03/87, art. 1º. Hidrographical basins. Unidades espaciais 
mínimas do sistema fluvial, correpondentes a um canal perene, cujos tributários estão ligados diretamente à 
nascente. P. 234. KRIEGER, Maria da Graça; et. al. Dicionário de Direito Ambiental – Terminologia das leis do 
meio ambiente. Porto Alegre/Brasília: Ed. Universidade/UFRGS/Procuradoria Geral da República, 1998.
26  Corredor ecológico. 1. Faixa de vegetação natural, ou seminatural, que liga áreas naturais preservadas, possibi-
litando o fluxo de genes e o movimento da biota. - Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 3ª. Edição, 2ª. 
Impressão Ed. Positivo, revista e atualizada, Curitiba, 2004.
27  Reserva Legal Originária – Termo empregado pelo DEPRN para se referir ao percentual de 20% obrigatório de 
área de mata nativa de toda a propriedade, conforme artigo 16 do Código Florestal.
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mata nativa, o que obriga o proprietário a procurar nova área e investir em 
seu reflorestamento. Esta atitude implica um ganho ambiental, por aumentar 
a formação de mata nativa na propriedade compensada e na região. Poderá, 
em função do reflorestamento, utilizar uma das formas de recomposição ci-
tadas nos incisos I e II estudadas acima, após análise técnica e aprovação do 
órgão ambiental, conforme possibilita o caput do artigo 44. 

Esta possibilidade, em contrapartida, pode provocar o exercício de pres-
são sobre o pequeno proprietário rural, para que venda sua terra ou a arrende 
por meio de uma servidão florestal, em favor de um grande produtor com 
déficit de Reserva Florestal Legal. 

Prevendo as dificuldades de encontrar, em algumas regiões, vegetação 
remanescente na mesma microbacia, pelo avanço do agronegócio, o legisla-
dor flexibilizou, ainda mais, a compensação de Reserva Florestal Legal. O § 
4º do Artigo 44, confere ao órgão ambiental estadual competente permitir a 
compensação, desde que observado o critério de maior proximidade possível 
entre a propriedade desprovida de Reserva Florestal Legal e a área escolhida.

A Lei exige que esta área esteja na mesma bacia hidrográfica e no mesmo 
Estado, atendido, quando houver, o respectivo Plano de Bacia Hidrográfica28, 
respeitadas as demais condicionantes do inciso III, ou seja, equivalência em 
importância ecológica, mesma extensão e ecossistema.

7. OUTRAS ALTERNATIVAS PARA REGULARIZAÇÃO DA RESERVA LEGAL

O Código Florestal abriu, para o proprietário rural, possibilidades para 
adequar sua propriedade com relação à Reserva Florestal Legal: desoneração 
mediante doação de área dentro de unidade de conservação; servidão flores-
tal; e cotas de reserva florestal – CRF.

7.1 Desoneração Mediante Doação de Área Dentro de Unidade de Conservação

É de conhecimento geral que todas as unidades de conservação criadas 
pelo poder público tem problemas de regularização fundiária. Diversos proces-
sos judiciais se arrastam por anos se transformando em enormes passivos am-
bientais para pagamento de precatórios pelo Estado, onerando cofres públicos.

Conforme analisa Andréa Vulcanis os proprietários de terras, dentro 
das unidades de conservação, devem ser indenizados, pois é incompatível 
com a finalidade da Lei que cria espaços territoriais protegidos a manuten-
ção da propriedade particular nestas áreas. Este procedimento demanda sig-

28  Bacia hidrográfica. LgBR LEI 8.171 de 17/01/91, art. 20. hydrografic water basin ONU92#3121 cuenca hidro-
gráfica ONU92#3121. Área definida topograficamente, drenada por um curso d’água ou um sistema conectado de 
cursos d’água, tal que toda vazão efluente seja descarregada através de uma saída única. VIL 78:06 e 09. Sin. Bacia 
de drenagem. KRIEGER, Maria da Graça; et al.. Dicionário de Direito Ambiental – Terminologia das leis do meio 
ambiente. Porto Alegre/Brasília: Ed. Universidade/UFRGS/Procuradoria Geral da República, 1998. 
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nificativos recursos financeiros que suporte as indenizações e implementa-
ções das unidades29.  

Continua a Vulcanis justificando o legislador:

[...] a opção legislativa partiu da constatação de que entre a notória inexis-
tência da reserva legal nas propriedades privadas e que, portanto, não estão 
cumprindo sua destinação ambiental e a existência de espaços territoriais que 
ainda mantém efetiva conservação, opta-se por garantir prioritariamente a 
manutenção destes, pois ainda se sustentam íntegros30. 

A desoneração contida no parágrafo 6º, do artigo 44 interessa ao pro-
prietário, uma vez que permite a livre utilização de suas terras e o desobriga 
da restauração de Reserva Florestal Legal ou averbação na matrícula do imó-
vel de sua propriedade.

Para realizar a desoneração mediante a doação, o § 6º do artigo 44, exige 
a observância dos critérios de seu inciso, III: área equivalente em importância 
ecológica, (os ecossistemas das unidades de conservação são ricos em biodi-
versidade); extensão (a área doada deve ter no mínimo o mesmo tamanho 
da propriedade com déficit de Reserva Florestal Legal); pertencer ao mesmo 
ecossistema (unidade de conservação em área de Mata Atlântica, só pode ser 
doada por propriedade com déficit de Mata Atlântica, por exemplo), mesma 
micro-bacia, ou na sua impossibilidade na mesma bacia hidrográfica, desde 
que pertencente ao mesmo Estado (critério territorial artigo 44, §4º). 

Esta é uma maneira do Estado regularizar as áreas dentro de unida-
des de conservação sem demandar recursos próprios. Pode-se concluir que, 
agindo desta forma, o Estado cria uma espécie de compensação de passivos 
econômicos e ambientais. Ao instituir uma unidade de conservação, com a 
obrigação de indenizar os proprietários que perderam o direito de fruição de 
suas terras, utiliza o recurso da doação do Código Florestal. Como resultado 
desobriga-se deste débito e possibilita que um terceiro indenize este proprie-
tário com a vantagem da desoneração de averbação da Reserva Florestal Le-
gal em sua propriedade. Porém, este procedimento nunca foi regulamentado.

A criação de unidades de conservação é obrigação do poder público e 
uma outra forma de cumprir com o artigo 225, inciso III da Constituição 
Federal31. Enquanto a manutenção de porcentagem de mata nativa no imóvel 
rural é obrigação do proprietário.

29  VULCANIS, Andréa – Doação de Áreas em Unidade de Conservação e Compensação Temporária da Reserva 
Legal. Revista de Direito Ambiental. Ano 11, nº 41 Janeiro-março de 2006. Revista dos Tribunais Ltda., p. 29.
30  Idem, p. 35.
31  Artigo 225, inciso III - Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incum-
be ao Poder Público: [...] III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a 
serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 
utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. BRASIL. Constituição da 
República Federativa do Brasil. Promulgada em 05 de outubro de 1988. 
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Entendemos que a Reserva Florestal Legal é uma característica da pro-
priedade rural (seja na forma de uma limitação administrativa, obrigação 
propter rem  instituto do direito civil, ou como entende a jurisprudência pau-
lista, um pressuposto ao próprio direito de propriedade), esta possibilidade 
de doação, causa uma diminuição de áreas preservadas, já que em benefício 
da criação de uma unidade de conservação (responsabilidade do Estado) o 
proprietário rural deixará de ter uma área de reserva legal em sua propriedade.   

De outro lado, temos que olhar a realidade. Esta solução através da 
doação descrita no §6º do artigo 44 permite ao Estado utilizar sua receita, 
com outras obrigações sociais, como educação, saúde, saneamento básico, 
segurança, etc, ao invés de pagar estas indenizações de valores absurdos. A 
indenização deve ser justa e basear-se em estudos que estabeleçam limites 
condizentes com o ato expropriatório para evitar que o Estado se torne re-
fém destes processos judiciais. Este drama pode impedir a criação de novas 
unidades de conservação, uma vez que o Estado não consegue regularizar as 
unidades existentes. O ideal seria não se fazer uso de alternativas legais para 
resolver um problema de grande relevância para a sociedade que é a preserva-
ção destes espaços de riqueza ambiental única.

Um modo de garantir a rica biodiversidade de áreas prioritárias para 
conservação sem ônus ao Estado é a compensação de Reserva Florestal Legal 
em áreas no entorno de unidades de conservação, respeitados os critérios do 
artigo 44, inc. III. O proprietário destas áreas poderia celebrar convênios com 
Órgãos Florestais (inclusive Municípios) para sua conservação e fiscalização, 
aumentando o tamanho do espaço de interesse ecológico protegido sem ônus 
ao Estado. Protegendo o entorno através da iniciativa privada, ou convênio 
com órgãos públicos facilita a proteção da Unidade de Conservação. Esta me-
dida pode resultar em um ganho ambiental para as duas partes: o órgão públi-
co teria recursos advindos de uma taxa de fiscalização destas áreas e o proprie-
tário protegido contra invasões de posseiros, desmatamentos e, em situação 
regular, de suas propriedades produtivas, perante a legislação ambiental. 

Não basta uma lei que declare uma área como de proteção ambiental. É 
preciso buscar a efetividade da norma, com o intuito de conjugar o interesse 
privado na regularização da propriedade rural e o interesse público na con-
servação dos recursos naturais. Estas forças devem ser somadas para atingir 
o interesse comum “preservação do meio ambiente”, como cita o caput do 
artigo 225 da Constituição Federal.

7.2 Servidão Florestal

Outro recurso para a regularização das propriedades rurais, frente à Re-
serva Florestal Legal, é através da compensação que pode ser realizada por 
meio de um arrendamento de área sob regime de Servidão Florestal, estipula-
da no artigo 44 § 5º do Código Florestal.

A Servidão Florestal será instituída pelo proprietário rural que renun-
cia, voluntariamente, em caráter permanente ou temporário, ao direito de 
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supressão ou exploração da vegetação nativa de sua propriedade, localizada 
fora da Reserva Florestal Legal e da área de preservação permanente32.

A limitação deverá ser a mesma da área de Reserva Florestal Legal. A 
Lei exige a averbação da servidão florestal na matrícula do imóvel para sua 
efetiva publicidade, após concordância do órgão ambiental, que emitirá o do-
cumento oficial para protocolo no cartório de imóveis. Proíbe a alteração da 
destinação da área, nos casos de transmissão a qualquer título, de desmem-
bramento ou de retificação dos limites da propriedade, conforme parágrafos 
1º e 2º do art. 44 do Código Florestal.

A servidão florestal é uma inovação do legislador que flexibiliza a Reser-
va Florestal Legal, para incentivar a efetividade da norma. O instituto, de um 
lado, permite que o proprietário, com déficit de mata nativa, possa completar 
a porcentagem que lhe falta mediante a instituição da servidão, em outra 
propriedade com excesso de floresta preservada. Possibilita, de outro lado, ao 
proprietário que instituir a servidão em suas terras, além da Reserva Florestal 
Legal, auferir uma renda por esta prática preservacionista. 

Ana Maria Nusdeo afirma que “a figura da compensação de reserva 
legal mediante remuneração a um outro proprietário rural, por sua vez, 
constitui um instrumento econômico de criação de mercado. Pode-se con-
siderar, então, que a nova redação do art. 44 do Código Florestal permite 
a criação de um mercado de áreas de reserva legal”33.

José Afonso da Silva entende que o instituto da servidão florestal não é 
tipicamente uma servidão, pois não há uma relação serviente como prevista 
no Código Civil. O que distingue a servidão florestal é seu caráter voluntário 
de restrição de natureza idêntica à da Reserva Florestal Legal em favor do 
interesse ambiental. Não considera um ato unilateral do proprietário uma vez 
que depende da anuência do órgão ambiental competente34.   

Ana Maria de Oliveira Nusdeo faz um interessante comentário sobre o 
mercado que pode ser gerado pela servidão florestal. A efetiva aplicação da 
norma poderá fomentar a procura por áreas de mata nativa para compensa-
ção da Reserva Florestal Legal através da servidão florestal. Porém, depen-
derá da efetividade da norma, caso contrário esta procura será pequena e 
não permitirá que o valor pago pelo arrendamento seja comparável ao custo 
de oportunidade de sua exploração. Caso o interesse pela preservação atinja 
um preço rentável, haverá uma maior disposição para proprietários rurais 
adequarem suas propriedades e não terem que assumir o ônus do custo do ar-
rendamento, ou na melhor hipótese instituir servidões em suas propriedades 
para se beneficiarem deste incentivo ambiental35.  

32  “Art. 44-A. Código Florestal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória 2166/67 de 24 de agosto de 
2001.
33  NUSDEO, Ana Maria de Oliveira – A Compensação de Reserva Legal através de Contrato de Arrendamento e 
os Incentivos à proteção florestal. Revista de Direito Ambiental, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 12, n. 48, 
out—dez/2007. p. 42.
34  SILVA, José Afonso da – Direito Ambiental Constitucional. 3ª. Edição, São Paulo: Editora Malheiros, 2000. p. 
189.
35  Idem, Nusdeo, pág. 42/43.
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Concluindo, a Lei possibilita ao proprietário de área, com déficit de Re-
serva Florestal Legal, regularizar sua propriedade através da Servidão Flo-
restal. E ao proprietário preservacionista possibilita obter renda extra com o 
arrendamento desta área, além dos outros benefícios fiscais como a isenção 
do Imposto Territorial Rural – ITR que também atinge a servidão florestal, 
conforme artigo 10, § 1º, inciso II, letra “d” da Lei 9.393/96.

7.3 Cota de Reserva Florestal – CRF

O artigo 44-B, institui a Cota de Reserva Florestal – CRF, título repre-
sentativo de vegetação nativa sob regime de servidão florestal, de Reserva 
Particular do Patrimônio Natural ou reserva legal instituída voluntariamente 
sobre a vegetação que exceder os percentuais estabelecidos no art. 16 do Có-
digo Florestal. 

Este artigo ainda depende de regulamentação (artigo 44-B, §, único36), 
porém, pode-se interpretar que o proprietário possuidor de área de mata nati-
va acima dos 20% exigidos pelo Código Florestal nas terras paulistas, poderá 
transformar esta área em uma servidão florestal e arrendá-la como vimos aci-
ma, ou instituir as CRFs e comercializá-las com outros proprietários carece-
dores de mata nativa. 

Luis Carlos da Silva de Morais entende que tal procedimento deverá ser 
similar a uma cédula hipotecária37.  Um título representativo de área de reser-
va legal que provavelmente, como os demais meios de compensação, deverá 
ser averbado na matrícula do imóvel, porém, conforme exposto, depende de 
regulamentação.

Esta possibilidade é bem-vinda para proprietários que instituíram uma 
Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, pois possibilita uma fonte 
de renda, para estes defensores da natureza. Hoje, a legislação apenas confere 
a isenção do ITR de suas propriedades. 

Para efetivo controle das áreas de Reserva Florestal Legal, o antigo de-
creto estadual paulista (Decreto 50.889/06) exigia, além da averbação da área 
de Reserva na matrícula do Imóvel, que esta fosse georreferenciada pelo Sis-
tema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional fixada pelo INCRA. 
Esta providência permitia a exata noção aonde se localiza a Reserva Florestal 
Legal, facilitando sua fiscalização por satélite, o que implicaria em menores 
custos para o Estado e maior eficiência na sua vigilância.

Infelizmente esta exigência foi revogada pelo Decreto Estadual Paulista 
53.939 de 06 de Janeiro de 2009, que não faz qualquer menção à necessidade 
de georreferenciamento da área de reserva legal.

36  Art. 44-B, § único. A regulamentação deste Código disporá sobre as características, natureza e prazo de validade 
do título de que trata este artigo, assim como os mecanismos que assegurem ao seu adquirente a existência e a con-
servação da vegetação objeto do título. (Lei 4.771 de 1965).
37  MORAIS, Luis Carlos Silva de. Código Florestal Comentado. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. pág. 225.
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8. ANÁLISE DO PARECER DO PROJETO DE LEI 1876/99

A Câmara dos Deputados instalou em 29 de setembro de 2009 uma co-
missão para estudar o projeto de lei1876/99 e demais projetos apensados à 
este para alteração de nosso Código Florestal. 

A mesa diretora da comissão fora composta da seguinte forma: Presi-
dente Moacir Micheletto (PMDB-PR); Vice Presidentes Ancelmo de Jesus 
(PT-RO); Homero Pereira (PR-MT); e Nilson Pinto (PSDB-PA). Relator De-
putado Aldo Rebelo (PCdoB-SP).

Foram realizadas diversas reuniões e audiências públicas no país para 
debate do tema. Ao final, em 06 de julho de 2010 esta comissão por 13 votos 
a favor e 05 votos contra, aprovou o projeto de reforma do Código Florestal 
que vem sofrendo diversas críticas da sociedade civil e ambientalista.

8.1 Principais Alterações Promovidas pelo PL 1.876/99

O PL cria uma moratória para áreas desmatadas ilegalmente até 22 de ju-
lho de 2008, seja área de Reserva Legal ou de preservação permanente (topos 
de morro, margens de rios, nascentes, terrenos com declividade acentuada, 
etc.) Estabelece o conceito de área rural consolidada definida como ocupação 
existente até a data acima definida, com edificações, benfeitorias e ativida-
des agrosilvopastoris em quaisquer espaços, inclusive áreas protegidas. Cita 
o artigo 24 do PL que fica garantida a utilização destas áreas consolidadas 
até a criação do Programa de Regularização Ambiental – PRA com prazo de 
cinco anos para o poder público instituí-lo, após a aprovação desta lei. Após 
a criação do PRA o proprietário ainda será advertido para no prazo de 180 
dias aderir à este programa. Durante este período as multas ficam suspensas.

Redução dos atuais 30 metros para 15 metros de APP em rios com até 5 
metros de largura a partir do leito menor do rio ao invés de seu nível maior. 
O Código Florestal tem que estabelecer faixas de preservação permanente 
para todos os rios do país que possui dimensões continentais. Desta forma 
a largura de 30 metros é uma dimensão segura para evitar assoreamento dos 
rios e preservação da fauna e flora aquática e terrestre, não importa o bioma 
em que esteja inserido.

O risco que se corre é permitir a construção em locais próximos aos rios 
e após uma inundação vidas serem perdidas como ocorreu recentemente nas 
cidades interioranas do Rio de Janeiro, após fortes chuvas. E o pior é que 
ainda vão bater nas portas do judiciário cobrando indenizações do poder pú-
blico pela negligência em deixar as pessoas se instalarem nestes lugares, ainda 
mais com a permissão legal dadas pelo Código Florestal!

O PL permite a isenção da necessidade de reserva legal para imóveis ru-
rais com até quatro módulos fiscais. O módulo fiscal é o número de módulos 
em que se permite o mínimo de parcelamento de uma propriedade rural. O 
INCRA através da Instrução Especial nº. 20 de 28 de maio de 1980 estabelece 
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o módulo fiscal de cada município, seguindo os critérios do Estatuto da Terra 
(Lei 4.504/64) e Decreto 84.685/80, sendo que um módulo fiscal pode variar 
de 5 até 100 hectares. Ou seja, uma propriedade com até 400 hectares de terra 
pode ficar dispensada da necessidade de averbação de reserva florestal legal. 

O PL permite a redução da reserva legal na região amazônica de 80% 
para 50% e em regiões de cerrado na Amazônia Legal de 35% para 20%, 
quando o Zoneamento Ecológico Econômico permitir. O atual Código Flo-
restal em seu artigo 16, §5º, inciso I, já estabelece esta possibilidade, porém, 
apenas no caso de recomposição de área desmatada tendo em vista sua apti-
dão agrícola. A proposta em questão permite a redução de mata nativa exis-
tente de 80% para 50%, permitindo a redução da área de reserva legal na 
Amazônia possibilitando a ampliação de seu desmatamento. E ainda possi-
bilita a diminuição da porcentagem de reserva legal, mediante o ZEE, para 
áreas de cerrado na Amazônia Legal.

Em relação à compensação ambiental o PL altera consideravelmente os 
requisitos para compensação da Reserva Legal. O artigo 26, §5º, inciso II do 
PL estabelece:

Art. 26 (...), § 5º - A compensação de que trata o caput poderá ser feita 
mediante:
II – arrendamento de área sob regime de Servidão Ambiental ou Reserva Le-
gal equivalente em importância ecológica e extensão, no mesmo bioma, con-
forme critérios estabelecidos em regulamento;

Ou seja, o PL, não cita mais a questão da bacia hidrográfica, Estado, 
proximidade com a área desprovida de reserva legal e ecossistema. Apenas 
cita equivalência em importância ecológica e extensão, no mesmo bioma, 
conforme critérios estabelecidos em regulamento.

Conforme cita neste PL, o regulamento definirá os critérios de compen-
sação tendo apenas como limite o bioma envolvido. No caso da Mata Atlân-
tica, um dos biomas mais atacados e uma das vegetações com maior biodi-
versidade do mundo, a lei da Mata Atlântica define quais são suas formações 
que esperasse deverão ser considerados em grau de importância ecológica 
para a compensação ambiental.

Segundo a Lei da Mata Atlântica (Lei 11.428/2006):

Art. 2o  Para os efeitos desta Lei, consideram-se integrantes do Bioma Mata 
Atlântica as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associa-
dos, com as respectivas delimitações estabelecidas em mapa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme regulamento: Flo-
resta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de 
Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Se-
midecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as 
vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves 
florestais do Nordeste.
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O Inciso III do artigo 26 do PL inova ao possibilitar a regularização 
da área de reserva legal mediante além do critério de doação de área den-
tro de unidade de conservação passível de regularização fundiária (que já 
existe no atual Código Florestal como vimos acima), a contribuição para 
fundo público que tenha essa finalidade, respeitados os critérios estabele-
cidos em regulamento.

Este item deverá ser bem definido em regulamento, sob pena de se burlar 
a finalidade do próprio conceito de reserva legal, criando propriedades que 
não terão qualquer vínculo com outra área de reserva de outra propriedade. 
Apenas pagando ao Estado para se desonerar de sua responsabilidade, fican-
do ao Estado o dever de criar, ou regularizar uma unidade de conservação 
com o dinheiro arrecadado, o que não garante que o dinheiro será efetiva-
mente utilizado para este fim.

O PL avançou um pouco na definição dos critérios para regulamenta-
ção das Cotas de Reserva Florestal, alterada sua denominação para Cotas 
de Reserva Ambiental. O artigo 39 do PL estabelece os documentos que se-
rão necessários ao proprietário que deseja instituir uma servidão ambiental 
e transformá-la em cotas de reserva ambiental. Como principal informação 
solicita o memorial descritivo da área de servidão com pelo menos um ponto 
de amarração georreferenciado, possibilitando um controle da área que está 
sendo oferecida para fiscalização remota através de satélites.

Neste ponto vale a pena uma observação. Com a futura regularização 
das propriedades rurais através da Lei 10.267/01 mediante certificação IN-
CRA, todos os imóveis rurais terão suas matrículas retificadas com a des-
crição através de coordenadas georreferenciadas. O próprio INCRA tem um 
sistema para impedir sobreposição de áreas na análise das certificações das 
propriedades. Sendo assim, já existindo um sistema que possibilita este mo-
nitoramento, seria de grande importância que os órgãos do SISNAMA tam-
bém o utilizassem em seus licenciamentos de áreas de reserva legal impedindo 
a sobreposição de servidões para proprietários distintos. Ou seja, através do 
georreferenciamento se possibilita um maior controle na liberação das com-
pensações de reserva legal, não permitindo que uma mesma área seja utiliza-
da por vários proprietários para adequação de suas propriedades.

O PL cria o Centro de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – 
CETIP. O PL ainda define o prazo mínimo de 15 anos de vigência da servidão 
florestal temporária e as obrigações do seu instituidor para manutenção desta 
área, incluindo prestar contas ao proprietário do imóvel beneficiado, permitir 
a fiscalização pelo seu detentor, defender sua posse por todos os meios em di-
reito admitidos. O PL também define a responsabilidade do detentor da posse 
entre as mais importantes a defesa judicial da servidão, pela responsabilidade 
compartilhada na manutenção desta área que lhe beneficia.

O PL deixa para o regulamento decidir importantes questões que o atual 
código já define. O mais importante a nosso ver é a questão da regulamenta-
ção da compensação de reserva legal e as responsabilidades de cada ente do 
SISNAMA em definir os critérios para sua operacionalização. 
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Ficam as seguintes dúvidas: Como fiscalizar estes procedimentos? Como 
definir as responsabilidades dos Estados envolvidos para planejar a compen-
sação de áreas entre Estados o qual irá trazer dificuldades procedimentais 
para sua implementação, induzindo inclusive Estados com menor poder eco-
nômico a ficar com a responsabilidade de preservar o meio ambiente, enquan-
to outro se desenvolve economicamente.

O debate entre os órgãos públicos, sociedade civil, entidades ambienta-
listas, universidades, proprietários rurais e ambientalistas, se faz necessário 
com o objetivo de evoluirmos para uma consciência comum preservacionista, 
aliando produtividade e proteção de nossos recursos naturais frente a um 
mundo globalizado. É certo que o Brasil não pode perder competitividade 
econômica, principalmente considerando que o agronegócio sempre foi uma 
locomotiva para o progresso do país. Este crescimento, porém, não pode ser 
desordenado, passando por cima de interesses maiores da nação como a pro-
teção de nossas riquezas naturais. Não podemos nos espelhar nos erros de 
outros países para justificar a exploração de nossos bens ambientais. 

É certo que o interesse do agricultor deve ser considerado para adequa-
ção do código florestal, porém, o meio ambiente é interesse maior da socieda-
de, e a produtividade deve seguir critérios de sustentabilidade que não causem 
impactos significantes ao meio ambiente. A utilização desordenada de nossos 
recursos, ao final, poderá retornar com uma conta maior e que deverá ser 
paga por toda a nação. Este despertar deve ser discutido com seriedade, atra-
vés de incentivos e políticas públicas ambientais, que desenvolvam o senso 
responsabilidade com o meio ambiente. O foco deve ser cumprir o tão espe-
rado desenvolvimento sustentável, garantir qualidade de vida e respeitar os 
direitos das presentes e futuras gerações. 

9. CONCLUSõES ARTICULADAS

9.1 O Projeto de Lei 1.876/99 deixa dúvidas sobre os procedimentos para 
compensação da Reserva Legal, aplicando com critério para sua localização 
apenas importância ecológica e bioma, sem definir os limites territoriais para 
sua implantação. 

9.2 O Decreto Federal 7.029/2009 teve por único objetivo prorrogar a aplica-
ção do artigo 55 da Lei 6.514/08, que implicava o pagamento de multa pela 
falta de averbação da reserva legal na matrícula do imóvel. O PL 1.876/99 tem 
como principal objetivo prorrogar, pelo período de cinco anos, a definição da 
situação dos imóveis rurais irregulares perante a legislação ambiental brasi-
leira, até a criação do Programa de Regularização Ambiental - PRA. 

9.3 O Inciso III do artigo 26 do PL 1.876 cria a figura da contribuição para 
fundo público que tenha finalidade de regularização de unidades de conser-
vação fundiária. Este ato afronta o próprio conceito de Reserva Legal, pois 
possibilita que propriedades rurais mediante este pagamento fiquem sem 
qualquer vínculo com área de reserva de outra propriedade.

Book grad e pos grad.indb   487 11/05/11   15:26



Book grad e pos grad.indb   488 11/05/11   15:26



A FUNÇÃO DO DIREITO PARA UMA 
OCUPAÇÃO SUSTENTÁVEL DAS CIDADES 

NA SOCIEDADE DE RISCO

FÁBIO SCOPEL VANIN
Universidade de Caxias do Sul – Mestrando em Direito

RENATO LUÍS BORDIN DE AZEREDO
Universidade de Caxias do Sul – Mestrando em Direito

1. INTRODUÇÃO

As constantes catástrofes naturais ocorridas no planeta transformaram a 
problemática ambiental em uma das principais preocupações da sociedade. Há 
um consenso no meio científico de que tal realidade é um reflexo da conduta 
humana, que sempre se utilizou dos recursos naturais, sem maiores preocupa-
ções. Assim, a relação homem-meio ambiente precisa ser repensada, sendo ne-
cessário uma modificação nas práticas sociais para evitar danos ainda maiores. 

Um exemplo desta realidade é a situação atual das grandes cidades. O 
processo de urbanização ocorrido nos últimos anos, fez com que a população 
urbana crescesse demasiadamente, concentrando-se em grandes centros. Esse 
processo, aliado a falta de políticas públicas habitacionais e inserido num 
mercado imobiliário excludente, fez com que as cidades fossem ocupadas de 
forma desordenada, inclusive com a utilização de áreas definidas como de 
preservação permanente. 

A partir desta realidade, surgem algumas teorias como a sociedade de 
risco e o desenvolvimento sustentável. A primeira entende que a sociedade já 
extrapolou a possibilidade de controle, possuindo sistemas arcaicos de legi-
timação de práticas, que não acompanharam o desenvolvimento cientifico, 
não tendo como prever, ou sequer, controlar os impactos advindos da ação 
humana sobre o meio ambiente. 

O desenvolvimento sustentável, em uma visão mais otimista, defende 
que a superação desta realidade se dará a partir de uma qualificação nas for-
mas de produção e consumo, e vê o desenvolvimento a partir da integração 
dos aspectos ambientais, sociais e econômicos, defendendo que essa mudança 
qualitativa na relação homem-meio ambiente garantirá a existência da atual 
e futura geração.

Desta forma, o objetivo deste artigo é verificar se a sociedade de risco 
se materializa na realidade de ocupação das cidades brasileiras, e, feita essa 
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verificação, apontar a função do direito na superação desta problemática, 
indicando preceitos para uma ocupação urbana sustentável. Para isso, será 
feita uma breve contextualização da teoria da sociedade de risco global e 
a confrontação da mesma com a realidade da ocupação urbana no Brasil. 
Após, será estudado como o desenvolvimento sustentável é visto na realidade 
urbana, para finalmente, serem apontados preceitos para uma ocupação sus-
tentável das cidades.

2. SOCIEDADE DE RISCO GLOBAL

A globalização, que tem como uma das características o aumento das 
trocas entre os países ensejando um acréscimo no consumo, acaba por utilizar 
de forma desenfreada os recursos naturais, tendo como conseqüências gran-
des impactos ambientais: problemas como aquecimento global, desmatamen-
to, diminuição dos recursos hídricos, ocupação desordenada do solo urbano, 
consumo e lixo são alguns exemplos e ameaças para esta e as futuras gerações.

Desta forma, a crise ambiental começa a oferecer sinais claros de que o 
modo de vida da população mundial esta ultrapassando os limites, e isto têm 
como conseqüência reflexos de ordem social e econômica.1

Nesse contexto, a temática ambiental passou a chamar atenção de soció-
logos contemporâneos, em especial de através dos estudos dos teóricos Ulrich 
Beck e Anthony Giddens, que tem apontado importantes reflexões acerca dos 
riscos, que estão ligados aos impactos ambientais e à ação antrópica.

Antes de mais nada, é necessário que se faça um breve apanhado sobre o 
significado de “modernidade reflexiva”. Através dela, os autores ilustram a sua 
concepção de como a sociedade industrial desaparece e dá espaço a sociedade 
de risco. A modernidade reflexiva caracteriza-se por ser uma era de incertezas e 
ambivalência, em que estão presentes ameaças de grande magnitude e a possibili-
dade de uma reinvenção e a inclusão de novas pessoas nos seus debates políticos.

Na sociedade pré-industrial, as ameaças originavam-se de perigos natu-
rais, sem interferência humana. Nesse período, os perigos eram inevitáveis, 
tendo sua solução em forças externas, baseadas na tradição. Já, na sociedade 
industrial os perigos eram oriundos do trabalho ou da sua falta, portanto, sua 
origem era atribuída ao próprio homem. Assim, foram criados mecanismos 
de proteção, como leis e programas, onde impacto era localizado e contro-
lado. Na sociedade moderna, os riscos são incalculáveis e imprevisíveis, não 
possuindo certezas ou garantias.2

Neste contexto histórico, a passagem da sociedade pré-industrial para 
a sociedade industrial representa o fim da tradição como referência de vali-

1  GUERRA, Sidney. Desenvolvimento Sustentável na Sociedade de Risco Global: Breves Reflexões sobre o Direito 
Internacional Ambiental. Disponível em http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/manaus/direito_
ambiental_sidney_guerra.pdf Acesso em 17.10.2010 . p. 2. 
2  GOLDBLATT, Teoria Social e Ambiente. Trad. Ana Maria André. Instituto Piaget, 1998. p. 233-234.
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dade, “ante a uma situação anterior, em que as tradições eram reverenciadas 
como a normatização básica da vida social”3, passando a ser considerados 
“padrões baseados na certeza e na segurança da nova racionalidade científica 
industrial”.4 

Já, a transição da sociedade industrial para a sociedade moderna, repre-
senta a modernidade reflexiva, U. Beck dispõe que, “modernização reflexiva 
significa a possibilidade de uma (auto)destruição criativa para toda uma era: 
aquela da sociedade industrial”. Nesse sentido, o autor acrescenta que “O 
sujeito dessa destruição criativa não é a revolução, não é a crise, mas a vitória 
da modernização social”.5 Neste aspecto, cabe citar duas idéias fundamentais 
sobre a modernidade reflexiva: a espontaneidade do processo de surgimento 
e a dificuldade na identificação e controle dos riscos.

Assim, a primeira idéia fundamental acerca da modernidade reflexiva 
refere-se ao fato dela ser um processo que surge de forma espontânea, silen-
ciosa, não intencional. Ela é reflexo e enfatiza o “dinamismo industrial, ex-
tremamente veloz, que esta se transformando em uma nova sociedade sem a 
explosão primavera de uma revolução, sobrepondo-se a discussões e decisões 
políticas de parlamentos e governos”.

Ou seja, a evolução da sociedade, de industrial para sociedade moderna, 
não é algo pensado, desejado ou planejado, mas que surge, a partir do avanço 
da sociedade industrial e seus processos, que não avaliaram de forma correta 
a identificação e o controle dos riscos. 

A dificuldade na identificação e no controle dos riscos é outra idéia fun-
damental que ilustra a modernidade reflexiva, e já introduz o tema “socieda-
de de risco”, que conforme o próprio U. Beck, não é uma opção, mas uma 
realidade. Na sociedade industrial, há efeitos da ação humana que podem 
ser distinguidos e considerados perigosos, mas eles “não se tornam questões 
públicas ou centro de conflitos políticos”, pois, são legitimadas por tomadas 
de decisão que tornavam as ameaças produzidas “riscos residuais”. 6 

Ocorre que, com o avanço da ciência, a tomada de decisões com base nos 
mecanismos de controle da sociedade industrial perde eficácia, fazendo com 
que os riscos, identificados anteriormente como residuais fujam do controle, 
não se conseguindo mais mensurar, nem impedir os seus impactos. Desta for-
ma, a sociedade passa a viver com as ameaças, que ela produziu. Essa situa-
ção caracteriza a sociedade de risco: as decisões dos legitimados da sociedade 
industrial, e os perigos por elas gerados, passam a ser questionados e ocupar 

3  MARTINS, Clitia Helena Backx. A sociedade de risco: visões sobbre a iminência da crise ambiental global na 
teoria social contemporânea. Ensaios FEEE, Porto Alegre, v. 25, n. 1, p. 233-248, abr. 2004. p. 236.
4  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. 2.ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p.13. 
5  BECK, Ulrich. A Reinvenção da Política: Rumo a uma Teoria da Modernização Reflexiva. p. 11- 71 in BECK, 
Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott. Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social 
moderna . São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 1997. p. 12.
6  BECK, Ulrich. A Reinvenção da Política: Rumo a uma Teoria da Modernização Reflexiva. p. 11- 71 in BECK, 
Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott. Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social 
moderna . São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 1997. p. 15.
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espaço de destaque nos debates e conflitos públicos e privados, fazendo com 
que os riscos passassem a ser considerados imensuráveis e intangíveis. 

Neste quadro, a passagem da modernização industrial para a moder-
nização reflexiva, significa “primeiro a desincorpação, e, segundo a reincor-
pação das formas sociais industriais por outra modernidade”.7 Verifica-se, 
portanto, que a modernidade reflexiva significa o processo de evolução da so-
ciedade industrial, que deixa de existir, abrindo espaço, sem qualquer ruptura 
ou revolução, para a sociedade de risco. Nesse sentido, a segunda origina-se 
na primeira, inaugurando uma nova fase da humanidade, na qual se reco-
nhece que “a mesma tecnologia que gera benefícios ao ser humano é também 
responsável por provocar inesperadas e indesejadas consequências” e que 
“uma parte dos riscos contemporâneos escaparam do controle do sistema 
convencional das instituições da era industrial”.8.  Citando U. Beck, os auto-
res J. Morato Leite e P. Ayala dispõe que a modernidade reflexiva representa 
o “momento onde o caixão da modernidade é aberto, expondo as faces de um 
desenvolvimento incalculável e insergurável, e de uma sociedade que perde a 
capacidade de gerar segurança e controlar as contingências”.9.

Assim, segundo U. Beck, a Sociedade de Risco se apresenta como uma 
fase do desenvolvimento da sociedade moderna, em que os riscos sociais, po-
líticos, econômicos e individuais tendem cada vez mais a escapar do controle 
e da proteção das instituições da sociedade industrial. Nessa concepção, rea-
firmada por R. De Giorgi, os riscos passam a ser tidos como ameaças globais 
imensuráveis e incalculáveis.10

Distinguindo risco e perigo J. Morato Leite e P. Ayala, dispõem que “se a 
reprodução de ameaças de diversas espécies sempre esteve presente nos diver-
sos contextos de organização social, o risco é um conceito que tem sua origem 
na modernidade”. Desta forma, risco não pode ser considerado todo e qual-
quer perigo ou ameaça, mas algo imprevisível, imensurável, incontrolável e 
que tem origem na ação do homem. Nesse aspecto, A. Giddens cita exemplos 
deste “aspecto ameaçador” do risco: colapsos como a uma guerra nuclear, 
calamidade ecologia, uma explosão populacional incontrolável possuem um 
potencial global e fornecem um horizonte inquietante para todos.11. 

7  BECK, Ulrich. A Reinvenção da Política: Rumo a uma Teoria da Modernização Reflexiva. p. 11- 71 in BECK, 
Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott. Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social 
moderna . São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 1997. p. 12.
8  HANSE, Cláudia Maria; CALGARO, Cleide. Modernidade Reflexiva e a Sociedade de Risco: O Futuro da Nova 
Era Social. Disponível em http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/21/07_modernidade_reflexiva.html. Acesso em 
18/01/2011. p. 3.
9  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. 2.ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 18.
10  DE GIORGI, Raffaele. O Risco na Sociedade Contemporânea. Revista de Direito Sanitário, São Paulo, v. 9, n. 
1  p. 37-49 , Mar./Jun. 2008. p. 45. Não existe uma competência social para o tratamento do risco. Não existe uma 
racionalidade universal que possa evitar o risco e desvinculá-lo como vínculo temporal da produção dos eventos. 
Todos os sistemas sociais — e também os sistemas psíquicos — se expõem a operações arriscadas. Enquanto 
construção da comunicação e particularmente ambíguo, o paradoxo a que chamamos risco não pode ser enfrentado 
por meio de mecanismos fundados na causalidade.
11  GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. São Paulo: Ed. da UNESP, 1991. p. 127.
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O risco é resultado de decisões, que são tomadas sem a devida cautela 
ou sem os instrumentos necessários para prever os efeitos de uma conduta. 
Isso ocorre em virtude da complexidade das relações sociais modernas, assim 
“nesse novo modelo de organização social, o perfil dos riscos distancia-se dos 
riscos profissionais e empresariais do Estado nacional, identificando-se como 
ameaças globais, sujeitas a uma nova dinâmica política e social”.12.

Segundo U. Beck, há um número cada vez maior de conflitos, que dei-
xam de ser tratados como problemas de ordem e passam a ser tratados como 
problemas de risco. Os riscos, são caracterizados por uma ambivalência fun-
damental, visto a ausência de clareza nas decisões. Assim, os riscos serão re-
produzidos através das decisões e ponto de vista com que cada um pode ava-
liar as decisões na sociedade: “nas questões de risco, ninguém é especialista, 
ou todo mundo é especialista” o que configura o “retorno da incerteza”.13.

A precariedade das decisões reforça o retorno da incerteza e representa 
a desconfiança nos especialistas, que eram “a chave dos sistemas de segurança 
das sociedades industriais”. A sociedade de risco “torna-se reflexiva, o que 
significa dizer que ela se torna um tema e um problema para ela própria” uma 
vez que os mecanismos de controle da sociedade industrial tornaram invisí-
veis alguns riscos, que se transformaram em macroperigos, com as seguintes 
características: não encontrarem limitações macrotemporais; não submete-
rem-se a regras de causalidade e aos sistemas de responsabilidade; e não são 
compreensíveis devido ao grau de irreversibilidade de seus efeitos.14.

Já podemos traçar três conclusões sobre o risco na teoria proposta: ele 
tem origem na tomada de decisões; representa uma situação de insegurança 
para a população; e é caracterizado como um macroperigo, de efeitos globais, 
instáveis e de difícil entendimento. Dando seqüência, é necessário destacar 
outros dois conceitos fundamentais para o entendimento da teoria e que re-
presentam as consequências mais graves dos riscos modernos: a explosividade 
social do perigo e a irresponsabilidade organizada. 

A explosividade social do perigo, que pode ser considerada como um 
efeito a condição precária de defesa, significa a dificuldade que as pessoas 
na sociedade de risco possuem para enfrentar as ameaças óbvias e inevitá-
veis sendo obrigadas a conviver com elas.  No quadro presente, o perigo se 
configura, pois é possível mobilizar idéias contrárias, peritos com opiniões 
diferentes, além de modificar os índices máximos de poluição autorizada, a 
fim de acomodar novas vagas de poluição inesperada. “Ao erro humano e não 
ao risco sistemático pode ser atribuído o papel de vilão da peça”.15  Segundo 

12  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. 2.ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 18.
13  BECK, Ulrich. A Reinvenção da Política: Rumo a uma Teoria da Modernização Reflexiva. p. 11- 71 in BECK, 
Ulrich; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott. Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social 
moderna . São Paulo: Universidade Estadual Paulista, 1997. p. 19 – 21. 
14  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. 2.ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 18.
15  GOLDBLATT, Teoria Social e Ambiente. Trad. Ana Maria André. Instituto Piaget, 1998. p.243.
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J. Morato Leite e P. Ayala, o conceito de risco convive com uma flexibilização 
e a “permanente instabilidade dos padrões científicos de segurança”16, o que 
coloca a população uma situação de grande insegurança, devido ao retorno 
da incerteza.

Ao tratar da reprodução recorrente dos acontecimentos de impacto am-
biental e apontar um diagnóstico de suas causas, o autor H. Acselrad, afirma 
que, por mais diferente que sejam os eventos, todos eles podem estar ligados 
a uma mesma lógica, que são as questões estruturais do Estado, realidade que 
caracteriza a irresponsabilidade organizada.17 

Os Estados assumiram o papel de proteção econômica, do ambiente e 
dos cidadãos, e fizeram isso com base em instrumentos do período industrial, 
que não são indicados para lidar com o risco e na verdade, ocultam as suas 
origens e conseqüências. Em outras palavras, a ação do Estado e o sistema 
normativo não são suficientes para garantir a prevenção e proteção em rela-
ção aos impactos ambientais. 

No mesmo sentido, C. Lenzi dispõe que irresponsabilidade organizada é 
um conceito que ilustra uma contradição institucional, na qual ameaças am-
bientais são produzidas, mas ninguém é responsável por elas. O autor destaca 
que as instituições modernas são forçadas a reconhecer a realidade dos peri-
gos e catástrofes, mas, ao mesmo tempo, recusam a sua existência, gravidade, 
origem e, principalmente, sua responsabilidade sobre elas.18 

Os autores J. Morato Leite e P. Ayala, trazem importante reflexão neste 
tema, afirmando que “esse desvio na lógica experimental é uma das formas 
pelas quais se manifesta a face mais negativa da sociedade de risco, a racio-
nalidade da irresponsabilidade organizada” neste sentido, essa situação acaba 
por legitimar o fenômeno denominado por U. Beck como não-imputabilidade 
sistêmica das ameaças que acaba por legalizar contaminações através de “po-
líticas de conhecimento e produção do saber sobre os riscos, sonegando aces-
so à informações e gerando, em seu lugar, o silêncio, a omissão, o anonimato e 
o ocultamento institucionalizados.” Em outras palavras “a irresponsabilidade 
organizada representa justamente a forma pela qual as instituições organi-
zam os mecanismos de explicação e justificação dos riscos na sociedade con-
temporâneas” legitimando “uma produção ilógica da investigação, na qual a 
aplicação precede a comprovação.”19

16  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. 2.ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 25.
17  ACSELRAD, Henri. Irresponsabilidade Ambiental. Disponível em http://www.responsabilidadesocial.com/article/
article_view.php?id=103 . Acesso em 19/01/2011. p. 1. O caráter dito “organizado desta falta de responsabilidade 
diz respeito ao silêncio que impera quanto ao risco destrutivo de certas técnicas, à concentração destes riscos sobre 
grupos sociais menos organizados e desprovidos de poder, e à desinformação sistemática disseminada por um bloco 
de interesses que diz considerar a contaminação como um “mal necessário do desenvolvimento”, enquanto, é claro, 
este mal estiver atingido essencialmente as populações de trabalhadores e moradores de menor renda.
18  LENZI, Cristiano Luis. Sociologia ambiental: risco e sustentabilidade na modernidade. São Paulo: EDUSC. 
2006. p. 146-147.
19  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. 2.ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 20-22.
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Entende-se, portanto que irresponsabilidade organizada significa o po-
sicionamento do Estado e das instituições, que dispõe de um aparato instru-
mental ultrapassado, e que, em alguns casos, não tem como avaliar os riscos 
de uma conduta, e, quando identifica, visa omitir consequências catastróficas 
dessas ações, com o objetivo de legitimar determinadas práticas e isentar a 
responsabilidade de agentes causadores de danos.

Desta forma, quanto mais se negam ou se ocultam os efeitos dos riscos, 
através da burocracia, mais riscos acumulam-se ou são sistematicamente pro-
duzidos. A ciência e a técnica passam a exercer uma função de “moralização 
tecnológica do progresso, que passa a se guiar por uma ética sem moral, uma 
ética matemática”. Neste quadro, a irresponsabilidade organizada dispõe 
sobre a falência dos padrões institucionais na regulação dos macroperigos, 
que tem origem na legitimação e regulação dos riscos da modernidade, o que 
produz dois paradoxos regulatórios: o primeiro reafirma que “a degradação 
ambiental é tanto maior quanto maior é sua regulação normativa”.  Segundo 
J. Morato Leite e P. Ayala isso quer dizer que: “quanto maior é o número de 
riscos ocultados, maior é a sua reprodução”. O segundo paradoxo reforça a 
idéia de explosividade social, onde há uma flexibilização na definição dos ris-
cos, onde os mais expostos são exatamente aqueles mais propensos a ignorá-
-los, devido a falta de conhecimento e acesso a informação.20

Desta forma, a irresponsabilidade organizada e a explosividade social, 
representam as mais graves consequências do risco na sociedade moderna, 
originando-se, principalmente da questão conhecimento-desconhecimento, 
que acaba por questionar as regras e as decisões cientificas legitimadas pelo 
Estado, devido a instabilidade das decisões. 

Assim, neste primeiro capítulo, foi trabalhada a modernidade reflexiva, 
indicando duas idéias fundamentais, que tratam do seu processo de cons-
trução e da forma como os são identificados e controlados os riscos na sua 
realidade. Após, foram apontas as características do risco, a explosividade 
social e a irresponsabilidade organizada na sociedade de risco. Esse trajeto é 
necessário para que se possa avançar neste estudo, verificando se há relação 
entre as consequências da sociedade de risco e a ocupação urbana.

3. A MATERIALIZAÇÃO DA SOCIEDADE DE RISCO NA OCUPAÇÃO URBANA

Neste segundo capítulo, serão verificadas as idéias apresentadas até 
aqui, em paralelo ao estudo da ocupação urbana no Brasil. Pretende-se as-
sim, relacionar a modernidade reflexiva ao processo de urbanização, carac-
terístico dos Municípios contemporâneos, e após, apontar se a explosividade 
social, a identificação e controle dos riscos, e a irresponsabilidade organizada 
se materializam na caótica ocupação urbana do país.

20  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. 2.ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 23-24.
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O processo de urbanização, em especial nos países periféricos, é caracte-
rizado por um duplo efeito: o constante crescimento da população urbana e 
a concentração desta população em aglomerados de grande porte.

Conforme explicam L. Silva e L. Travessos, o processo de urbanização 
no Brasil ilustra bem esse duplo efeito, sendo que “entre 1940 e 2000 o país 
apresentou um crescimento da população urbana de 31,2% para 81,2%, pas-
sando de uma condição basicamente rural para outra, predominantemente 
urbana”. Além disso, as autoras destacam que em 1950 o Brasil tinha apenas 
duas cidades com mais de 1 milhão de habitantes e na década de 1990, esse 
número saltou para 13 cidades.21 Esse processo induzido faz com que as con-
centrações urbanas se tornem cada vez mais gigantescas, “as populações se 
amontoam atingindo densidades inquietantes”. Segundo H. Lefebvre, muitos 
núcleos urbanos antigos se deterioram e as pessoas se deslocam para perife-
rias consideradas mais produtivas.22

Ao chegar nesses locais, as pessoas deparam-se com a falta de políticas 
públicas de planejamento urbano e habitacional, o que tem como efeito, en-
tre outros, a formação de ocupações irregulares. Normalmente, as ocupações 
irregulares se dão em áreas ambientalmente frágeis, como a beira de córregos, 
rios e reservatórios, encostas íngremes, mangues, áreas alagáveis fundos de 
vale, que possuem legislação específica e restritiva, e devido a esse fato, não 
interessam ao mercado imobiliário legal. Essas localidades são consideradas 
como as que “sobram” para a moradia de grande parte da população.23 

As consequências das ocupações nesses locais são muitas, como a po-
luição dos recursos hídricos e dos mananciais, banalização de mortes por 
desmoronamentos, enchentes, como visto recentemente no Estado do Rio de 
Janeiro, onde na região Serrana catástrofes ambientais desta ordem registra-
ram o elevado número de mais de 700 vítimas fatais. 

Nesse breve apanhado sobre o processo de urbanização e suas conse-
quências sócio-ambientais, verifica-se, desde logo, que ela se assemelha ao 
processo da modernidade reflexiva. Reiterando os apontamentos do primeiro 
capítulo, a modernidade reflexiva é a manifestação dos problemas gerados 
pelo crescimento econômico no período da modernidade industrial, em que 
os mecanismos de controle desconsideravam os perigos da ação do homem, 
o efeito disso, é a reflexibilidade dos riscos, que se manifestam nessa nova 
modernidade.  

O processo de urbanização, em especial a ocupação das cidades, pelo 
exposto, tem a mesma problemática: a histórica falta de planejamento urba-
no, de políticas públicas e o direcionamento do mercado imobiliário, fizeram 

21  SILVA, Lucia Sousa e; TRAVASSOS, Luciana. Problemas ambientais urbanos: desafios para a elaboração de 
políticas públicas integradas. Disponível em http://web.observatoriodasmetropoles.net/download/cm_artigos/
cm19_118.pdf. Acesso em 05/01/2010.  p. 32.
22  LEFEBVRE, Henry. O Direito à Cidade. São Paulo: Centauro. 2001. p. 12-13.
23  MARICATO, Ermínia. A Idéia fora do Lugar e o Lugar fora das Idéias. P. 121-192 in ARANTES, Otília. 
VAINER, Carlos. MARICATO, Ermínia. A cidade do pensamento único. 2.ed. Petrópolis. Vozes. 2000. p.163.
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com que parte da população viesse a ocupar locais da cidade impróprios para 
moradias. A consequência disso são os desastres ecológicos urbanos, verda-
deiras catástrofes, que tem colocado em risco e em situação de insegurança a 
população urbana, em especial nos grandes centros. 

Assim, modernidade reflexiva, no conceito apresentado por U. Beck se 
materializa na ocupação das cidades brasileiras: há uma incerteza quanto ao 
risco da moradia, uma verdadeira ambivalência na ação da natureza, estando 
presentes ameaças de grande magnitude.

Nesse quadro, se apresenta outro fenômeno, que é a explosividade social 
do risco: há uma constante modificação de normas urbanísticas, ou, em ou-
tras palavras, uma flexibilidade na definição dos riscos, o que é considerado, 
também por U. Beck, como um dos dois paradoxos regulatórios da sociedade 
de risco. Muitas vezes, por pressões do mercado imobiliário, ou de movimen-
tos sociais de reforma urbana, há mudanças nos índices construtivos ou nas 
taxas de ocupação de determinadas localidades, sem a observação de critérios 
técnicos ou científicos precisos, o que gera uma insegurança por parte da po-
pulação, sobre a duração e sustentabilidade desses locais. Não sendo claros 
os critérios, eles passam a ser contestados gerando o “retorno da incerteza”. 

A problemática do “retorno da incerteza”, apontada na teoria de U. 
Beck, que se configura na dificuldade dos especialistas de identificar e con-
trolar os riscos, também está presente na temática da ocupação urbana das 
grandes cidades através do dilema urbano-ambiental: há dúvidas de como 
proceder quanto às ocupações que se dão nas Áreas de Proteção Permanen-
te encravadas nos grandes centros. Ambientalistas defendem a remoção, en-
quanto cientistas sociais entendem que deva ocorrer a adequação da área 
para a ocupação, ou seja, há uma completa contradição na interpretação e 
na identificação e controle destes riscos por parte de especialistas, o que tem 
como efeito a omissão do Estado, que não resolve o problema e promove a 
manutenção da situação de risco. 

Merece uma atenção maior a relação da teoria da sociedade de risco na 
ocupação das cidades, quando o tema é irresponsabilidade organizada. Nesse 
ponto, se verifica que há uma estreita ligação, uma vez que boa parte das bar-
reiras que contribuem com uma ocupação insustentável e de risco reside nas 
limitações e na confusão de ação das instituições contemporâneas.

Para facilitar o estudo, avaliaremos a relação a partir dos seguintes as-
pectos: a omissão em relação ao problema; a ocultação dos seus efeitos; a 
concentração dos riscos sobre grupos menos organizados de poder; e, instru-
mentos normativos e ação do Estado ineficiente.

O problema da ocupação desordenada ou ilegal sempre foi omitido pelo 
Estado. Segundo E. Maricato, a ocupação ilegal é desconsiderada em vários 
espaços: não cabe nos planejamentos modernos e funcionais; no contexto 
do mercado imobiliário; nos rigorosos levantamentos feitos pelo IBGE; está 
ausente inclusive nos setores municipais de aprovação de projetos e nas repre-
sentações cartográficas; além de, na Universidade estar presa a uma conceitu-
ação modificada de arquitetura ou representações ideológicas da cidade. No 
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entender da autora, existe um total “deixai fazer” na cidade ilegal.24 E cabe 
aqui reiterar a afirmação de J. Morato Leite e P. Ayala: “quanto maior é o 
número de riscos ocultados, maior é a sua reprodução”.25

Destacada a omissão do Estado em relação ao problema, fica prejudi-
cada a avaliação cientifica dos seus efeitos, visto que, a cidade ilegal, maior 
problema quando se trata de ocupação urbana, existe somente na prática, 
não motivando estudos ou levantamentos. De qualquer forma, a realidade 
aponta, que, mesmo havendo a verificação dos riscos, os estudos sobre o efei-
to da ocupação desordenada das cidades acabam por ocupar as prateleiras do 
poder público, não sendo divulgados, ou seja, não chegam ao conhecimento 
da população atingida. Assim, da mesma forma que a omissão do problema 
reflete na ocultação dos seus efeitos, esta acaba por relacionar-se com a ques-
tão da concentração dos riscos sobre grupo menos organizados. 

Como dito, a população que reside em ocupações de risco não sabe dos 
reais perigos da área que ocupa, sendo surpreendidos por eventuais catástro-
fes. Neste sentido, o autor T. Farias26, citando U. Bech, dispõe que “certos 
grupos sociais podem sofrer mais com determinados aspectos de degradação 
ambiental, tendo em vista o baixo poder aquisitivo”.

Assim, três aspectos acerca da irresponsabilidade organizada são mate-
rializados na ocupação urbana. Cabe avaliar agora se os instrumentos jurídi-
cos disponíveis e a ação do Estado são ineficientes neste aspecto. Essa verifi-
cação se dará juntamente com a observação do outro paradoxo regulatório 
indicado por U. Beck, que dispõe que a degradação ambiental é tanto maior 
quanto maior é sua regulação normativa.

Cabe destacar, desde já, que há instrumentos jurídicos que garantiriam 
uma ordenada ocupação do solo, mas eles não se efetivam na ação do Esta-
do. Segundo E. Maricato o problema não é a ausência de normas, mas a sua 
eficácia, havendo “um abundante aparato regulatório que normatiza a produ-
ção do espaço urbano” como a leis de zoneamento, parcelamento do solo, e 
os detalhados códigos de edificações.27 Ainda de acordo com E. Maricato, as 
discussões urbanísticas ignoram o fosso entre lei e gestão, cumprindo somen-
te o papel do plano discurso, onde se destacam alguns pontos para ocultar 
outros, tudo dependendo das circunstâncias e interesses envolvidos.

Além da questão do abismo entre norma e realidade, existe outro proble-
ma: as normas urbanísticas “não adquiriram unidade substancial, formando 
conjunto coerente e sistemado legislativamente”28 e encontram-se dispersas 

24  ARANTES, Otília. VAINER, Carlos. MARICATO, Emília. A cidade do pensamento único. 2.ed. Petrópolis. 
Vozes. 2000. p. 121-192. p. 122.
25  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. 2.ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 24.
26  FARIAS, Talden. A Distribuição do Risco Ecológico no Espaço Social: O Problema do Acesso ao Direito ao 
Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado na Sociedade de Risco. Disponível em http://www.datavenia.net/
artigos/distribuicaodoriscoecologico.html . Acesso em 19/01/2011. p. 5. 
27  ARANTES, Otília. VAINER, Carlos. MARICATO, Emília. A cidade do pensamento único. 2.ed. Petrópolis. 
Vozes. 2000. p. 121-192. p. 122. 
28  SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 37.
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em diversas instituições, não guardando relação entre si, o que dificulta a 
sua eficácia. Desta forma, se as normas forem criadas deliberadamente sem 
conexão, e não havendo, em conjunto, a ação do Estado em impedir uma ocu-
pação desordenada do espaço urbano, a máxima que a degradação ambiental 
é tanto maior quanto maior é sua regulação normativa é verdadeira. Os cri-
térios de ocupação dispostos nas normas devem ser científicos e fiscalizados 
pelo Estado. A proibição ou limitação na norma, que não se realiza na práti-
ca, tem como resultado uma ocorrência cada vez maior de ocupações ilegais 
legitimadas pela ineficiência dos mecanismos de controle, configurando-se em 
uma verdadeira irresponsabilidade organizada. Nesse sentido, H. Acselrad 
dispõe que a “impunidade, fiscalização precária, processos de licenciamen-
to imprevidentes, burla a legislação, sonegação de informações sobre riscos, 
permissividade ambiental das agências públicas” 29 dão origem e caracterizam 
os mais diversos problemas ambientais da modernidade. Ou seja, em relação 
à ocupação urbana as normas exigem somente em tese e não são aplicadas. 
Nem a ocupação ilegal, nem a falta de fiscalização culminam em qualquer 
responsabilidade pela irregularidade praticada.

Desta forma, há forte indício de que a modernidade reflexiva e a teoria 
da sociedade risco se materializam na ocupação do espaço urbano. Foi dito, 
no primeiro capítulo, que se vive o “momento onde o caixão da modernidade 
é aberto, expondo as faces de um desenvolvimento incalculável e insergurável, 
e de uma sociedade que perde a capacidade de gerar segurança e controlar as 
contingências”, 30 e as peculiaridades da ocupação do espaço urbano apon-
tam no mesmo sentido. 

A reflexão apontada na teoria, em que fica mais difícil uma relação com 
a realidade da ocupação do espaço urbano é a que dispõe que “a mesma 
tecnologia que gera benefícios ao ser humano é também responsável por pro-
vocar inesperadas e indesejadas consequências” 31, de qualquer forma, tentar-
-se-á, fazer um paralelo também nesse ponto. Um dos problemas ambientais 
urbanos é a política do trânsito e da mobilidade, que prioriza o uso de veí-
culos individuais motorizados. As principais consequencias ambientais deste 
modelo são a utilização de combustíveis não renováveis e o arruamento cada 
vez maior das cidades. Neste ponto, a reflexão teórica apontada, se materia-
liza, a partir de que os carros são fruto da tecnologia, gerando benefícios as 
pessoas e a sua utilização faz com que, a ocupação urbana, tenha cada vez 
mais que guardar espaço para vias, viadutos, rótulas, em detrimento a par-
ques, praças e residências e outros equipamentos urbanos. 

29  ACSELRAD, Henri. Irresponsabilidade Ambiental. Disponível em http://www.responsabilidadesocial.com/
article/article_view.php?id=103 . Acesso em 19/01/2011. p. 1.
30  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. 2.ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 18.
31  HANSE, Cláudia Maria; CALGARO, Cleide. Modernidade Reflexiava e a Sociedade de Risco: O Futuro da 
Nova Era Social. Disponível em http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/21/07_modernidade_reflexiva.html. Acesso 
em 18/01/2011. p. 3.
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Fica evidente que atual situação da ocupação urbana configura uma 
situação de risco. Assim, se faz necessário superar a pretensão das instituições 
“em não reconhecer a realidade do perigo, ocultar suas origens, negar sua 
existência, suas culpas e suas responsabilidades de na produção do perigo” 
não se preocupando com questões como o controle ou possível compensação 
dos danos. 32

Nesse sentido, para que se garanta o desenvolvimento e se cumpra a 
orientação normativa da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto das Ci-
dades, que tem como uma das diretrizes gerais da política urbana a garantia 
do direito a cidades sustentáveis, é necessário que seja reconhecida a  situação 
de risco, para que as políticas que forem formuladas e implementas tenham 
preocupação com as problemáticas apontadas e sejam legitimadas, para ga-
rantir de fato, uma ocupação digna e que reduza as desigualdades. 

Assim, verificada a situação de risco das ocupações urbanas na atua-
lidade, e, para que se atinja o objetivo deste artigo, que é indicar preceitos 
fundamentais na ocupação sustentável das cidades, segue-se para o terceiro 
capítulo, que trata do desenvolvimento sustentável urbano.

4. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL URBANO

Conforme leciona I. Sachs, o desenvolvimento sustentável surge a partir 
de duas posições opostas sobre o futuro da humanidade, que foram debatidas 
durante as preparações para a Conferência de Estolcomo. Uma, considerava 
que “as preocupações com o meio ambiente eram descabidas” e impediriam 
o crescimento de países em desenvolvimento, a outra, apontava para o apo-
calipse, no caso de não haver uma estagnação no crescimento demográfico 
e econômico, e principalmente do consumo. Estas duas posições extremas 
foram descartadas e emergiu uma alternativa média, que objetivava o esta-
belecimento de um aproveitamento racional na natureza, com vista ao de-
senvolvimento socioeconômico, denominado desenvolvimento sustentável, 
que engloba os aspectos e a harmonização de objetivos sociais, ambientais e 
econômicos. 33

O desenvolvimento sustentável é uma teoria que indica uma utilização 
racional dos recursos naturais, que defina padrões qualitativos da produção 
e do consumo, garantindo a existência digna das atuais e futuras gerações. A 
verdade é que na prática, esta definição acabou não se materializando, uma 
vez que, a expressão desenvolvimento sustentável foi interpretada de diferen-
tes formas. O significado passou a variar e se dar a partir de concepções ou 
ecológicas, ou sociopolíticas, ou econômicas, o que tem prejudicado o seu 
correto entendimento.

32  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco. 2.ed. rev., 
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 23-24.
33  SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. 3.ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. p 50-55.
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Consoante dispõe o autor H. Acselrad, “diversas matrizes discursivas 
têm sido associadas à noção de sustentabiliade”, apontando que entre elas 
podem se destacadas quatro: a matriz da eficiência pressupõe o combate ao 
desperdício, estendendo a eficiência econômica para relações não mercantis; 
a de escala, sugere um limite quantitativo ao crescimento econômico; a da 
equidade, “articula analiticamente os princípios de justiça e ecologia”; a ma-
triz da auto-suficiência aponta para a desvinculação de economias nacionais 
e das sociedades tradicionais no mercado global; e a da ética, traz um debate 
de valores, evidenciando como ocorre “a interação da base material do de-
senvolvimento com as condições de continuidade da vida no planeta”. 34 O 
elaborado estudo de H. Acselarad demonstra a complexidade da temática, 
ficando evidente que não há um entendimento unânime acerca do tema, o 
que possibilita diversas formas de abordagem. 

Para este estudo, é importante buscarmos argumentos de como o desen-
volvimento sustentável é visto no âmbito do meio ambiente urbano. Embora a 
origem dos problemas ambientais urbanos seja reconhecida desde a década de 
1970, a temática só ganhou visibilidade nos debates “verdes”, aproximadamen-
te 20 anos depois, quando, através da Agenda 21, que destaca os problemas dos 
assentamentos urbanos como forma de forte pressão sobre o meio ambiente, 
considera que a solução deste indicativo é requisito indispensável para o de-
senvolvimento sustentável das grandes cidades. Neste contexto, será abordada 
a questão, de forma breve, a partir das três matrizes discursivas da sustentabi-
lidade urbana apontada por H. Acselrad, para que no próximo tópico, sejam 
indicados preceitos de ocupação sustentável na Sociedade de Risco. 

Uma das matrizes indicadas pelo autor é a cidade como espaço de “qua-
lidade de vida”. Nela, está presente o respeito às questões históricas e cultu-
rais locais, aliadas a uma idéia de auto-suficiência e de um significado para a 
cidade, sendo defendidas estruturas que favoreçam o dialogo e a construção 
de idéias. A ocupação urbana nestes moldes deverá “mesclar zonas de traba-
lho, moradia, lazer, reduzindo distância e “pedestrizando” o local de modo 
a frear a mobilidade da energia, das pessoas e bens” para garantir a auto-
-suficiência local, que representa, grosso modo, uma recusa ao modelo de 
cidade inserida no contexto global. 35

A outra matriz vê a cidade como um espaço de legitimação das políticas 
urbanas. Neste quadro, a sustentabilidade tem ligação com as “condições de 
reprodução da legitimidade das políticas urbanas”, que devem ser democrá-
ticas e garantir investimentos na manutenção dos equipamentos urbanos. A 
insutentabilidade, nessa matriz é “a incapacidade dos governos em adaptarem 
as ofertas de serviço a quantidade e a qualidade das demandas sociais”. Nes-
sa matriz, portanto, a ocupação urbana se dá, a partir das políticas urbanas 

34  ACSELRAD, Henri. Sentidos da Sustentabilidade Urbana In ACSELRAD, Henri. A Duração das Cidades – 
Sustentabiliade e Risco das Políticas Urbanas. 2 ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2009. p. 43-70. p. 43.
35  ACSELRAD, Henri. Discursos da Sustentablibidade urbana. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, 
Anup, ano I, n. 1, p. 79-90, maio de 1999. p. 84-85. 

Book grad e pos grad.indb   501 11/05/11   15:26



502 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

formuladas, sendo que “a crise de legitimidade urbana poderá ser atribuída 
à incapacidade da cidade fazer frente aos riscos tecnológicos e culturais”. 36

A terceira matriz apresentada por H. Ascelrad é a representação tecno-
-material, em que a cidade é observada a partir de dois modelos: a o “me-
tabolismo urbano” e a “racionalidade energética”. O metabolismo urbano 
consiste na observância das cidades como “modelos interativos de circula-
ção”, sendo que a sustentabilidade deriva da capacidade adaptativa do ecos-
sistemas urbanos, e, a insustentabilidade, na incapacidade das estruturas ur-
banas manterem-se “diante de rupturas nas condições materiais requeridas”. 
A racionalidade ecoenergética é o modelo em que a cidade é vista como um 
sistema termodinâmico aberto, “um vetor de consumo de espaço, energia e 
matérias-primas e um vetor de produção de rejeitos”, neste aspecto, a susten-
tabilidade urbana residiria em que “uma mesma oferta de serviços minimiza 
o consumo de energia fóssil e de outros materiais, explorando o máximo os 
fluxos locais e satisfazendo o critério  de conservação de estoque e de redu-
ção do volume de rejeitos”. A questão da ocupação pode ser bem observada 
a partir da racionalidade econergética: seria sustentável a ocupação urbana 
que observasse a correta “distribuição locacional das populações e atividades 
no espaço urbano”. “A insustentabilidade decorreria assim das “crescentes 
assimetrias entre a localização espacial dos recursos da população, das pres-
sões excessivas sobre o meio físico circundante e sobre os sistemas ecológicos 
regionais.” Assim, seria sustentável a cidade a partir da “redistribuição es-
pacial da pressão técnica da população e atividades sobre a base de recursos 
ambientais urbanos”  concentrando as ações na descentralização, através da 
distribuição dos serviços em diferentes regiões do aglomerado urbano.37

Não há dúvida de que, a partir do problema apontado neste artigo, a 
matriz que melhor ilustra uma possível solução, é aquela que observa as ci-
dades a partir da representação tecno-material, no modelo da “racionalidade 
ecoenergética”. Todavia, as duas outras matrizes devem ser observadas de 
forma conjunta. Não há intenção de optar-se por uma delas, mas sim, desta-
car as competências e guardar atenção especial com suas limitações para um 
melhor aproveitamento dos modelos, sob pena de não se apontar conclusões 
plausíveis na análise proposta. 

Assim sendo, a ocupação sustentável das cidades deve levar em consi-
deração aspectos históricos e culturais locais, ser uma construção da própria 
população juntamente com técnicos, tudo isso em consonância com políticas 
publicas que garantam o pleno acesso aos equipamentos urbanos, inseridos 
em um planejamento que aponte os limites dessa realização. O capítulo se-
guinte visa, com base nas reflexões até aqui traçadas apontar preceitos para a 
ocupação sustentável das cidades na sociedade de risco.

36  ACSELRAD, Henri. Discursos da Sustentablibidade urbana. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, 
Anup, ano I, n. 1, p. 79-90, maio de 1999. p. 85-86.
37  ACSELRAD, Henri. Discursos da Sustentablibidade urbana. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, 
Anup, ano I, n. 1, p. 79-90, maio de 1999. p. 82-83.
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5. PRECEITOS PARA OCUPAÇÃO SUSTENTÁVEL DAS CIDADES NA SOCIEDADE DE RISCO

A construção dos preceitos não é tarefa fácil. A complexidade do tema 
faz com que se tenha especial cuidado ao desenvolver este último capítulo. 
Desde já, destaca-se que os apontamentos aqui descritos, não são exaustivos, 
procuram apenas apontar para um caminho básico de sustentabilidade, uma 
vez que há graves riscos na ocupação urbana dos grandes centros.

A necessidade de se fazer esse exercício se dá, pois se acredita que o Di-
reito tem relevante importância nessa construção. Não há dúvidas que temos 
bons instrumentos jurídicos, o grande desafio está na efetivação das normas 
que tutelam o meio ambiente, neste caso em específico, que tutelam a ocupa-
ção urbana dos grandes centros. A problemática de ausência de eficácia das 
normas jurídicas nesta esfera tem como consequencia impactos ambientais 
e para que o Direito cumpra, de fato, o seu papel se faz necessário que ele 
dialogue com as demais disciplinas nas busca de soluções. 

 Neste sentido, para que tenhamos um planejamento urbano que ga-
ranta uma ocupação sustentável das cidades e se afaste, ou, se controle com 
mais eficiência esta situação de risco, é fundamental, que os juristas dialo-
guem com urbanistas, sociólogos, políticos, gestores públicos e com a socie-
dade, para que as normas produzidas gerem o efeito e a proteção desejada: “o 
futuro das cidades dependerá em grande parte dos conceitos constituintes do 
projeto de futuro construído pelos agentes relevantes na produção do espaço 
urbano”. 38

A grande questão que se faz quando se busca a sustentabilidade a partir 
do reconhecimento do estado de risco em que vive a sociedade é se “a civiliza-
ção conseguirá cancelar a enorme dívida social acumulada com o passar dos 
anos, ao mesmo tempo que reduzirá a dívida ecológica”39

Há como superar esse desafio? Como indicar preceitos para uma ocupa-
ção urbana sustentável, se nem mesmo o termo tem um significado unânime? 
Embora ciente de que há ressalvas, a idéia é pensar a cidade que queremos 
no futuro, no sentido de que “é sustentável hoje aquele conjunto de práticas 
portadoras de sustentabilidade no futuro”. Segundo H. Ascelrad, “como a 
comparação passado-presente, no horizonte do atual modelo de desenvol-
vimento, é expressiva do que se pretende insustentável” devemos partir para 
uma comparação do que temos hoje e o que queremos para o futuro. Pensar 
o futuro é planejar – a falta de planejamento foi quem colocou a ocupação 
urbana na situação de risco, e sua correta utilização, pode vir a garantir um 
presente e um futuro sustentável para as cidades.

Como já dito, o planejamento urbano deve ser interdisciplinar e espis-
têmico. A função do jurista neste processo é garantir que as normas sejam 

38  ACSELRAD, Henri. Discursos da Sustentablibidade urbana. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, 
Anup, ano I, n. 1, p. 79-90, maio de 1999. p. 81. 
39  SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. 3.ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. p 30.

Book grad e pos grad.indb   503 11/05/11   15:26



504 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

construídas observando-se estas duas questões, do contrário, os regramentos 
serão ineficazes e consagrarão um dos aspectos da irresponsabilidade orga-
nizada.

O planejamento urbano, com base na legislação em vigor, tem como 
finalidade garantir que a ocupação dos Municípios observe preceitos susten-
táveis, em especial após o advento do Estatuto da Cidade, que veio a regu-
lamentar o art. 182 e 183 da Constituição Federal de 1988 e tem como uma 
das diretrizes a garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o 
direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 
urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gerações. Para garantir essa diretriz, o mesmo regramento 
definiu como um dos seus instrumentos de planejamento municipal o Plano 
Diretor. 

O Plano Diretor é considerado pelo Estatuto da Cidade o instrumento 
básico de desenvolvimento e expansão urbano e deverá englobar o território 
do Município como um todo, sendo necessário, desde já, que o planejamento 
da ocupação direcionado nesta norma observe a área urbana e rural do Mu-
nicípio. E esse é o primeiro ponto a ser enfrentado. Segundo bem dispõe A. 
Rech 40, a quase totalidade dos Planos Diretores elaborados, após o advento 
do Estatuto da Cidade, continua ignorando um planejamento de ocupação 
da área rural. Essa omissão da norma faz com que, mesmo bem organizada 
a ocupação no perímetro urbano, a cidade ilegal seja transportada para as 
áreas rurais, materializando lá a sua realidade de riscos.

Desta forma, grosso modo, um planejamento de ocupação sustentável 
visa evitar a formação da cidade ilegal e por isso levará em consideração todo 
o território do Município. Neste planejamento, se faz necessário que o Mu-
nicípio esteja zoneado, indicando as potencialidades de cada área, da forma 
apontada pela matriz de sustentabilidade de representação tecno-material. O 
zoneamento, por sua vez, deve apontar a áreas ocupadas de forma irregular 
e indicar com critérios técnicos, quais serão desocupadas e quais serão revi-
talizadas. O instrumento jurídico nesse trabalho é a regularização fundiária, 
previsto na Lei n. 11.977/2009. 

As normas, no contexto das políticas públicas, visam vincular o admi-
nistrador, sendo indispensável que os índices apontados no plano diretor te-
nham critério científico e sejam uma construção da própria cidade, exata-
mente, na acepção da matriz cidade como espaço da qualidade de vida. O 
apontamento da taxa de ocupação e índice construtivo, por exemplo, não 
podem ser alterados, sob pena de causar, como já apontado, uma explosi-
vidade social, onde não se sabe qual critério que é o sustentável. No mesmo 
sentido, o Plano Diretor deve guardar relação com as demais normas locais, 

40  RECH, Adir Ubaldo; RECH, Adivandro. Direito Urbanístico: Fundamentos para a construção de um Plano 
Diretor sustentável na área urbana e rural. Caxias do Sul: Educs, 2010. p. 133. Nesta obra, p.133-164, o autor 
fundamenta a questão, aprofundando o tema e indicando instrumentos de planejamento para a área rural.
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sob pena de não se implementarem as suas formulações. Também com base 
na matriz apontada, a gestão democrática da cidade deve se efetivar e legiti-
mar a participação da população, como por exemplo, no processo legislativo 
de construção do Plano Diretor, em que na fase da discussão esta prevista a 
realização de audiência pública.

Não haverá êxito nessa construção, se não for observada a matriz de 
sustentabilidade que entende a cidade como um espaço de legitimação das 
políticas urbanas. O governo local precisa, de forma eficiente, construir um 
planejamento urbano elaborado, com os devidos cuidados, do contrário, a 
situação de risco não será superada. 

O investimento em educação ambiental, áreas verdes, praças, em um 
sistema de trânsito e mobilidade urbana inovador, políticas habitacionais, 
aliados a uma economia que fomente uma existência digna, seja de forma 
auto-suficiente ou inserindo a cidade no contexto global é indispensável para 
garantir a população o efetivo direito a cidade41 e uma ocupação sustentável 
do território do município.

Recorrendo novamente aos ensinamentos de I. Sachs, verifica-se que in-
dicar um caminho na busca da sustentabilidade é um “desafio grande, porém 
possível” e ele “atravessa muitos campos do conhecimento” 42, assim entende-
-se que a função do direito na busca de uma ocupação urbana sustentável na 
sociedade de risco, passa pela construção de normas que se realizem. 

Somente observando preceitos como a interdisciplinaridade; um pla-
nejamento que leve em consideração todo o território, descentralizando 
funções e equipamentos urbanos, com atenção especial as áreas irregulares 
consolidadas; normas técnicas coerentes, evitando flexibilizações ou mudan-
ças; participação da população na construção da cidade; e políticas públicas 
que garantam o direito a cidade, serão produzidas normas que auxiliarão e 
guiarão as práticas para a superação do problema do risco, efetivando-se a 
sustentabilidade na ocupação e garantindo uma existência digna para esta e 
para as futuras gerações.

6. CONCLUSÃO ARTICULADAS

6.1 A condição da ocupação urbana configura-se uma situação de risco. As-
sim como na teorização da modernidade reflexiva, o processo de urbanização 
utilizou-se de mecanismos de controle que acabaram por legitimar uma ocu-
pação urbana desordenada, que produz riscos imprevisíveis e catastróficos. 

41  ROCHA, Julio César de Sá da. Função Ambiental da Cidade. São Paulo: Juarez de Oliveira, 1999. p. 36. A 
efetivação da função social da cidade é cumprida quando o direito à cidade pode ser exercido em sua plenitude: 
isto inclui o direito a vida com dignidade, a moradia, a alimentação, a saúde, a segurança, ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.
42  SACHS, Ignacy. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. 3.ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. p 41.
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6.2 Acredita-se que a sustentabilidade urbana, reconhecida a situação de 
risco, não será alcançada optando-se por uma ou outra matriz, mais sim, a 
partir de uma observação integrada das potencialidades de cada uma, que 
trazem importantes fundamentos para uma ocupação urbana sustentável.

6.3 A função do Direito na garantia de uma ocupação urbana sustentável na 
sociedade de risco se dará com a construção de normas efetivas, e, para que 
isso ocorra é necessário um envolvimento mais profundo do jurista na cons-
trução dos instrumentos.

6.4 Nesta construção, o jurista não deve ser um mero analista de possíveis 
legalidades e ilegalidades do texto, mas participar de todo o processo, dialo-
gando de forma interdisciplinar e defendendo um planejamento que leve em 
consideração todo o território, e que descentralize funções e equipamentos 
urbanos. 

6.5 Além disso, o jurista deve defender normas técnicas coerentes, evitando 
constantes flexibilizações ou mudanças, com a participação da população no 
processo, e a formulação de políticas públicas que vinculem os gestores. As-
sim, o direito poderá auxiliar na garantia de uma ocupação sustentável das 
cidades na sociedade de risco. 
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1. INTRODUÇÃO

Amparando-se na adoção deformada do instituto jurídico das sesmarias, 
no Código Imperial de Terras de 1850 (especialmente nos institutos da legiti-
mação de posse, revalidação de sesmarias e venda de terras devolutas), assim 
como no direito absoluto de propriedade da terra e dos recursos naturais que 
ela abriga, a ocupação do território brasileiro seguiu por mais de quatrocentos 
anos fielmente uma única diretriz: promover o “melhoramento” da terra, que, 
guiada pelos imperativos da maximização, competição e acumulação, consiste 
no aumento da produtividade da terra visando exclusivamente o lucro.

Ellen Meiksins Wood, identificando na Inglaterra do século XVI as ori-
gens agrárias do capitalismo, explica o “melhoramento” da seguinte forma:

“A palavra improve (melhorar) no seu sentido original não significava so-
mente “tornar melhor” num sentido amplo, mas literalmente fazer algo 
visando lucro monetário, e especialmente cultivar terra visando lucro. No 
século XVII, o sentido da palavra improver (o agente da melhoria) fixou-se 
definitivamente na linguagem para designar o indivíduo que tornava a terra 
produtiva e lucrativa, especialmente por meio do cercamento ou da supres-
são do desperdício. Os melhoramentos agrícolas eram naquele momento 
uma prática já bem estabelecida, e no século XVIII, na época de ouro do 
capitalismo agrário, improvement (melhoramento), no idioma e na realida-
de, designava um e mesmo fenômeno.”1

O “melhoramento” da terra brasileira, ao qual o Direito serviu docil-
mente, significou o desmatamento e substituição da diversidade de florestas, 
plantas e demais formas de vegetação nativas pelo plantio em larga escala de 
pouquissíma variedade de  espécies de plantas estranhas ao solo mãe gentil, 
especialmente cana-de-açúcar e café.

1  WOOD, Ellen Meiksins. As Origens Agrárias do Capitalismo. Tradução de Lígia Osório Silva. Revista Crítica 
Marxista, São Paulo, n. 10, jun. 2000, p. 19.
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Significou também a migração ou extermínio dos animais silvestres que 
viviam nestas terras antes da chegada dos europeus (já que as florestas, plan-
tas e demais formas de vegetação nativas lhes serviam de abrigo e alimenta-
ção) e a substituição dos mesmos por animais domesticados de origem asiáti-
ca e europeia, úteis às plantações.

Como se não bastasse, para o “melhoramento” da terra brasileira a 
única forma de aproveitamento admitida pressupunha um uso individual e 
exclusivo da terra, excludente do compartilhamento com todos os demais, 
voltado para a máxima produção daquela pouquissíma variedade de gêneros 
alimentícios, que não se prestavam a abastecer e tampouco a satisfazer as ne-
cessidades básicas dos habitantes do Brasil, mas sim o mercado internacional 
para que poucos acumulassem capital.

Sendo esta a única forma de aproveitamento da terra admitida, o “me-
lhoramento” determinou a escravidão, migração, marginalização, assimila-
ção e/ou extermínio de grupos indígenas e de todos os demais Povos e Co-
munidades Tradicionais, vez que o uso comum da terra em estreita relação de 
dependência com o meio ambiente natural para a satisfação das necessidades 
básicas dos habitantes do Brasil não lhe interessava.

Desta forma, a adoção da lógica do “melhoramento” da terra brasileira 
causou prejuízos significativos e irreparáveis à biodiversidade e à sociodiversi-
dade, continuando incansavelmente a pressioná-las até os dias de hoje.

Quando as consequências nocivas à saúde e à qualidade de vida huma-
nas passaram a ser relacionadas com os danos causados à diversidade bio-
lógica e cultural, a sociedade se mobilizou no século XX e impôs ao Estado 
a necessidade de reconhecimento de direitos e criação de institutos jurídicos 
capazes de proteger determinados bens, ainda que se opuséssem à lógica do 
“melhoramento” da terra.

O Código Florestal de 1934 representa um dos primeiros focos de enfre-
tamento ao “melhoramento” e inaugura um processo de releitura do direito de 
propriedade privada da terra. Isto porque relativiza o exercício daquele direito 
sobre a terra, revelando que a finalidade dela não é mais apenas gerar lucro 
para seu proprietário, mas também atender o interesse comum da coletividade.

O exercício do direito de propriedade privada da terra passa por uma 
relativização ainda mais intesa em virtude da edição do Novo Código Flo-
restal em 1965 até que a Constituição Federal de 1988, ao positivar o Direito 
Socioambiental, oferece suporte para a redefinição do conteúdo deste direito.

Percebendo isso, a Medida Provisória nº 2.080/2000, posteriormente 
convertida na Medida Provisória nº 2.166-67/2001, por sua vez incorporada 
ao texto da Lei Federal nº 4.771/1965 por força do artigo 2º da Emenda Cons-
titucional nº 32/2001, altera o Novo Código Florestal para conceber o direito 
de propriedade privada da terra como um dever/poder.

Isto porque a satisfação de alguns deveres essenciais para o equilíbrio 
ecológico do meio ambiente e a promoção da qualidade de vida da coletivida-
de passa a ser prévio requisito para o exercício legítimo e regular de qualquer 
direito de propriedade sobre a terra e os recursos naturais que abriga.
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O Direito Florestal brasileiro e seu enfrentamento a uma concepção 
marcadamente individualista, exclusivista, excludente e ilimitada do direito 
de propriedade privada da terra é seguramente, na qualidade de elemento 
integrante do Direito Socioambiental, uma reação normativa aos danos cau-
sados à biodiversidade pela lógica do “melhoramento” da terra adotada du-
rante o processo histórico de ocupação territorial do Brasil.

O Protocolo Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos 
em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, “Protocolo de San 
Salvador”, estabelece o direito humano a um meio ambiente sadio e vigora no 
Brasil há quase quinze anos.

Por esta razão, o princípio de proibição do retrocesso, extraído do artigo 
1º do referido Protocolo, também deve nortear a efetivação do direito consti-
tucional de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

No entanto, tramitam no Congresso Nacional duas propostas substitu-
tivas ao Projeto de Lei nº 1.876/1999, que pretendem revogar a Lei Federal nº 
4.771/1965 e substituir o Novo Código Florestal.

A finalidade desta tese é revelar que as alterações legislativas propostas 
ameaçam destruir os avanços conquistados pelo Direito Florestal brasileiro 
nos últimos quarenta e cinco anos, particularmente naquilo que diz respeito à 
redefinição do direito de propriedade privada da terra e dos recursos naturais 
que ela abriga, acarretando retrocesso histórico ao resgatar as bases ideológi-
cas empregadas para a construção do Código Florestal de 1934.

2. O ENFRENTAMENTO DA PROPRIEDADE DA TERRA PELO CÓDIGO FLORESTAL (1934)

A primeira versão do Código Florestal brasileiro, aprovada em 23 de 
janeiro de 1934 pelo Decreto Federal nº 23.793, foi um importante foco de 
enfretamento ao “melhoramento” que floresceu no Direito brasileiro da pri-
meira metade do século XX.

Reconhecendo que o conjunto de florestas existentes em território na-
cional constitui bem de interesse comum de todos os habitantes do país, o 
Código enunciava, em seu artigo 1º, que o exercício do direito de propriedade 
privada sobre tais florestas sofrerá as limitações que estabelece.

“Se é certo que o proprietário das terras continuava a ter o livre uso, gozo e 
disposição das florestas que nelas existissem, por outro lado, considerando 
que tais florestas constituíam bem que não era de seu interesse exclusivo, 
mas de toda a coletividade, o exercício do direito de propriedade condicio-
nava-se ao respeito às leis em geral e, especialmente, àquele Código”2.

Limitar o exercício dos direitos de usar, gozar e dispor (direitos concer-
nentes ao direito de propriedade) da vegetação que cobre a terra significa, 

2  FIGUEIREDO. Guilherme José Purvin de. Curso de Direito Ambiental. 3 ed. Curitiba: Letra da Lei, 2009. p. 192.
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obviamente, restringir também o próprio direito de propriedade sobre ela, 
razão pela qual o Código reconhecia como de utilidade as terras revestidas 
por florestas e demais formas de vegetação (artigo 2º3).

Interessante observar que o Código Florestal foi aprovado em janeiro de 
1934, o que significa dizer que é pouco mais de cinco meses mais velho do que 
a Constituição Federal de 1934, promulgada em julho.

Na data de sua aprovação, tal Código ainda não dispunha de amparo 
constitucional para limitar o exercício do até então vigente direito de proprie-
dade privada exclusivo, extensivo e ilimitado sobre a terra.

Afinal, a Constituição Federal de 1934 foi a primeira a estabelecer que o 
direito de propriedade não pode ser exercido, na forma que a lei determinar, 
contra o interesse social ou coletivo (item 17 do artigo 1134).

A relativização do direito de propriedade privada sobre a terra, median-
te a possibilidade de imposição de limites por lei, é posterior à aprovação 
do Código Florestal, o que explica o fato de ter sido editado por Decreto 
Federal, recepcionado mais tarde pela Constituição Federal com status de lei. 

Revela-se, assim, o caráter vanguardista do primeiro Código Florestal, 
que fixou restrições ao direito de propriedade privada sobre a terra antes mes-
mo da existência de autorização constitucional para a relativização.

Cumpre esclarecer que a aprovação do Código Florestal antes da pro-
mulgação da Constituição Federal de 1934 não importa em qualquer ví-
cio de legalidade ou em inconstitucionalidade. Pois, o Decreto Federal nº 
23.793/1934 entrou em vigor somente 21 de julho de 1935, cento e vinte dias 
após a sua publicação5, ocorrida em 21 de março de 1935.

O Código Florestal só foi publicado após a entrada em vigor da Consti-
tuição Federal de 1934.

Sendo o direito de propriedade privada sobre a terra individual, exclusi-
vo, extensivo e ilimitado até a edição do Código Florestal, torna-se evidente 
que tal direito assumia contornos de “poder” absoluto do proprietário, que 
podia exercê-lo plenamente.

Não precisava prestar contas à sociedade e nem tampouco ao Estado, 
cuja única obrigação era blindar o direito de propriedade privada, assegu-
rando ao seu proprietário segurança jurídica para usar, gozar e dispor como 

3  “Art. 2º Applicam-se os dispositivos deste codigo assim ás florestas como ás demais formas de vegetação, reconhe-
cidas de utilidade ás terras que revestem.” (BRASIL. Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. Disponível em: 
<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D23793.htm> Acesso em: 10.fev.2011).
4  “Art 113 – A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos 
concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
17) É garantido o direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma 
que a lei determinar. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos da lei, mediante 
prévia e justa indenização. Em caso de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina, poderão as autorida-
des competentes usar da propriedade particular até onde o bem público o exija, ressalvado o direito à indeniza-
ção ulterior.” (BRASIL. Constituição, 1934. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constitui%C3%A7ao34.htm> Acesso em: 02.fev.2011.)
5  “Art. 108. Este codigo entrará em execução, em todo o territorio da republica, 120 dias depois de sua publicação.” 
(BRASIL. Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/de-
creto/1930-1949/D23793.htm> Acesso em: 10.fev.2011).
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melhor lhe parecesse, protegendo-o ainda de eventuais ameaças e interven-
ções realizadas por turbadores e esbulhadores, por meio do emprego do mo-
nopólio da força.

No entanto, o Código Florestal de 1934 modifica bastante a situação, já 
que exige do proprietário privado de terras a satisfação de deveres, mediante 
o cumprimento de obrigações de fazer e de não fazer (proibições) dirigidas ao 
atendimento do interesse coletivo.

Estes novos deveres estão bem ilustrados quando o Código proíbe os 
proprietários de terras de alienar terras revestidas de florestas protetoras ou 
remanescentes (artigo 8º6), queimar vegetação sem licença da autoridade flo-
restal competente, queimar vegetação sem a prévia realização de aceiros, alei-
ramentos e aviso aos confinantes, derrubar matas existentes em margens de 
cursos d´água, lagos e estradas de serventia pública em regiões de pouca ve-
getação, empregar processos que comprometam a vida ou o desenvolvimen-
to natural de plantas taníferas, fibrosas ou seringueiras, deixar de adotar as 
precauções necessárias antes de preparar carvão ou acender fogo dentro das 
matas, aproveitar como lenha ou para fabricação de carvão vegetal essências 
florestais de grande valor econômico ou ameaçadas de extinção, abater árvo-
res que hospedarem colmeias de abelhas silvestres inócuas, cortar árvores em 
florestas protetoras ou remanescentes sem autorização da autoridade florestal 
competente e ainda devastar a vegetação de encostas de morros em sítios e 
paisagens pitorescas de centros urbanos e arredores (artigo 227).

Da mesma forma, a proibição de abater mais de três quartas partes (se-
tenta e cinco por cento) da vegetação existente em terras cobertas por matas 

6  “Art. 8º Consideram-se de conservação perenne, e são inalienaveis, salvo se o adquirente se obrigar, por si, seus 
herdeiros e successores, a mantel-as sob o regimen legal respectivo, as florestas protectoras e as remanescentes.” 
(BRASIL. Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/de-
creto/1930-1949/D23793.htm> Acesso em: 10.fev.2011).
7  “Art. 22. É prohibido mesmo aos proprietarios:
a) deitar fogo em campos, ou vegetações, de cobertura das terras, como processo de preparação das mesmas para 
a lavoura, ou de formação de campos artificiaes, sem licença da autoridade florestal do lugar, e observancia das 
cautelas necessarias, especialmente quanto a aceiros, aleiramentos e aviso aos confinantes;
b) derrubar, nas regiões de vegetação escassa, para transformar em lenha, ou carvão, mattas ainda existentes ás 
margens dos cursos dagua, lagos e estradas de qualquer natureza entregues á serventia publica;
c) fazer a colheita da seiva de que se obtem a borracha, a balata, a guta-percha, o chicle e outros productos seme-
lhantes, ou a exploração de plantas taniferas ou fibrosas, por processos que compromettem a vida ou o desenvolvi-
mento natural das arvores respectivas;
d) preparar carvão ou acender fogos, dentro das mattas, sem as precauções necessarias para evitar incendio;
e) aproveitar como lenha ou para o fabrico de carvão vegetal essencias consideradas de grande valor economico 
para outras applicações mais uteis, ou que, por sua raridade actual, estejam ameaçadas de extincção;
f) abater arvores em que se hospedarem exemplares da flora epifita ou colmeias de abelhas silvestres inocuas, salvo 
pelo interesse, plenamente comprovado do estudo scientifico ou de melhor aproveitamento de taes exemplares;
g) cortar arvores em florestas protectoras ou remanescentes (excluidos os parques), mesmo em formação, sem 
licença previa da autoridade florestal competente, observados os dispositivos applicaveis deste codigo, ou contra-
riando as determinações da mesma autoridade;
h) devastar a vegetação das encostas de morros que sirvam de moldura e sitios e paisagens pitorescas dos centros 
urbanos e seus arredores ou as mattas, mesmo em formação, plantadas por conta da administração publica, no caso 
do artigo 13, § 2º, ou que, por sua situação, estejam evidentemente compreendidas em qualquer das hypotheses pre-
vistas nas letras a a g, do artigo 4º.” (BRASIL. Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. Disponível em: <https://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D23793.htm> Acesso em: 10.fev.2011).
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(caput. do artigo 238) e a obrigação de replantio de vegetação da mesma espé-
cie em decorrência do aproveitamento de árvores mortas ou secas em flores-
tas protetoras e remanescentes (artigo 319) são deveres inéditos impostos aos 
proprietários de terras pelo Código Florestal. 

Novidade também é que a violação a tais deveres representava o cometi-
mento de infrações, tipificadas como crimes ou contravenções florestais.

Seguramente a propriedade privada não era mais apenas um poder de 
livre uso das terras e de tudo que nela estivesse acima ou abaixo da sua super-
fície, já que o direito de propriedade trazia consigo deveres quanto à forma de 
exploração das florestas.

Contudo, não se pode afirmar que o Código Florestal de 1934 teria mo-
dificado o conteúdo do direito de propriedade privada sobre terras.

Agregar obrigações a um direito, ainda que limitem o seu uso, gozo e 
disposição, não altera o conteúdo dele, mas apenas lhe adiciona elementos 
novos, cujo descumprimento, neste caso, caracterizava crime ou contravenção 
sem, todavia, sequer afastar os poderes do proprietário sobre as terras.

Tão intacto continuava o conteúdo do direito de propriedade das ter-
ras que a declaração de árvore imune ao corte gerava direito ao proprietário 
das terras de ser indenizado por perdas e danos (artigo 1410) e as proibições 
relacionadas nos mencionados artigos 22 e 23 só se aplicavam em relação à 
vegetação espontânea ou resultante de plantio efetuado pela Administração 
Pública ou Associações (artigo 2411).

Como se não bastasse, as restrições impostas pelo Poder Público ao pro-
prietário de florestas poderiam ser revisadas sempre que o pagamento da in-
denização demorasse mais do que três meses para ser efetuado, de modo que, 
uma vez anuladas pelo Poder Judiciário, ainda gerariam direito de indeniza-
ção pelos prejuízos causados (parágrafo único do artigo 10612).

8  “Art. 23. Nenhum proprietario de terras cobertas de mattas poderá abater mais de tres quartas partes da ve-
getação existente, salvo o disposto nos arts. 24, 31 e 52.” (BRASIL. Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. 
Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D23793.htm> Acesso em: 10.fev.2011).
9  “Art. 31. O aproveitamento das arvores mortas, ou seccas, das florestas protectoras ou remanescentes, acarreta, 
para quem o fizer, a obrigação do replantio immediato de vegetal da mesma especie, ou de outra adequada ás con-
dições locaes.” (BRASIL. Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. Disponível em: <https://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D23793.htm> Acesso em: 10.fev.2011).
10  “Art. 14. Qualquer arvore poderá ser, por motivo de sua posição, especie ou belleza, declarada, por acto do 
poder publico municipal, estadual ou federal, imune de corte, cabendo ao proprietario a indemnização de perdas 
e damnos, arbitrada em juizo, ou accordada administrativamente, quando as circumstancias a tornarem devida.” 
(BRASIL. Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/de-
creto/1930-1949/D23793.htm> Acesso em: 10.fev.2011).
11  “Art. 24. As prohibições dos arts. 22 e 23 só se referem á vegetação espontanea, ou resultante do trabalho feito por 
conta da administração publica, ou de associações protectoras da natureza. Das resultantes de sua propria iniciativa, 
sem a compensação conferida pelos poderes publicos, poderá dispor o proprietario das terras, resalvados os demais 
dispositivos deste codigo, e a desapropriação na forma da lei.” (BRASIL. Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. 
Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D23793.htm> Acesso em: 10.fev.2011).
12  “Art. 106. Todas as decisões administrativas, fundadas illegitimamente em dispositivos deste codigo, poderão ser 
annulladas em juizo, mediante a acção especial de annullação de actos administrativos lesivos de direitos individu-
aes, ou mediante interdicto possessorio.
Paragrapho unico. Pela mesma forma de processo poderá ser decretada a revisão de restricções impostas pelo poder 
publico a proprietario de floresta, quando se demore, por mais de tres mezes, o pagamento da indemnização de 
quantia certa que definitivamente se lhe tenha reconhecido devida, ficando, em tal caso, a indemnização limitada, 
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Não restam dúvidas de que o direito de propriedade privada sobre 
as terras e os recursos naturais que ela abriga deixou, a partir do Código 
Florestal de 1934, de ser apenas um poder absoluto para passar a ser um 
poder/dever.

Entretanto, como se demonstrou, continuava sendo muito mais poder 
do que dever, muito mais direito do que obrigação. Tanto que o cumprimento 
de um dever legal gerava não raras vezes direito a indenização, o que desnatu-
ra a própria essência do dever, que se aproximava muito mais de um contrato 
de venda compulsória imposta pela lei.

Osny Duarte Pereira, tendo vivido o período histórico brasileiro em 
que o Código Florestal veio à luz, explica que a intenção dos legisladores 
era exatamente impor algum grau de restrição, tomando, contudo, o máxi-
mo cuidado possível em resguardar a plenitude do direito de propriedade, 
conforme se percebe:

“Essas observações foram levadas em conta e exprimem com clareza a 
intenção do legislador em conciliar as necessidades de intervenção com o 
resguardo do domínio privado. Aliás, os Autores do Ante-Projeto frizaram 
bem êsse intuito, nas seguintes palavras: “As limitações, na realidade, ape-
nas afetam muito de leve o exercício pleno do direito de propriedade e, bem 
compreendidas, resultam em benefício dos proprietários, desde que os obri-
gam a tratar as suas florestas, de acôrdo com a boa técnica florestal, além 
de que só valem quando se trata de vegetação espontânea ou, se artificial, 
pelo esfôrço da administração pública ou de sociedade protetora da nature-
za. Se a floresta resulta do próprio esfôrço do particular, então disporá da 
mesma como entender e a administração só poderá impedir-lhe de o fazer, 
usando o direito de desapropriação. O ante-projeto cria, vamos assim dizer, 
uma espécie de servidão legal sôbre a propriedade particular de florestas, 
para cuja existência o proprietário não concorreu, em benefício da coletivi-
dade. É indispensável e justo”13.

A preocupação do Código, portanto, não era sobrepor um direito co-
letivo e difuso de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado 
(que só nasceria para o Direito cinquenta e quatro depois) ao direito de 
propriedade privada das terras e dos recursos naturais, mas sim disciplinar 
a exploração florestal.

Guilherme José Purvin de Figueiredo muito bem anota:

“(...)não era, porém, um diploma legal que se possa rigorosamente chamar 
de ambientalista. Sua preocupação verdadeira era com a exploração flores-
tal, com a utilização racional e adequada dos “recursos florestais” para fins 
econômicos” 14.

apenas, aos prejuizos anteriores.” (BRASIL. Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. Disponível em: <https://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D23793.htm> Acesso em: 10.fev.2011).
13  PEREIRA, Osny Duarte. Direito Florestal Brasileiro: ensaio. Rio de Janeiro: Borsoi, 1950. p. 151.
14  FIGUEIREDO. Guilherme José Purvin de. Op. cit., p. 192.
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Muito embora revelasse preocupação com o cumprimento de funções 
ecológicas e com a conservação da biodiversidade, particularmente quando 
tratava das florestas protetoras e das florestas remanescentes, consideradas 
de preservação perene e inalienáveis, a sua principal preocupação não era a 
promoção da preservação ou conservação das florestas, mas sim organizar a 
exploração das mesmas.

Isto fica muito evidente quando o ato normativo dedica atenção muito 
especial às florestas modelo, entendidas como coberturas florestais plantadas, 
constituídas por apenas uma ou limitado número de essências de espécies na-
tivas ou exóticas, cuja disseminação seja economicamente conveniente numa 
região. Ou seja, o ato normativo estimula a homogeneização da cobertura 
florestal, medida excelente para a exploração econômica de recursos florestais 
e péssima para a biodiversidade.

Além disso, proíbe os proprietários de terras cobertas de matas de “abater 
mais de tres quartas partes da vegetação existente” 15, o que significa dizer que 
um quarto da área de floresta nativa não poderia ser submetida à corte raso.

Contudo, a pretensão do dispositivo normativo de 1934 não é a conser-
vação ambiental, mas sim a proteção da matriz energética nacional, extrema-
mente dependente na época da madeira e do carvão vegetal.

Portanto, as obrigações e proibições impostas aos proprietários de ter-
ras, assim como as infrações e penalidades previstas no Código Florestal se 
prestavam a organizar e maximizar a exploração dos recursos florestais e a 
reservar matéria-prima para a matriz energética, sendo estes os interesses 
sociais que justificaram a intervenção estatal na propriedade da terra e dos 
recursos naturais.

3. O ENFRENTAMENTO DA PROPRIEDADE DA TERRA PELO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (1965)

Em 15 de setembro de 1965, instituiu-se o Novo Código Florestal atra-
vés da edição da Lei Federal nº 4.771, que revogou expressamente o Decreto 
Federal nº 23.793/1934 (conforme enuncia o atual artigo 5016 da lei).

Examinando a exposição de motivos, encaminhada, juntamente com o 
anteprojeto desta lei, pelo Ministro da Agricultura ao Presidente do Conse-
lho de Ministros em 1962, fica evidente que o assunto vinculado ao bem-estar 
social que permitiu à lei impor limitações ao exercício do direito de proprie-
dade privada da terra e de seus recursos naturais é a economia do país, como 
se pode extrair claramente dos seguintes trechos:

15  “Art. 23. Nenhum proprietario de terras cobertas de mattas poderá abater mais de tres quartas partes da ve-
getação existente, salvo o disposto nos arts. 24, 31 e 52.” (BRASIL. Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934. 
Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D23793.htm> Acesso em: 02.fev.2011).
16  “Art. 50. Esta Lei entrará em vigor 120 (cento e vinte) dias após a data de sua publicação, revogados o Decreto 
nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934 (Código Florestal) e demais disposições em contrário. (Art. 48 renumerado 
pela Lei nº 7.803, de 18.7.1989).” (BRASIL. Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4771.htm> Acesso em: 10.fev.2011).
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“(...)há um clamor nacional contra o descaso em que se encontra o problema 
florestal no Brasil, gerando calamidades cada vez mais graves e mais nocivas 
à economia do país.(...) Os desmatamentos nos mananciais vão transforman-
do os campos em solos pobres e com produtividade cada vez menor”17.

Sérgio Ahrens e Jeferson Wendling comentam:

“Prevaleceu, todavia, como também se verificava no primeiro Código Flo-
restal, uma percepção antropocêntrica e utilitarista em que as florestas 
eram tratadas como recursos dos quais diversas matérias-primas poderiam 
ser obtidas: o caráter protetivo enfatizava somente a defesa dos solos, das 
águas, e principalmente da estabilidade do suprimento dos diferentes mer-
cados com madeira e seus diferentes produtos como lenha, carvão e toras 
para processamento em indústrias de base florestal”18. 

Portanto, o Novo Código Florestal, em sua versão original, é muito mais 
uma intervenção econômica no meio ambiente natural do que propriamente 
uma lei ambiental. Mesmo porque

“ foi ao longo das décadas de 1970 e 1980, ou seja, concomitantemente com 
o nascimento e evolução do Direito Ambiental, que este importante diplo-
ma legal adquiriu essa nova dimensão” 19, não se tratando, “na época, de 
lei objetivando especificamente a proteção da biodiversidade – conceito que 
somente se consolidou na década de 1990” 20.

Apesar disso, já em 1965 representa significativo avanço naquilo que diz 
respeito ao fortalecimento da natureza jurídica de dever das obrigações de 
fazer e das proibições que impõe aos proprietários de terras.

Isto porque deixa de prever o pagamento de indenizações em virtude do 
cumprimento de deveres legais, ao contrário do que fazia o Código de 1934, 
adotando conscientemente o seguinte entendimento, também retirado da ex-
posição de motivos do anteprojeto de lei:

“A Constituição Federal condiciona o uso da propriedade ao bem-estar social 
(Art. 147). Com base neste princípio, as leis estabelecem gabaritos, áreas de 
ventilação, tetos de aluguéis e uma série de restrições ao uso da propriedade, 
sem qualquer indenização aos proprietários. Ora, se o Poder Político pode 
criar restrições ao uso da propriedade, que dizer daquelas restrições que são 
impostas pela própria natureza, antes da existência daquele Poder?
Assim como certas matas seguram pedras que ameaçam rolar, outras pro-
tegem fontes que poderiam secar, outras conservam o calado de um rio que 
poderia deixar de ser navegável, etc. São restrições impostas pela própria 

17  MAGNANINI, Alceo. A História da Lei Federal nº 4.771/1965 (“Código” Florestal Brasileiro). In: CONCEIÇÃO, 
Maria Collares Felipe da. Os 40 anos do Código Florestal Brasileiro. Rio de Janeiro: EMERJ, 2007. p. 19-20.
18  AHRENS, Sérgio; WENDLING, Jeferson L. G. Alterações Introduzidas no Código Florestal Brasileiro e a 
Conservação da Diversidade Biológica. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, 10, 
2006, São Paulo. Anais. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. p. 271.
19  FIGUEIREDO. Guilherme José Purvin de. Op. cit., p. 192.
20  FIGUEIREDO. Guilherme José Purvin de. Op. cit., p. 193.
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natureza ao uso da terra, ditadas pelo bem-estar social. Raciocinando deste 
modo, os legisladores florestais do mundo inteiro vêm limitando o uso da 
terra, sem cogitar de qualquer desapropriação para impor essas restrições 
ao uso. Fixam-na em suas leis, como um vínculo imposto pela natureza e 
que a lei nada mais fez do que declará-lo existente.
O Anteprojeto seguiu a regra internacionalmente aceita. A função protetora 
da floresta não é restrição indenizável, mas decorrência da própria natureza 
que preparou terras mais úteis e outras menos”21.

O direito de propriedade privada de terras deixa assim de ser muito mais 
poder do que dever, passando a guardar uma relação de equivalência entre 
direito e obrigação.

Estendendo o status de bens de interesse comum de todos os habitan-
tes do Brasil às demais formas de vegetação existentes no território nacio-
nal, status anteriormente reconhecido apenas às florestas, a Lei Federal nº 
4.771/1965 ratifica que o exercício dos direitos de propriedade privada sobre a 
vegetação e as terras que dela se revestem (reconhecidas de utilidade) sofrerá 
limitações (caput. do artigo 1º22).

A instituição de áreas de preservação permanente pelo simples efeito de 
lei, a exigência de manutenção de fração de cobertura arbórea nos imóveis 
(Reserva Florestal Legal) e a reposição florestal obrigatória são certamente 
as principais limitações ao direito de propriedade privada das terras impostas 
pelo Novo Código Florestal.

Porém, tais limitações ainda não permitem que se afirme que a Lei Fe-
deral nº 4.771/1965 modificou o conteúdo do direito de propriedade privada 
sobre terras.

O estabelecimento de uma relação de equivalência entre poder e dever 
decorre da imposição de obrigações mais contundentes ao exercício do direi-
to de propriedade privada das terras, que limitam ainda mais o seu uso, gozo 
e disposição.

Condicionar o reconhecimento da propriedade da terra ao cumprimen-
to de sua função social, tarefa que exigia também a conservação dos recursos 
naturais nos termos do artigo 2º do Estatuto da Terra (1964), e deixar de 
indenizar o proprietário de terras pela mera satisfação de seus deveres legais 
são medidas que demonstram um altíssimo grau de relativização do direito 
de propriedade privada.

No entanto, não são capazes de alterar o conteúdo deste direito. Afinal, 
não se altera o conteúdo (a essência) de algo adicionando elementos que di-
zem respeito exclusivamente ao seu exercício.

21  MAGNANINI, Alceo. Op. cit., p. 23.
22  “Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utili-
dade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos 
de propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.” (BRASIL. 
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4771.htm> 
Acesso em: 10.fev.2011).
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Conteúdo e exercício não são sinônimos. Limitar o exercício de um direito 
significa, antes de qualquer coisa, reconhecer o conteúdo deste direito em sua ple-
nitude para somente em seguida restringir as formas pelas quais se pode exercê-lo.

A modificação do conteúdo do direito de propriedade privada depende 
de um choque frontal com uma força que negue a conformação original deste 
direito. Isto porque o resultado deste confronto é que definirá aquilo que 
compõe e aquilo que não compõe o direito de propriedade privada da terra.

Não se tratará mais de reduzir um vasto direito de propriedade, mas sim 
de reconhecer que existem formas de uso que simplesmente não integram este 
direito, não porque ele teve seu exercício diminuído, mas sim porque àquelas 
formas de uso não integram o conteúdo da propriedade.

4. O ENFRENTAMENTO DA PROPRIEDADE DA TERRA PELO NOVO CÓDIGO FLORESTAL A 
PARTIR DA INCORPORAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.166-67/2001

Nestes quarenta e cinco anos de vigência do Novo Código Florestal, a 
Lei Federal nº 4.771/1965 foi alterada por onze leis federais23 e sete medidas 
provisórias24, que acrescentaram e revogaram enunciados legais, bem como 
alteraram a redação de dispositivos.

As principais modificações ocorreram após a promulgação da Consti-
tuição Federal de 1988, dentre elas merece especial atenção a Medida Provi-
sória nº 2.166-67/2001.

Compreendendo lucidamente as consequências que a garantia consti-
tucional de um direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo, geraram no ordenamento jurídico nacional, tal 
medida provisória ofereceu os atuais conceitos legais de Área de Preservação 
Permanente e Reserva Florestal Legal25, esclarecendo expressamente quais 

23  Leis Federais nº 5.106/1966, nº 5.868/1972, nº 5.870/1973, nº 6.535/1978, nº 7.511/1986, nº 7.803/1989, nº 
9.605/1998, nº 9.985/2000, nº 12.284/2006, nº 11.428/2006 e nº 11.934/2009.
24  Medida Provisória nº 1.511 (25 de julho de 1996), substituída, após 17 edições, pela Medida Provisória nº 1.605 
(11 de dezembro de 1997), substituída, após 13 edições, pela Medida Provisória nº 1.736 (14 de dezembro de 1998), 
substituída, após 07 edições, pela Medida Provisória nº 1.885 (29 de junho de 1999), substituída, após 6 edições, 
pela Medida Provisória nº 1.956 (09 de dezembro de 1999), substituída, após 14 edições, pela Medida Provisória nº 
2.080 (27 de dezembro de 2000), substituída, após 07 edições, pela Medida Provisória nº 2.166 (28 de junho de 2001), 
que, editada 03 vezes, acabou incorporada ao texto da Lei Federal nº 4.771/1965 por força do artigo 2º da Emenda 
Constitucional nº 32/2001.
25  “Art. 1º (...)
(...)
§ 2o  Para os efeitos deste Código, entende-se por: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
(...)
II - Área de Preservação Permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta Lei, coberta ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, 
a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação 
permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos eco-
lógicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001)” (BRASIL. Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4771.htm> Acesso em: 10.fev.2011).
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são as funções socioambientais que cada um desses espaços territoriais espe-
cialmente protegidos desempenha.

“Criou-se um importante e decisivo vínculo legal entre a vegetação (inclusi-
ve aquela que compõe as florestas nativas), o solo, a água e a fauna silvestre. 
Aqueles elementos que outrora eram examinados separadamente, a partir 
de então passaram a constituir um todo, ao qual se atribuem funções am-
bientais definidas em lei” 26.

A partir da adoção destes conceitos, a Lei Federal nº 4.771/1965 de-
monstrou compreender que, desde 1988, as Áreas de Preservação Permanente 
e a Reserva Florestal Legal são institutos jurídicos de Direito Socioambien-
tal, de forma que não mais meramente limitam o exercício do direito de pro-
priedade privada sobre terras, mas o redefinem.

Não se acredita que “a Constituição recepcionou a vegetação nativa de 
preservação permanente e a reserva legal do Código Florestal sob a forma de 
limitações administrativas ao direito de propriedade”27, certamente foi muito 
mais além com o Direito Socioambiental.

Negar a concepção de propriedade privada individual, exclusiva e ex-
cludente forjada pelo capitalismo é algo inerente aos institutos jurídicos de 
Direito Socioambiental, sempre direcionados a proteger funções socioam-
bientais que se realizam através de bens jurídicos suporte.

As funções socioambientais constituem propriedade coletiva comum, 
solidária e inclusiva, que, por esta razão definem o conteúdo do direito de 
propriedade privada individual daquele que detém o bem jurídico suporte 
necessário para sua realização.

O conteúdo do direito de propriedade é determinado e moldado pela 
função socioambiental desempenhada pelo bem jurídico suporte, de ma-
neira que aquilo que for capaz de prejudicar a execução da relevante fun-
ção socioambiental não será retirado, diminuído ou limitado do exercício 
do direito de propriedade do proprietário, mas sim propriedade nem se-
quer será.

Direitos de terceira dimensão, ou direitos da fraternidade, não in-
vocam o poder do Direito para proteger meramente coisas ou a regra de 
apropriação em si, invocam a força do Direito para proteger funções so-
cioambientais.

Abordando a criação de direitos reais coletivos sobre coisa alheia, Car-
los Frederico Marés ensina que

“(...)o direito real coletivo sobre coisa alheia exercido por todos sobre os 
bens de interesse público são mais do que limitações administrativas, porque 

26  AHRENS, Sérgio; WENDLING, Jeferson L. G. Op. cit., p. 279.
27  GRANZIERA, Maria Luiza Machado; AMORIM, Luís Felipe Carrari de; COSTA, Luciana Plastino da. 
A Reforma do Código Florestal: um estudo acerca da incidência da função sócio-ambiental e das limitações 
administrativas ao imóvel rural. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, 11, 2007, 
São Paulo. Anais. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007. p. 511.
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independem do Estado e podem se exercer até mesmo contra ele e mais do 
que a função social da propriedade, porque é uma modificação na essência 
da coisa”28.

Tendo em vista que o direito ao meio ambiente ecologicamente equili-
brado é uma camada de direito de propriedade comum e coletivo superior 
ao direito de propriedade privada e individual, este último se subordina ao 
primeiro, que lhe impõe a observância de direitos reais coletivos sobre coisa 
alheia antes mesmo da definição de seu conteúdo.

5. O RETROCESSO PROPOSTO PELOS SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI Nº 1.876/1999

As duas propostas substitutivas ao Projeto de Lei nº 1.879/1999, ofe-
recidas pelo Deputado Federal Aldo Rebelo (PC do B-SP) e por Comissão 
Especial, prevêem a redução de índices estipulados para áreas de preservação 
permanente e o pagamento por serviços ambientais em decorrência do cum-
primento de obrigações legais, como a recuperação de áreas de preservação 
permanente e de reserva florestal legal.

Em outras palavras, propõem o pagamento de valores aos proprietários 
rurais pelo cumprimento de deveres em relação a bens jurídicos suportes que 
desempenham funções socioambientais imprescindíveis para o equilíbrio eco-
lógico do meio ambiente.

O Direito Florestal brasileiro historicamente redefiniu o direito de pro-
priedade privada sobre as terras e os recursos naturais que ela abriga no úl-
timo século.

De um poder exclusivo e absoluto até 1934, passou a ser um poder/dever 
com a aprovação do Código Florestal (ainda que muito mais poder do que 
dever), alcançando a situação de equivalência entre poder e dever com a edi-
ção do Novo Código Florestal em 1965 e, por fim, atingindo seu atual status 
de dever/poder (muito mais dever do que poder), decorrente da positivação 
do Direito Socioambiental pela Constituição Federal de 1988, que impõe, em 
seu artigo 225, ao proprietário de terras (membro da coletividade) o dever de 
defender e preservar as funções socioambientais desempenhadas pelos recur-
sos naturais abrigados por suas terras (essenciais ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado) para as presentes e futuras gerações.

Contudo, as duas propostas substitutivas ao Projeto de Lei nº 
1.879/1999 desejam voltar a tratar o cumprimento de dever legal como uma 
conduta merecedora de pagamento (indenização), exatamente sob a mesma 
lógica edificada no Código Florestal de 1934, o que sepultaria quarenta e 
cincos de implementação progressiva do direito florestal em benefício do 
meio ambiente sadio.

28  MARÉS, Carlos Frederico. Introdução ao Direito Socioambiental. In: LIMA, André (org.). O Direito para o 
Brasil Socioambiental. Porto Alegre: Fabris, 2002. p. 36.

Book grad e pos grad.indb   519 11/05/11   15:26



520 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

No Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos (SIDH) 
não restam dúvidas de que o meio ambiente sadio é um direito humano29.

Isso porque o artigo 11 do Protocolo Adicional à Convenção Americana 
de Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Cultu-
rais, “Protocolo de San Salvador”, assim o reconhece expressamente.

Tal Protocolo, adotado pela Assembleia Geral da Organização dos Es-
tados Americanos (OEA) em 17 de novembro de 1988, entrou em vigor em 16 
de novembro de 1999, após ter sido ratificado/aderido e depositado por onze 
Estados americanos, dentre os quais o Brasil (que depositou seu instrumento 
de adesão em agosto de 1996)30.

Ao impor aos países signatários a obrigação de adotar as medidas neces-
sárias para conseguir progressivamente a plena efetividade do direito huma-
no ao meio ambiente sadio (interpretação sistemática dos artigos 1º e 11), a 
Convenção Internacional proíbe o retrocesso na política de proteção ambien-
tal e, por extensão, na política florestal.

Diante disso, torna-se evidente que a aprovação de qualquer das propos-
tas substitutivas ao Projeto de Lei nº 1.876/1999 que tramitam no Congresso 
Nacional violará o princípio de proibição do retrocesso e importará em des-
cumprimento pelo Brasil do “Protocolo de San Salvador”, desconformidade 
esta a ser constatada na avaliação de relatórios periódicos sobre a adoção de 
medidas progressivas.

6. CONCLUSõES ARTICULADAS

6.1 O Código Florestal de 1934 relativizou o direito de propriedade sobre a 
terra e os recursos naturais que ela abriga, transformando um poder exclusivo 
e absoluto em um poder/dever, ainda que muito mais poder do que dever.

6.2 O Novo Código Florestal de 1965 relativizou ainda mais o direito de pro-
priedade sobre a terra e os recursos naturais que ela abriga, estabelecendo 
uma relação de equivalência entre poder e dever.

6.3 A incorporação da Medida Provisória nº 2.166-67/2001 ao Novo Código 
Florestal, amparando-se no Direito Socioambiental positivado pela Consti-
tuição Federal de 1988, redefiniu o direito de propriedade sobre a terra e os 
recursos naturais que ela abriga, transformando um poder/dever num dever/
poder, ainda que muito mais dever do que poder.

29  Data vênia manifestação no sentido de que “identificou-se que há divergências doutrinárias quanto a considerar-
se que o meio ambiente foi declarado oficialmente como um dos direitos humanos. Prevalecendo o entendimento 
de que os documentos internacionais reportam-se apenas a relação e dependência existente entre eles” (LOPES, 
Syglea Rejane Magalhães. O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos e o Meio Ambiente 
Ecologicamente Equilibrado. In: Congresso Internacional de Direito Ambiental: direitos humanos e meio ambiente. 
São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006. p. 295).
30  Organização dos Estados Americanos. Disponível em: <http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-52.html>. 
Acesso em: 06 fev. 2010.
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6.4 As duas propostas substitutivas ao Projeto de Lei nº 1.879/1999 preten-
dem fazer com que o direito de propriedade sobre a terra e os recursos natu-
rais que ela abriga volte a ser um poder/dever (muito mais poder do que de-
ver) ao prever o pagamento de indenização pelo cumprimento de obrigações 
legais, restabelecendo a lógica do Código Florestal de 1934.

6.5 A aprovação de qualquer das propostas substitutivas ao Projeto de Lei 
nº 1.876/1999 que tramitam no Congresso Nacional violará o princípio de 
proibição do retrocesso e importará em descumprimento pelo Brasil do “Pro-
tocolo de San Salvador”.
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1. INTRODUÇÃO

A Associação Cearense dos Construtores e Loteadores – ACECOL 
ajuizou, em 07 de outubro de 2009, ação direta de inconstitucionalidade em 
face da Lei Ordinária do município de Fortaleza nº 9.502, de 07 de junho de 
2009, que trata sobre a criação da Área de Relevante Interesse Ecológico – 
ARIE Dunas do Cocó. 1

Diante da relevância da discussão para as condições ecológicas não ape-
nas do Município de Fortaleza, mas para todo o Estado do Ceará, é opor-
tuna a análise da constitucionalidade da referida norma, objetivo principal 
deste trabalho, a fim de expor a questão à comunidade acadêmica.

Inicialmente, aborda-se sobre a necessária convergência entre os direitos 
de propriedade e ao meio ambiente sadio, que se retrata a partir da função 
socioambiental da propriedade.

Adiante, são feitos apontamentos sobre a Lei Ordinária Federal nº 
9.985/2000, que cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a par-
tir da competência legislativa concorrente em matéria ambiental com vistas à 
proteção do princípio do mínimo existencial ecológico. Neste momento, deli-
neiam-se as características da Área de Relevante Interessante Ecológico e do 

1  Trata-se do Processo nº 33345-03.2009.8.06.0000/0, que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cujo 
relator é o Desembargador Paulo Camelo Timbó. 
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procedimento de criação da mesma, a fim de analisar se a Lei nº 9.502/2009, 
objeto da ADI, atendeu aos requisitos normativos.

Em seguida, faz-se uma relação entre a Lei Ordinária Municipal nº 
9.502/2009 e a Lei Complementar Municipal nº 062/2009, que cria o Plano 
Diretor Participativo de Fortaleza, de forma a verificar se houve ou não in-
vasão de reserva de competência, tese principal sustentada pela ACECOL. 

O estudo terá como foco a Constituição Federal de 1988, a Constituição 
do Estado do Ceará e a Lei Orgânica do Município de Fortaleza. Apesar de 
o parâmetro da referida ADI ser a Constituição cearense, existem normas 
de reprodução obrigatória da Carta Magna que devem ser lembradas para a 
fundamentação desta tese científica.

2.  A NECESSÁRIA CONVERGêNCIA ENTRE OS DIREITOS DE PROPRIEDADE E AO 
MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EqUILIBRADO: A FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA 
PROPRIEDADE

Uma das dimensões mais marcantes do direito de propriedade é a sua 
historicidade, ou seja, a sua conformação adequada aos valores de cada épo-
ca e lugar. 2 Dessa forma, à medida que a sociedade reclama por anteparos, é 
emergencial o surgimento de mudanças estruturais e funcionais em torno do 
direito de propriedade.

Por outro lado, a crise ambiental que ora se enfrenta é produto da so-
ciedade de risco e da pós-modernidade. Destarte, a teoria do risco demanda 
transformações no direito privado, de forma a minimizar os impactos da crise 
ambiental e controlar as dimensões do risco. Se lidar com o risco certo e em 
potencial, já era difícil no paradigma anterior, imagina gerir riscos imprevisí-
veis, em abstrato, em virtude das incertezas científicas. 

A racionalidade jurídica clássica, pautada na segurança e em conceitos 
engessados, não é suficiente para lidar com a complexidade que permeia a rela-
ção da propriedade com o meio ambiente, o que faz a discussão ultrapassar um 
olhar técnico e meramente dogmático, adquirindo um caráter transdisciplinar. 

O direito ao meio ambiente sadio é caracterizado no direito brasileiro 
como um direito fundamental de terceira geração, do qual decorrem inevi-
táveis restrições ao exercício do direito de propriedade. Referidas limitações 
ocorrem porque o meio ambiente sadio também se revela como um dever 
fundamental, o que acarreta na necessidade do atendimento a obrigações ne-
gativas e positivas ao proprietário.3

Aparentemente, a previsão constitucional de ambos os direitos instaura 
uma colisão, o que demanda um estudo em torno da complexa relação entre 
eles. 

2  LEVY, Jean Philippe. História da propriedade. Lisboa: Stampa, 1973.
3  MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. Meio Ambiente: Direito e Dever Fundamental. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado: 2004.
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A previsão atual do direito de propriedade é prevista, em geral, nos ar-
tigos 5º, caput e incisos XXII e XXIII, e 170, incisos II e III, da Constituição 
Federal, e do artigo 1228, parágrafo 1º, do Código Civil. Protege-se a proprie-
dade como forma de realização pessoal (direito à propriedade) e como ins-
trumento para o exercício da atividade econômica (direito de propriedade).

A previsão específica entre os princípios da ordem econômica impõe ao 
Estado o dever de respeitar a propriedade dos agentes privados, atribuindo-
-lhes o dever de fazer com que os bens tenham uso adequado à sua função 
social. Atribuir função social ao direito de propriedade significa subordinar o 
seu exercício ao respeito a interesses alheios aos do proprietário.4 

Deve-se destacar que a função social conforma o direito de propriedade, 
que passa a ser considerado como uma relação jurídica complexa, dela mes-
ma decorrendo as limitações ao exercício do direito, a partir da compreensão 
de que o seu exercício deve atender aos interesses sociais, assim entendidos 
aqueles escolhidos pelo legislador constituinte, especialmente a construção 
de uma sociedade livre, justa e solidária, fundada na dignidade da pessoa hu-
mana e nos valores sociais do trabalho e na livre iniciativa, a teor dos artigos 
1º e 3º, da Constituição Federal. 

Contemporaneamente, pode-se asseverar que o direito de propriedade 
se caracteriza como espécie de poder-função, haja vista que, desde o plano 
constitucional, encontra-se diretamente vinculado à exigência de atendimen-
to da sua função social.5

Sobre o tema, Adilson Dallari afirma que “não foi apenas uma mudança 
de intensidade, mas, sim, uma profunda transformação qualitativa ou substan-
cial no conceito de direito de propriedade, que passou a ter uma configuração 
não apenas privada, mas, sim, também necessariamente, pública”.6

É interessante destacar que outros textos constitucionais já expressa-
vam alguma preocupação com a função social da propriedade, mas com um 
viés bastante frágil. A Constituição Federal em vigor consolida e marca com 
maior positividade referido princípio.7 

Outro ponto que merece discussão, no âmbito do ordenamento brasilei-
ro, é a nova adoção do direito de propriedade, na forma do que é previsto no 
parágrafo 1º, do artigo 1228. Não se trata de mera previsão formal da função 
social da propriedade, como a prescrita no Código Civil de 1916. A atual lei 
civil detalha a função social da propriedade, na medida em que vincula o 
direito de propriedade à proteção à flora, à fauna, à preservação das belezas 
naturais, à manutenção do equilíbrio ecológico e a preservação patrimônio 

4  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Direito civil: alguns aspectos da sua evolução. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 
79.
5  WACHOWICZ, Marcos; MATIAS, João Luis Nogueira (org.). Propriedade e meio ambiente: da inconciliação à 
convergência. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2011.
6  DALLARI, Adilson Abreu. Solo criado: constitucionalidade da outorga onerosa de potencial construtivo. In: 
DALLARI, Adilson Abreu; DI SARNO, Daniela Campos Libório (coord.). Direito Urbanístico e Ambiental. Belo 
Horizonte: Fórum, 2007, p. 24. 
7  Ibid., p. 24.
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histórico e artístico, assim como o uso da propriedade em consonância com 
as determinações da legislação ambiental, como a Lei nº 9.985/2000, que cria 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, bem como o 
Estatuto da Cidade.

Trata-se de verdadeira atribuição de função ambiental à propriedade, 
que pode ser definida como a restrição do exercício do direito de propriedade 
ao “conjunto de atividades que visam garantir a todos o direito constitucional 
de desfrutar um meio ambiente equilibrado e sustentável, na busca da sadia e 
satisfatória qualidade de vida, para a presente e futuras gerações”.8

O Código Civil traz uma cláusula aberta em prol do meio ambiente ao 
assegurar que a função ambiental deve ser garantida também de acordo com 
a legislação especial e não apenas com os componentes trazidos na redação 
literal do diploma normativo. A cláusula tem dupla dimensão, impondo o 
dever negativo de evitar prejuízo a terceiros e à qualidade do meio ambiente e 
o dever positivo de adotar práticas que preservem a saúde do meio ambiente. 

No que concerne à propriedade urbana, a Constituição Federal de 1988, 
em seu o art. 182, § 2º, ao tratar da política de desenvolvimento urbano, as-
severa que “a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. 
A regulamentação da sua função social e do plano diretor só veio com a Lei 
nº 10.257, de 10 de julho de 2001, intitulada de Estatuto da Cidade, dando, 
assim, eficácia ao princípio da função social da propriedade.9

A preocupação com o meio ambiente aparece como uma das diretrizes 
da política urbana, dentro da função social da cidade, conforme estipulado 
no art. 2º, IV, da Lei nº. 10.257. 

Se a complexidade invade o direito de propriedade e o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, visualizados de forma isolada, imagi-
na quando se analisa os dois conjuntamente. Não se trata de simplesmente 
“uni-los”, como se existisse um perfeito encaixe. Em verdade, quanto mais se 
estuda a propriedade e o meio ambiente, como institutos jurídicos, percebe-se 
uma relação reflexiva e complexa entre eles, na medida em que um provoca 
transformações estruturais e qualitativas no outro.10

Como se vê, é inconteste que o direito de propriedade não é mais abso-
luto como outrora. Ele não apenas se relativiza, mas também se redimensiona 
para adquirir uma nova funcionalização.

No caso da ADI que tramita no Tribunal de Justiça cearense, além da 
previsão na Constituição Federal já abordada, verifica-se que o direito de 
propriedade está albergado de forma expressa no art. 214, parágrafo único, 

8  SANT´ANNA, Mariana Senna. Planejamento urbano e qualidade de vida: da Constituição Federal ao plano 
diretor. In: DALLARI, Adilson Abreu; DI SARNO, Daniela Campos Libório (coord.). Direito Urbanístico e 
Ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 153. 
9  DALLARI, op. cit., p. 27. 
10  BELCHIOR, Germana Parente Neiva; MATIAS, João Luis Nogueira. Propriedade e meio ambiente: uma relação 
jurídica complexa. XIX Congresso Nacional do CONPEDI, 2010, Florianópolis. In: Anais do XIX Congresso 
Nacional do CONPEDI – Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010.
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da Constituição do Estado do Ceará.11 À luz do ordenamento jurídico forta-
lezense, referido direito e a sua função socioambiental encontram-se previs-
tos, dentre outros, nos arts. 149, inciso IV, 150, 151, 199 e 206 da Lei Orgânica 
do Município de Fortaleza12, bem como nos arts. 3º, 4º e 5º da Lei Comple-
mentar nº 062/2009, que criou o Plano Diretor Participativo de Fortaleza.13

A imbricada relação da propriedade com o meio ambiente demanda in-
tensa investigação científica. Trata-se de um conjunto de feixes com obriga-
ções, deveres, institutos, valores, tudo interligado de forma complexa, uma 
vez que a sustentabilidade se torna uma função essencial do direito de pro-
priedade, podendo a mesma ser materializada por meio de uma típica função 
ambiental da propriedade. 14

Como se vê, impera a necessidade de novas funções do direito de pro-
priedade voltadas para a sustentabilidade em observância às emergentes ma-
trizes de justiça e de segurança jurídica ambientais.

11  Art. 214. [...] Parágrafo único. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e estrangeiros a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
12 Art. 149. A política de desenvolvimento urbano, a ser executada pelo Município, assegurará: [...]
III – a preservação, a proteção e recuperação do meio ambiente natural e cultural;
IV – a criação de áreas de especial interesse urbanístico, social, ambiental, turístico e de utilidade pública; [...]
Art. 150. A urbanização deverá ser desestimulada ou contida em áreas que apresentem as seguintes características: [...]
Art. 151. O poder público considerará que a propriedade cumpre função social, quando ela:
I – assegurar a democratização de acesso ao solo urbano e à moradia;
II – adaptar-se à política urbana no plano diretor;
III – equiparar sua valorização ao interesse social;
IV – não for utilizada para especulação imobiliária.
Art. 199. A lei de uso e ocupação do solo urbano, integrante do plano diretor o Município e o código de obras e 
posturas, terá como diretriz geral o equilíbrio do meio ambiente, a preservação ecológica e a defesa da qualidade 
de vida.
Art. 206.  O poder público municipal estabelecerá restrições administrativas de uso de áreas privadas para fins de 
proteção de ecossistemas.
13  Art. 3º. São princípios da Política Urbana: I – as funções socioambientais da cidade; II – a função social da 
propriedade; [...]
§1º - As funções socioambientais da cidade serão cumpridas quando atendidas as diretrizes da política urbana 
estabelecidas no art. 2º da Lei Federal nº 10.257, de 2001 – Estatuto da Cidade, das quais cabe ressaltar: [...] 
§2º - A função social da propriedade é cumprida mediante o plano de desenvolvimento da sua função socioambiental.
§3º - A propriedade cumpre sua função socioambiental quando cumulativamente:
I – for utilizada em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio 
ambiental;
II – atende às exigências deste Plano Diretor;
III – assegurar o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça socioambiental e 
ao desenvolvimento das atividades econômicas; [...]
Art. 4º. São objetivos deste Plano Diretor:
I – considerar, no processo de planejamento e execução das políticas públicas, a integração social, econômica, 
ambiental e territorial do Município e da Região Metropolitana; [...]
XII – preservar os ecossistemas e os recursos naturais; [...]
XIV – reduzir os riscos urbanos e ambientais; [...] 
Art. 5º. São diretrizes da política de habitação e regularização fundiária: [...]
III – cumprimento da função socioambiental da terra urbana de forma a produzir lotes urbanizados e novas 
habitações em locais adequadas do ponto de vista urbanístico e ambiental, proporcionando a redução progressiva 
do déficit e da inadequação habitacional; 
IV – respeito às normas e aos princípios de proteção dos direitos humanos e fundamentais, em especial o direito social 
à moradia, garantindo a adequação cultural, social, econômica, ambiental e urbanística da política habitacional;
V – indução da utilização do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, a fim de garantir o 
cumprimento da função socioambiental da propriedade urbana; [...]
XI – inibição de novas ocupações irregulares nas áreas de preservação, recuperação e interesse ambiental mediante a 
aplicação de normas e de instrumentos urbanísticos e de fiscalização; [...]
14  BELCHIOR; MATIAS, op.cit. 
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3. O SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA – SNUC, A 
COMPETêNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE E O PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL 
ECOLÓGICO

Ao tratar da competência concorrente para legislar sobre matéria am-
biental, o constituinte optou por conferir à União, nos termos do art. 24, §§ 
1º e 2º, a competência para legislar sobre normas gerais, atinentes a questões 
ambientais de todos os níveis de Federação. O órgão legiferante estadual só 
pode se manifestar de forma residual, ou seja, no caso de omissão de normas 
gerais pela União ou para especificar a proteção ambiental, sempre em obedi-
ência ao disposto de forma genérica. Caso a União venha a editar posterior-
mente referida norma geral, a lei estadual anterior terá sua eficácia suspensa 
no que contrariar a normatividade federal.15

Ao se tratar do Município, apesar de a Constituição só abordar a com-
petência legislativa ambiental para a União e o Estado no citado dispositivo, 
verifica-se que sua competência está resguardada quando se trata do meio 
ambiente urbano, conforme previsto no art. 182, CF, mormente na edição do 
Plano Diretor. 

A lógica da competência federativa ambiental se baseia, ademais, na 
proteção do princípio do mínimo existencial ecológico, que é feita na edição 
de normas gerais pela União. Assim, o que se encontra previsto na legislação 
geral é o mínimo para se propiciar uma sadia qualidade de vida, conteúdo 
essencial do direito fundamental ao meio ambiente. Trata-se de uma limita-
ção formal e material à função legiferante estadual e municipal, haja vista 
que não se podem criar normas que violem as condições gerais previstas pela 
União. 

O Estado tem a obrigação de implementar políticas públicas que propi-
ciem uma condição de vida digna para todos e que garantam fatores mínimos 
de sobrevivência ao ser humano, ou seja, o mínimo existencial.16 Isto se deve 
pela dimensão prestacional de vários direitos fundamentais que exigem ativi-
dades positivas do Poder Público, como é o caso do direito fundamental ao 
meio ambiente que possui dupla dimensionalidade.

Parece óbvio que a dignidade da pessoa não se materializa se um mínimo 
para a existência humana não for garantido, pois ambos estão diretamente 
ligados, podendo, inclusive, confundir-se. No entanto, no paradigma do Es-
tado de Direito Ambiental, o princípio do mínimo existencial toma uma nova 
dimensão para incluir um mínimo de equilíbrio ambiental. Ou seja, além dos 
direitos já identificados pela doutrina como integrantes desse mínimo existen-
cial (saneamento básico, moradia digna, educação fundamental, alimentação 
suficiente, saúde básica, dentre outros), deve-se incluir dentro desse conjunto 

15  Como se trata de uma norma de repetição obrigatória, a competência legislativa concorrente em matéria ambiental 
encontra-se prevista no art. 16, incisos VI e VII, da Constituição do Estado do Ceará.
16  CLÉVE, Clémerson Merlin. A eficácia dos direitos fundamentais sociais. Revista de Direito Constitucional e 
Internacional, São Paulo, n. 54, p. 28 – 39, jan./mar., 2006, p. 38
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a qualidade ambiental, com vistas a concretizar “uma existência humana dig-
na e saudável, ajustada aos novos valores e direitos constitucionais da matriz 
ecológica”.17

Não existe dispositivo expresso na Constituição Federal, na Constitui-
ção do Estado do Ceará nem na Lei Orgânica do Município de Fortaleza 
que trate do referido princípio, mas é inconteste que sua previsão é captada 
indutivamente da dignidade da pessoa humana, conforme o art. 1º, III, da 
CF, coração de todos os direitos fundamentais, assim como do art. 225, CF, 
norma de repetição obrigatória. 

Dentro desse contexto, o constituinte originário impôs ao Poder Públi-
co, em seu art. 225, §1º, inciso III, “o dever de definir, em todas as unidades da 
Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente prote-
gidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 
sua proteção”. 

São espaços protegidos as áreas de preservação permanente e de reserva 
legal, as áreas tombadas em razão de seu valor ecológico e as unidades de 
conservação da natureza. Observa Guilherme Purvin que o Estado brasilei-
ro assinou a Convenção sobre a Diversidade Biológica, em 1992, no Rio de 
Janeiro, instrumento internacional que aborda vários conceitos importantes 
para a proteção e a conservação da diversidade biológica. Por meio deste 
tratado, o Brasil se comprometeu a desenvolver diretrizes para a seleção, o 
estabelecimento e a administração dessas áreas protegidas, em busca das con-
dições necessárias para compatibilizar as utilizações atuais com a conserva-
ção da diversidade biológica e a utilização sustentável de seus componentes.18

Destaca, ainda, o autor que muito antes da assinatura de referida Con-
venção, “o Brasil já contava com diversas modalidades de espaços territoriais 
especialmente protegidos, unidades de conservação das espécies, parque, floresta 
nacional, reserva biológica, estação ecológica, horto florestal, jardim botânico, 
etc.”19, todas criadas por leis esparsas e não sistematizadas.

Foi com o propósito de efetivar a função socioambiental da propriedade 
de forma sistemática, a partir da imposição de limites e redimensionamentos 
ao direito de propriedade, com vistas a garantir o princípio do mínimo exis-
tencial ecológico, que a Lei Ordinária Federal nº 9.985/2000 criou o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC.

Sobre a Lei do SNUC, vale observar, inicialmente, que se trata de uma 
lei de abrangência nacional e não federal, na medida em que é uma norma ge-
ral de observância obrigatória pelos Estados e Municípios. Logo, sua eficácia 

17  FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do meio ambiente: a dimensão ecológica da 
dignidade humana no marco jurídico-constitucional do Estado Socioambiental de Direito. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado: 2008, p. 264.
18  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin. A propriedade no Direito Ambiental. 4. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 285-286.
19  Ibid., p. 286.
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não se limita à União, enquanto ente federativo, mas a todos da Federação 
brasileira.

Prova disso é o disposto em seu art. 3º, ao prever que: “O Sistema Na-
cional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC é constituído pelo 
conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais, de acor-
do com o disposto nesta Lei”. De antemão, pode-se afirmar a possibilidade de 
criação de UCs estaduais e municipais, desde que seja observado o disposto 
na Lei nº 9.985/2000. 

Outro ponto interessante é que nada é dito na Constituição Federal so-
bre o instrumento normativo apto para a criação de uma UC. O texto consti-
tucional só traz que a supressão ou alteração de uma unidade de conservação 
deve ser por meio de lei, deixando em aberto o procedimento legal de sua 
criação.

Nessa linha, o art. 22, da Lei do SNUC, preconiza que a unidade de 
conservação deve ser criada por ato do Poder Público, mas não define qual 
seja a natureza jurídica do mesmo, o que provoca discussão na doutrina. Edis 
Milaré, por exemplo, entende que como a teleologia constitucional deve ser 
no sentido de dar a maior proteção possível ao meio ambiente, uma UC po-
deria ser criada até por decreto do Poder Executivo.20 Na mesma lógica, expõe 
Herman Benjamin a possibilidade de referida área ser criada por Resolução 
do CONAMA ou por celebração de termo de compromisso.21 Paulo Affonso 
Machado, ao revés, defende que o instrumento cabível seria uma lei ordiná-
ria, dentro da respectiva seara da Federação brasileira. 22

De todo modo, a partir de uma Hermenêutica Jurídica Ambiental, o que 
se deve ter em mente é a facilidade do procedimento de criação de uma UC, 
o que torna mais efetiva a proteção jurídica do meio ambiente, devendo-se 
respeitar, por óbvio, o procedimento previsto na Lei do SNUC, que é uma 
norma geral. O que a Constituição Federal obriga, não obstante qual instru-
mento seja utilizado para a criação, é que este deve ser de iniciativa do chefe 
do Poder Executivo, a depender da esfera federativa da área protegida. Já a 
supressão ou a extinção da mesma, por outro lado, deve ser por lei específica, 
o que confere maior garantia ao direito fundamental ao meio ambiente eco-
logicamente equilibrado.

De acordo com a Lei do SNUC, existem duas espécies de unidades de 
conservação: a) unidades de proteção integral, com o objetivo básico de preser-
var a natureza, nas quais é admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 
naturais, conforme previsto no art. 7º, inciso I. São elas: estações ecológicas, 
reservas biológicas, parques nacionais, estaduais e municipais, monumentos 
naturais e refúgios de vida, nos termos do art. 8º; e b) unidades de uso susten-

20  MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 721.
21  BENJAMIN, Antonio Herman. Introdução à Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. In: 
BENJAMIN, Antonio Herman (coord.). Direito ambiental das áreas protegidas. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 
302-303.
22  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 823. 
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tável, com o intuito de compatibilizar a conservação da natureza com o uso 
sustentável de parcela dos seus recursos naturais, na forma estipulada no art. 
7º, inciso II, podendo ser: áreas de proteção ambiental, áreas de relevante 
interessante ecológico, florestas nacionais, reservas extrativistas e reservas de 
fauna e de desenvolvimento sustentável, bem como as reservas particulares do 
patrimônio natural, consoante dispõe o art.14.

Sobre o tema específico, importa destacar que a Constituição do Estado 
do Ceará dispõe sobre unidades de conservação no art. 259, parágrafo único, 
inciso IV.23

Como se vê, a Constituição cearense segue a ordem jurídica ambiental 
ao prever a possibilidade de criação de UCs, mas destaca que o processo legis-
lativo deve ser por meio de lei ordinária. É de se verificar que o Texto Magno 
estadual não afronta a legislação federal (norma geral) nem a Constituição 
Federal, pois apenas especifica o rito legiferante que restou omisso na Cons-
tituição Federal e na Lei do SNUC, obedecendo, dessa forma, a competência 
legislativa concorrente.

Dentro do mesmo contexto, a Lei Orgânica do Município de Fortale-
za assegura a criação de UCs municipais, consoante se verifica no art. 194, 
incisos III e XVII.24 Igualmente, a temática encontra-se prevista nos arts. 9º, 
inciso II, 13 e 14, incisos I e IV, do Plano Diretor Participativo do Município 
de Fortaleza (Lei Complementar nº 062/2009).25

23  Art. 259. O meio ambiente equilibrado e uma sadia qualidade de vida são direitos inalienáveis do povo, impondo-
se ao Estado e à comunidade o dever de preservá-los e defendê-los.
Parágrafo único. Para assegurar a efetividade desses direitos, cabe ao Poder Público, nos termos da lei estadual:
[...]

IV – estabelecer, dentro do planejamento geral de proteção do meio ambiente, áreas especificamente protegidas, 
criando, através de lei, parques, reservas, estações ecológicas e outras unidades de conservação, implantando-os e 
mantendo-os com os serviços públicos indispensáveis às suas finalidades. (destacado)
24  Art. 194. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade, através de seus órgãos de administração 
direta, indireta e fundacional:
[...]

III – definir e implantar áreas e seus componentes representativos de todos os ecossistemas originais do espaço territorial 
do Município, a serem especialmente protegidos, preservados ou conservados, sendo a alteração e a supressão, inclusive 
dos já existentes, permitidas somente por meio de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 
atributos que justifiquem sua proteção, preservação ou conservação, ficando mantidas as unidades de conservação 
atualmente existentes;
[...]

XVII – criar parques, reservas ecológicas, áreas de proteção ambiental, outras unidades de conservação, mantê-los 
sob especial proteção e dotá-los da infra-estrutura indispensável às suas finalidades. (destacado)
25  Art. 9º. São diretrizes da política de meio ambiente:
[...]

II – ampliação, conservação, fiscalização, monitoramento, manejo e gestão democrática dos sistemas ambientais, das 
áreas verdes, das unidades de conservação e dos espaços públicos. 
Art. 13. O uso, preservação e conservação da biodiversidade objetiva implementar e ampliar as unidades de conservação 
no Município, compatibilizando-as com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).
Art. 14. São ações estratégicas para uso, preservação e conservação da biodiversidade:
I – criar unidades de proteção integral e de uso sustentável nas áreas de abrangência dos sistemas ambientais frágeis e de 
significativa relevância ambiental, compatibilizando-as com a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC);
[...]

IV – elaborar um sistema de gestão das unidades de conservação integrado com os 3 (três) entes federativos; [...] 
(destacado)
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Diante dos dispositivos acima colacionados, é inconteste que a Cons-
tituição do Estado do Ceará, a Lei Orgânica do Município de Fortaleza e 
o Plano Diretor Participativo estão em sintonia com a ordem jurídica am-
biental. Até porque, como dito anteriormente, em se tratando de direitos 
fundamentais, no caso a propriedade e o meio ambiente, cuja convergência 
se dá pela função socioambiental da propriedade, referidas normas são de 
repetição obrigatória, devendo os Estados e os Municípios elaborar políticas 
públicas para garantir a sua proteção, como obriga o constituinte originário. 

 Logo, uma vez sendo interesse de cada chefe do Executivo, seja ele es-
tadual ou municipal, a criação de uma UC, o processo de sua elaboração 
deve obedecer ao conteúdo formal e material da Lei do SNUC. No caso do 
processo legislativo, verifica-se que apenas a Constituição do Estado do Ce-
ará impõe que uma UC estadual seja criada por lei ordinária, enquanto a 
legislação municipal nada aborda sobre o assunto, remetendo-se totalmente 
às condições da Lei do SNUC.

Assim, pode-se concluir que, em se tratando de unidade de conservação 
municipal, não existe expressa previsão legal, consoante o princípio da juri-
dicidade (ou legalidade alargada), de qual instrumento normativo deve ser 
utilizado na elaboração de uma UC, devendo ser aplicada em sua totalidade 
a Lei do SNUC. Por outro lado, a Constituição cearense impõe que uma UC 
estadual seja criada mediante lei ordinária, mas referida norma não se aplica 
no âmbito municipal, em virtude da competência federativa concorrente. Em 
suma, ao utilizar uma Hermenêutica Jurídica Ambiental como demanda o 
Estado de Direito Ambiental, qualquer ato do Poder Executivo Municipal 
poderia criar uma UC municipal.

No caso do objeto principal deste trabalho, visualiza-se que a Lei Ordi-
nária nº 9.502/2009 do Município de Fortaleza criou uma Área de Relevante 
Interessante Ecológico – ARIE Dunas do Cocó, cujo conceito se encontra no 
art. 16 da Lei do SNUC. 26Ou seja, o legislador municipal exerceu seu munus 
mais do que deveria ao criar uma UC por meio de lei ordinária, cujo processo 
legislativo foi iniciado pelo Executivo. Nunca é demais lembrar que a ordem 
jurídica ambiental deve ser interpretada de forma a dar a maior efetividade 
possível ao direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, por guardar um 
interesse difuso que atinge toda a coletividade de forma indeterminada.

Outro ponto importante é que a ARIE pode ser constituída por terras 
públicas ou privadas. Trata-se de exemplo típico de função socioambiental da 
propriedade. O proprietário tem o dever de proteger o meio ambiente, o que 
lhe implica o conjunto de obrigações positivas e negativas. In casu, são obri-
gações negativas, uma vez que devem se mantidos os ecossistemas naturais de 
importância regional, como é o caso do terreno de dunas.

26  Art. 16. [...] área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características 
naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas 
naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com 
os objetivos de conservação da natureza.
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Dessa forma, os objetivos da ARIE constituem um desdobramento ló-
gico da função social da propriedade em sua dimensão ambiental. Não há, 
portanto, conflito dogmático entre o direito de propriedade e a implantação 
de uma ARIE, nos termos do art. 15 e no §1º do art. 16 da Lei do SNUC. 
A propriedade e o meio ambiente não podem ser vistos como uma bipola-
rização, em total maniqueísmo, como se o empreendedor estivesse ao “lado 
do mal” e o meio ambiente ao “lado do bem”. Todos devem estar unidos e 
solidários em busca da sustentabilidade. Pode soar como clichê, mas não há 
riqueza se não existir vida.

É preciso convergência entre os mesmos, a partir de uma nova funcio-
nalização da propriedade, sob a ótica de um Estado de Direito Ambiental, 
como proclama um antropocentrismo alargado e intergeracional.

Em relação à proteção das áreas de dunas, é de se constatar que a Cons-
tituição do Estado do Ceará traz referida tutela de forma expressa em seus 
arts. 23, incisos III e VIII e 24, inciso III27, bem como o art. 100 da Lei Orgâ-
nica do Município de Fortaleza28. Sob o mesmo espírito, o Plano Diretor de 
Fortaleza (Lei Complementar nº 062/2009) assegura que o Cocó, local que 
recebeu a proteção pela ARIE Dunas Cocó, é uma Zona de Interesse Am-
biental – ZIA, nos termos do seu art. 72. 

Ademais, a tese de que a lei ora impugnada teria violado o princípio 
democrático, conforme parecer juntado aos autos pela ACECOL, por enten-
der que não houve participação popular no referido processo legiferante, não 
deve prosperar. 

Ao ler o art. 22, §2º, da Lei do SNUC, vislumbra-se a preocupação do 
legislador em efetivar o princípio da participação e da informação ambien-
tal. Só o cidadão bem informado e educado poderá participar ativamente do 
processo de construção de uma nova realidade ecológica, exercício autêntico 
de sua legítima cidadania. 

O princípio da solidariedade, que ocupa um dos pilares do Estado de 
Direito Ambiental, encontra-se na essência da cidadania, sendo indispen-
sável para a existência humana.29 O povo há de ser solidário naquilo que 

27  Art. 23. As praias são bens públicos de uso comum, inalienáveis e destinadas perenemente à utilização geral de seus 
habitantes, cabendo ao Estado e a seus Municípios costeiros compartilharem das responsabilidades de promover a 
sua defesa e impedir, na forma da lei estadual, toda obra humana que as possam desnaturar, prejudicando as suas 
finalidades essenciais, na expressão de seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural, incluindo, nas áreas de 
praias:
[...]
III – restingas e dunas; [...]
Art. 24. Incumbe ao Estado e aos seus Municípios costeiros manter, cada um em sua esfera organizacional, órgão 
especializado, sintonizado com as diretrizes federais, promovendo a elaboração de plano, a ser convertido em lei, e 
velar por sua execução.
§1º. O plano definirá as diretrizes de gerenciamento costeiro e defesa do ambiente, compreendendo:
[...]
III – restingas e dunas; [...]
28  Art. 200. As lagoas, as dunas, as praias, os mangues e as paisagens naturais notáveis são considerados de relevante 
valor ambiental, paisagístico e turístico, devendo sua delimitação, uso e ocupação serem definidas em lei.
29  CORTINA, Adela. Cidadãos do mundo: para uma teoria da cidadania. Tradução de Silvana Cobucci Leite. São 
Paulo: Edições Loyola, 2005, p. 190-191.
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sua participação implique em um êxito comum. E não há maior interesse 
comum do que a própria sobrevivência, o que torna indispensável um meio 
ambiente sadio.

O princípio da participação deixa clara a importância da coopera-
ção entre o Estado e a sociedade para resolver a questão da degradação 
ambiental. A sociedade tem o direito de participar dando sua opinião em 
relação à matéria ambiental, buscando formular e executar as políticas 
ambientais. 

In casu, o projeto de lei que deu origem a ARIE Dunas do Cocó foi 
aprovado pelo Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza com quórum 
qualificado, não obstante possua natureza de lei ordinária. Além disso, o 
projeto foi submetido à discussão popular, a partir de uma audiência pú-
blica realizada, nos moldes exigidos pela Lei Federal nº 9.985/2000. Para 
legitimar ainda mais o rito, o impulso para o PL veio do próprio povo, que 
reuniu quase três mil assinaturas, encaminhando a manifestação ao Exe-
cutivo municipal. Vê-se, portanto, que a lei em tela obedeceu a todas as 
dimensões dos princípios democrático e da legitimidade, um dos que funda 
o Estado de Direito Ambiental. 

Ademais, consta parecer técnico oficial que atesta a importância da 
preservação da área em prol da qualidade do meio ambiente da cidade de 
Fortaleza. Na mesma linha, são os pareceres juntados aos autos dos órgãos 
ambientais das três esferas da Federação que, ao elaborarem o estudo prévio 
de impacto ambiental em procedimentos de licenciamento, verificaram que o 
local se trata de área de preservação permanente, composta basicamente por 
dunas fixas, semifixas, móveis e paleodunas, superpostas em alguns trechos 
por área de preservação de recursos hídricos. 

Ou seja, mesmo que não existisse a ARIE Dunas do Cocó, ainda assim 
não seria possível a construção de empreendimentos naquele local, pelo sim-
ples fato da área de dunas estar protegida na legislação pátria, sendo uma 
limitação ontológica ao direito de propriedade. No entanto, em virtude da 
famigerada discricionariedade administrativa que paira nos licenciamentos 
ambientais e nos conceitos jurídicos indeterminados que permeiam a legisla-
ção ambiental, nos moldes de uma sociedade de risco, parece que as limita-
ções administrativas ao direito de propriedade, já previstas em normas gerais 
editadas pela União, como a Lei nº 4.771/65, que criou o Código Florestal e 
as Resoluções do CONAMA, não são suficientes para combater o empreen-
dedorismo feroz, líquido e insustentável.

Dessa forma, não é apenas possível, mas emergencial uma unidade 
de conservação no local das Dunas do Cocó de forma a garantir uma 
efetiva proteção jurídica do meio ambiente, cujo interesse é de toda a co-
letividade. Verifica-se, portanto, que a lei ora impugnada está em comple-
ta consonância com o Plano Diretor Participativo (Lei Complementar nº 
062/2009), com a Lei Orgânica do Município de Fortaleza, com a Cons-
tituição do Estado do Ceará, com a Lei do SNUC e com a Constituição 
Federal.
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4. A RELAÇÃO ENTRE A LEI ORDINÁRIA MUNICIPAL Nº 9.502/2009 E A LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 62/2009: A OBEDIêNCIA À HIERARqUIA NORMATIVA

A tese principal da ACECOL se baseia no fato de que a lei discutida 
teria invadido matéria reservada à lei complementar. No caso dos autos, se-
ria a Lei Complementar nº 062/2009, que cria o Plano Diretor Participativo 
do Município de Fortaleza. Referido entendimento é reforçado pelo parecer 
acostados aos autos pela requerente.

Os arts. 58 e 61 da Constituição cearense abordam que as leis comple-
mentares são aprovadas por maioria absoluta dos votos dos membros da As-
sembleia Legislativa, observados os demais termos de votação das leis ordi-
nárias. No mesmo sentido, o art. 45, inciso III, da Lei Orgânica do Município 
de Fortaleza assevera que as leis complementares à LOM somente serão apro-
vadas, se obtiverem a maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara 
Municipal.

Em um primeiro momento, cumpre destacar que não há na Constituição 
do Estado, nem tampouco na legislação municipal, nenhum dispositivo que 
explicite que a matéria de unidades de conservação deva ser criada por lei 
complementar. E se tal norma porventura existisse, a mesma estaria fadada à 
inconstitucionalidade formal, haja vista que, em se tratando de UCs, os Esta-
dos e os Municípios devem obediência à Lei Ordinária Federal nº 9.985/2000, 
em virtude da competência legislativa concorrente em matéria ambiental, as-
sunto abordado no tópico anterior. 

Trata-se de uma norma geral que busca proteger o princípio do mínimo 
existencial ecológico ao impor limites formais e materiais aos demais entes 
federativos. Desta forma, caso o Estado e o Município desejem abordar a 
temática em seus textos normativos, só podem fazê-lo se for para especificar 
ou para suplementar a matéria de acordo com as questões regionais e locais, 
mas nunca para tornar o procedimento mais dificultoso ou contrariar a nor-
ma geral.

É dentro desse contexto que se visualizam dispositivos que tratam de 
unidades de conservação nos ordenamentos estadual e municipal. A Lei Or-
gânica e o Plano Diretor de Fortaleza apontam de forma expressa que as uni-
dades de conservação municipais devem ser compatíveis com a Lei do SNUC. 

Por outro lado, não é tarefa do Plano Diretor criar UCs, mas prever di-
retrizes de uma política urbana que estimule e organize referidas áreas, como 
é feito pelo Estatuto fortalezense. Basta imaginar o caos que seria se, para 
toda UC que estivesse sendo elaborada, fosse preciso todo o procedimento 
formal de alteração como exige o Estatuto da Cidade para o Plano Diretor. 

Quanto à relação entre lei ordinária e lei complementar, a jurisprudência 
do STF já é pacífica no sentido de que não existe hierarquia entre elas. O que 
há é apenas uma reserva de competência de acordo com a matéria. O caso 
paradigmático levado à Corte Constitucional se trata de matéria tributária. 
No voto, o Min. Gilmar Mendes, relator do processo, destacou que existem 
leis que são formalmente complementares, pois foram aprovadas com o quó-
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rum qualificado, mas materialmente ordinárias, haja vista que a matéria não 
é reservada à lei complementar.30 Nesse caso, pode uma lei ordinária, inclusi-
ve, alterar uma lei complementar, desde que seja em relação ao conteúdo da 
norma que não seja específico de lei complementar. Trata-se, pois, de uma 
distribuição material entre as espécies legais.

Referido entendimento não esvazia a pirâmide normativa kelseniana. 
Muito pelo contrário, na medida em que se alinha ao pós-positivismo e ao 
neoconstitucionalismo, que confere caráter normativo aos princípios, cujo 
conteúdo é formado por valores.

Portanto, aceitar esta tese da ACECOL é afirmar que não é possível 
a existência de UCs municipais. É ir à contramão de toda a ordem jurídica 
ambiental e de toda a proteção internacional do meio ambiente. É se esforçar 
para enxergar na lei, de forma desvirtuada, aquilo que é conveniente a inte-
resses individuais. É retroceder ao Estado oitocentista meramente privatista e 
formal. É resgatar um positivismo jurídico duro, totalmente míope. É pratica-
mente um “balde de água fria” em conquistas históricas dos direitos humanos 
ambientais e no âmago do que é justo. É desnaturar a dignidade da pessoa 
humana e, por conseguinte, o próprio Direito. É, certamente, uma grande 
oportunidade para a Egrégia Corte cearense se solidificar como um Tribunal 
que contribui para a construção da jurisprudência ambiental neste país. 

5. CONCLUSõES ARTICULADAS

5.1 A imbricada relação da propriedade com o meio ambiente demanda in-
tensa investigação científica. Trata-se de um conjunto de feixes com obriga-
ções, deveres, institutos, valores, tudo interligado de forma complexa, uma 
vez que a sustentabilidade se torna uma função essencial do direito de pro-
priedade, podendo a mesma ser materializada por meio de uma típica função 
ambiental da propriedade.

5.2 O referido projeto de lei cumpriu todas as exigências da Lei Ordinária Fe-
deral nº 9.985/2000 (Lei do SNUC), tendo sido atestado por parecer técnico 
oficial, bem como foi realizada uma audiência pública. Para legitimar ainda 
mais o rito, o impulso para o PL veio do próprio povo, que reuniu quase três 
mil assinaturas, encaminhando a manifestação ao Executivo municipal. Vê-
-se, portanto, que a lei em tela obedeceu a todas as dimensões dos princípios 
democrático e da legitimidade, um dos que funda o Estado de Direito Am-
biental. 

5.3 A Lei do SNUC se trata de uma norma geral que busca proteger o prin-
cípio do mínimo existencial ecológico ao impor limites formais e materiais 

30  BRASIL, Supremo Tribunal Federal. RE 377.457-3. Relator: Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 17/09/2008. 
Órgão Julgador: Tribunal Pleno.  DJE n º 241. Publicado em 19. dez. 2008.
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aos demais entes federativos. Desta forma, caso o Estado e o Município de-
sejem abordar a temática em seus textos normativos, só podem fazê-lo se for 
para especificar ou para suplementar a matéria de acordo com as questões 
regionais e locais, mas nunca para tornar o procedimento mais dificultoso ou 
contrariar a norma geral.

5.4 Não existe hierarquia normativa entre lei ordinária e lei complementar, 
o que ocorre é uma distribuição material de competência, segundo a juris-
prudência predominante do STF. Ademais, conclui-se que não há na Cons-
tituição do Estado, nem tampouco na legislação do município de Fortaleza, 
nenhum dispositivo que explicite que a matéria de unidades de conservação 
deva ser criada por lei complementar. E se tal norma porventura existisse, a 
mesma estaria fadada à inconstitucionalidade formal, haja vista que, em se 
tratando de UCs, os Estados e os Municípios devem obediência à Lei Or-
dinária Federal nº 9.985/2000 (Lei do SNUC), em virtude da competência 
legislativa concorrente em matéria ambiental.  

5.5 Não é apenas possível, mas emergencial uma unidade de conservação 
no local das Dunas do Cocó em Fortaleza de forma a garantir uma efetiva 
proteção jurídica do meio ambiente, cujo interesse é de toda a coletividade. 
Verifica-se, portanto, que a lei em discussão está em completa consonância 
com o Plano Diretor Participativo (Lei Complementar nº 062/2009), com a 
Lei Orgânica do Município de Fortaleza, com a Constituição do Estado do 
Estado do Ceará, com a Lei do SNUC e com a Constituição Federal, sendo, 
portanto, formal e materialmente constitucional.
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ECOLOGIA E SISTEMA JURÍDICO: CÓDIGO 
FLORESTAL, O CAMELO ANTI-CATÁSTROFE

JOSÉ ÂNGELO REMÉDIO JÚNIOR
Procurador do Estado de São Paulo.  

Mestrando em direitos difusos e coletivos pela PUC/SP 

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de despretensioso estudo inserto no ramo dogmático do direito 
ambiental que tem por escopo demonstrar que o sistema jurídico não emana 
do mundo fático, na perspectiva jusnaturalista, mas também inexiste uma 
dissociação completa entre sistema jurídico e ecologia, de modo que não se 
pode arbitrariamente romper o acoplamento estrutural entre os sistemas sob 
pena do direito perder a legitimidade e, por conseguinte, a razão de sua pró-
pria existência.       

É possível trilhar por diversas correntes da teoria do direito para se al-
cançar as conclusões da presente investigação. Optou-se pela preponderância 
da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann sempre que ela melhor explique o 
fenômeno do acoplamento entre o sistema jurídico e o sistema ecológico, sem 
olvidar o emprego de outros importantes métodos da ciência jurídica.      

O âmago da investigação foi inspirado no estudo de Niklas Luhmann 
intitulado: “A restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma aná-
lise sociológica do direito”. Isso porque, o mesmo papel que o camelo exerce 
no estudo de Luhmann, é concretizado pelas áreas de preservação perma-
nente e reserva legal na presente investigação, institutos agasalhados pela Lei 
4.717/65 – Código Florestal. É o ponto de contato – acoplamento – entre os 
dois sistemas. Certamente, não é o único ponto de acoplamento entre sistema 
jurídico e o sistema ecológico, assim como o sistema jurídico acopla-se por 
diversos eixos ao sistema econômico, como, por exemplo, pela propriedade, 
contrato, etc. Mas, são as áreas de preservação permanente e as reservas legal 
que permitem a mantença do delicado equilíbrio ser humano e meio ambien-
te (sistema ecológico). 

Ocorre que o sistema jurídico e o sistema ecológico estão na iminência 
de serem esboroados pelo Projeto de Lei 1.876/1999 e apensos, que visa alte-
rar o Código Florestal mediante, a título de exemplo, a diminuição das áreas 
de preservação permanente ao longo dos cursos d´água de trinta metros para 
quinze metros, a retirada da proteção de morros acima de mil e oitocentos 
metros, e a dispensa de manutenção de reserva legal em imóveis de até quatro 
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módulos fiscais (o que significa quatrocentos hectares na Amazônia)1. Olvi-
da-se que são as áreas de preservação permanente, mormente, ao longo dos 
cursos d´água e no topo dos morros o verdadeiro e único instrumento anti-
-catástrofe assegurado pelo sistema jurídico e sistema ecológico. 

Com base nessas premissas, passa-se a traçar as linhas gerais da teoria 
dos sistemas, após breves notas sobre o jusnaturalismo e o juspositivismo. 
Por fim, evidencia-se o porquê do Código Florestal trazer o camelo contra 
desastres naturais para a sociedade pós-moderna.     

2. DO JUSNATURALISMO E JUSPOSITIVISMO AO SISTEMA PARCIAL JURÍDICO

É cediço que diferentemente das ciências exatas, nas ciências sociais não 
há uma verdadeira revolução dos seus paradigmas, mas acréscimos de ele-
mentos decorrentes da alteração da sociedade2, apesar dos necessários tem-
peramentos que deve ser compreendida a assertiva ora feita.

O desenvolvimento da ideia de paradigma é muito caro aos estudos de 
Thomas S. Kuhn3, que explica que durante algum tempo determinadas rea-
lizações da ciência são reconhecidas como fundamento para sua realização 
posterior, consistindo no corpo da teoria aceita relatada nos manuais científi-
cos elementares e avançados. 

Durante aproximadamente dois mil anos, o paradigma dominante no 
direito foi o jusnaturalismo, até sofrer ferida figadal pelo advento do jusposi-
tivismo, fruto da alteração da sociedade e das correlatas doutrinas políticas 
filosóficas, que se tornou o paradigma jurídico dominante no direito no sécu-
lo XX e que apenas passou ser contestado intensamente na segunda metade 
do referido século4. 

O positivismo jurídico, em síntese, exclui qualquer valoração do direito 
ou metafísica, em confronto com o direito natural que buscava fundamentos 
de validade exógenos à ordem jurídica formal, no próprio mundo dos fatos.

As várias correntes surgidas após a Segunda Guerra Mundial colocaram 
em cheque a construção juspositivista e formalista. Cita-se como exemplo 

1  LEUZINGER, Márcia Dieguez; SILVA, Solange Teles da; NUZZI NETO, José; FIGUEIREDO. Guilherme José 
Purvin de; SILVA, Lindamir Monteiro da; MAGALHÃES, Vladimir Garcia; SOUZA, Luciana Cordeiro; RODRI-
GUES, Marcelo Abelha; PITOMBEIRA, Sheila C.; WALCACER, Fernando C.; LEÃO. Márcia Brandão Carneiro; 
BECHARA, Érika. Prefácio. In: José; FIGUEIREDO. Guilherme José Purvin de; SILVA, Lindamir Monteiro da; 
RODRIGUES, Marcelo Abelha; LEUZINGER, Márcia Dieguez (coords.). Código Florestal: 45 anos. São Paulo: 
2010, p. 11-12. ELLOVITCH, Mauro da Fonseca. As graves consequências das soluções simplistas do “Novo Códi-
go Florestal”. In: Rev. Magister Direito Ambiental e Urbanístico, ago-set, n. 31, Magister, 2010, p. 37-38.            
2  GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria da ciência jurídica. Henrique Garbellini Carnio (colaborador). 2. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 96. 
3  KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. Trad. Beatriz Boeira e Nelson Boeira. São Paulo: 
Perspectiva, 2000, p. 29-30.
4  KAUFMANN, Arthur. Filosofia do direito. Trad. Antonio Ulisses Cortez. Lisboa: Fundação Calouste Gul-
benkian, 2004, p. 46. 
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desta revolução5: a tópica6; a teoria da argumentação7; a teoria dos princí-
pios8; a teoria estruturante do direito9; a teoria tridimensional do direito10 e 
a escola crítica do direito11, e, por fim, a teoria dos sistemas12 d e L uhmann.      

Ressalte-se que Niklas Luhmann, na sua obra máxima sobre o sistema 
parcial jurídico, faz menção ao nome de Santi Romano13 e Maurice Hauriou14, 
juristas da primeira metade do século XX, como precursores do reconheci-
mento do direito da sociedade, embora suas teorias tivessem sido construídas 
com base no conceito de instituição e apenas tenham levado a sociologia ao 
direito e não tenham ido muito longe juridicamente15. Entrementes, não fo-
ram esses autores as influências decisivas na construção da teoria dos siste-
mas de Luhmann. 

Nesse panorama da ciência jurídica até a década de 70, adverte Raffaele 
De Giorgi16, que ainda estavam sem resolução os problemas: 

da unidade do direito; da variabilidade estrutural do direito; do caráter da 
normatividade especificamente jurídica e da relação, como se dizia, ou me-
lhor: da diferença entre direito e sociedade.

Dessarte, prossegue Raffale Di Giorgi17, coube à teoria dos sistemas dar 
os esclarecimentos dos problemas fundamentais do pensamento jurídico.  

3. A TEORIA DOS SISTEMAS

A grandiosidade do pensamento de Luhmann decorre do seu êxito em 
formular uma teoria de grande abstração e complexidade sobre a sociedade 
moderna ou pós-moderna, consoante a visão do intérprete. Sabe-se que qual-
quer teoria é por força da semântica do vocábulo abstrata. Melhor esclarecen-
do, a adjetivação de uma teoria sociológica de abstrata deflui da tentativa de 
criar-se uma teoria da sociedade dissociada de qualquer sociedade in concreto. 

5  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 4. ed. Trad. José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste Gul-
benkian, 2005, p. 8-258. 
6  VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Trad. Tércio Sampaio Ferraz Jr. Brasília: Imprensa Nacional, 1979.  
7  ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Landy, 2005.
8  DWORKIN, Ronald. O império do direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 1999; Le-
vando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002; Uma questão de princípio. Trad. 
Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2000.  
9  MULLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. Trad. Peter Naumann e Eurides Avance de Souza. São Paulo: 
RT, 2008. 
10  REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 
11  UNGER, Roberto Mangabeira. O direito na sociedade moderna. Contribuição à crítica da teoria social. Trad. 
Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979.  
12  LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito. Volumes I e II. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1983.
13  SANTI ROMANO. O ordenamento jurídico. Trad. Arno Dal Ri Júnior. Florianópolis: Boiteux, 2008.
14  HAURIOU, Maurice. A teoria da instituição e da fundação. Trad. José Ignácio Coelho Mendes Neto. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2009.    
15  LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. Trad. Javier Torres Nafarrate. 2. ed. Ciudad de México: Herder, 205, p. 84.
16  DE GIORGI, Raffaele. Luhmann e a teoria jurídica dos anos 70. Trad. Luiz Fernando Mussolini Júnior. In: 
CAMPILONGO, Celso Fernandes. O direito na sociedade complexa. São Paulo: Max limonad, 2000, p. 174.
17  DE GIORGI, Raffaele. Ob. cit., p. 193. 
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Infere-se que Luhmann supera a tentativa de Talcott Parson de criar 
uma grande teoria sobre as sociedades. E para chegar a versão acabada de 
seu pensamento foi percorrendo os sistemas parciais da sociedade. Esclareça-
-se que a sociedade é um sistema social. Mas não é mais um sistema social, 
pois na verdade é o sistema social onipresente, macro abarcador dos demais 
sistemas sociais parciais18. 

Desse modo, é de bom alvitre apontar quais são os aspectos que formam 
uma teoria dos sistemas, cujos temas que correspondem a sua introdução19 
podem ser elencados, a saber: o sistema aberto; a diferenciação funcional dos 
sistemas; a clausura operativa do sistema; o acoplamento estrutural; o obser-
vador; e a complexidade. 

4. O FUNDAMENTO DO SISTEMA JURÍDICO 

O subsistema jurídico pode ser observado pelo prisma interno ou exter-
no. A observação externa é própria da sociologia do direito. Mas, sem nenhu-
ma dúvida fornece elementos que a observação interna do sistema não conse-
gue obter por si só. Ou seja, a teoria do direito realiza a observação interna do 
sistema parcial jurídico, embora careça da observação externa para melhor 
conhecer o funcionamento do sistema parcial jurídico.  

A par disso, evidencia-se que uma teoria do direito na sociedade deve 
compreender os seguintes assuntos: clausura operativa do sistema jurídico; 
função do direito; Codificação e programação; a fórmula de contingência; a 
evolução do direito; o lugar dos tribunais no sistema jurídico; a argumenta-
ção jurídica; política e direito; acoplamentos estruturais; a autodescrição do 
sistema jurídico e a sociedade e seu direito20. 

Ressalte-se que é cabalmente equivocado dizer direito e sociedade, pois 
somente há o direito da sociedade, eis que é um sistema parcial do sistema 
social, não existindo o direito fora da sociedade21.   

Há um célebre artigo de Niklas Luhmann22 que narra o seguinte caso: 
um beduíno deixou de herança onze camelos aos seus três filhos: Achmed 
(mais velho) que deveria receber metade da herança; Ali (segundo filho) re-
ceberia um quarto; e Benjamin (filho mais novo) teria direito a um sexto da 
herança. Ocorre que o número de camelos não permitia uma divisão exata 
gerando a discórdia dos herdeiros. Ora, com a licença pela redundância, o 
camelo é um ser vivo que não pode ser fracionado. Levado o caso ao juiz, 
este decidiu que daria um camelo aos litigantes, com a condição de lhe res-

18  LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. Trad. Javier Nafarrete Torres. Ciudad de México: Herder, 2006, p. 55. 
19  LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Trad. Ana Cristina Arantes Nasser. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Vozes, 2010, p. 178.
20  LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. 2. ed. Trad. Javier Torres Nafarrete. México: 2005.
21  LUHMANN, Niklas. Ob. cit., p. 70.
22 LUHMANN, Niklas. A restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma análise sociológica do direito. 
Trad. Dalmir Lopes Junior. In: ARNAUD, André-Jean, LOPES JR., Dalmir (coords.). Niklas Luhmann: Do siste-
ma social à sociologia jurídica. Rio de Janeio: Lumen Juris, 2004, p. 33-107.   
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tituírem quando pudessem, possibilitando assim a divisão da herança. De 
plano, é feita a partilha ficando o mais velho com seis camelos, Ali com três e 
Benjamin com dois, na forma prevista pelo testamento. Assim, ainda restou 
um camelo que foi restituído ao juiz. Esse é o papel do direito: solucionar 
os conflitos do mundo fático, porquanto o sistema jurídico jamais pode se 
dissociar da realidade da vida.  

Gunter Teubner23, comentando esse artigo doutrinário, obtempera que 
enquanto Hans Kelsen busca na norma hipotética fundamental o fundamen-
to do sistema jurídico, Niklas Luhmann vai buscar em um camelo!       

É interessante observar que Pierre Livet24, no campo da filosofia, tam-
bém vai buscar nas instituições sociais o fundamento das normas, acentuan-
do, in verbis:  

Porquanto vivemos em sociedade, crescemos no seio de uma coletividade que 
nos inculca as suas maneiras de viver. Em certas situações, essas maneiras 
de viver se traduzem em prescrições normativas, e como somos muitos a se-
guir as mesmas prescrições, nossa aprendizagem comum faz com que sigamos 
as mesmas normas. A formação das normas em questão remonta na noite 
dos tempos, uma vez que cada geração encontra, quando chega, formas de 
aprendizagem e, portanto, normas que ela não inventou. O poder das normas 
se atém simplesmente ao fato de que os humanos são seres modelados pela 
aprendizagem e pelos hábitos da sociedade. As normas não aparecem como 
tais senão quando diferentes disposições adquiridas por aprendizagem se 
acham em conflito em um situação – quando, por exemplo, uma mãe diz que 
deve alimentar os seus filhos, mas não tem como fazê-lo; quando aprendemos 
a defender e a tentar estender um território e os nossos vizinhos aprenderam 
a mesma disposição, etc. É preciso então regular o conflito, e, ao longo dos 
séculos, certos usos de regulamento de conflitos se instalaram e fizeram parte 
da educação recebida. É então cômodo remeter às normas, mas elas são ape-
nas a formulação que reveste essas disposições coletivas.  

Evidencia-se que o sistema jurídico é um dos sistemas parciais da socie-
dade, cuja finalidade específica é assegurar as expectativas normativas. Na in-
terpretação adequada da sociedade complexa, faz-se imprescindível reconhe-
cer a existência de sistemas parciais dentro da sociedade, relacionados entre 
si, mediante o acoplamento estrutural. 

É interessante observar que o fato do sistema jurídico ser normativa-
mente fechado e cognitivamente aberto25 enseja o paradoxo que gera a clau-
sura operativa do sistema jurídico. Acentue-se que a clausura operativa do 
sistema substitui a própria ideia de positividade do direito26. 

23  TEUBNER, Gunter. As múltiplas alienações do direito: sobre a mais-valia social do décimo segundo camelo. 
Trad. Dalmir Lopes Junior. In: ARNAUD, André-Jean, LOPES JR., Dalmir (coords.). Niklas Luhmann: Do siste-
ma social à sociologia jurídica. Rio de Janeio: Lumen Juris, 2004, p. 109.  
24  LIVET, Pierre. As normas. Trad. Fábio dos Santos Creder Lopes. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 57-58.
25  LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. 2. ed. Trad. Javier Torres Nafarrete. México: 2005, p. 133.
26  LUHMANN, Niklas. Ob. cit., p. 93.
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A partir da clausura operativa do sistema jurídico e da especificidade 
funcional, percebe-se que outros sistemas parciais também têm uma especifi-
cidade funcional, embora ocorra o acoplamento estrutural entre eles. A título 
de ilustração, na Constituição ocorre o acoplamento estrutural entre o siste-
ma parcial jurídico e político, eis que o sistema parcial político é um parasita 
sentado à mesa do sistema parcial jurídico, porquanto surgindo o direito ou 
não-direito, abre-se espaço para o político. Assevera Luhmann, in verbis27:

Cada vez que do direito trabalha, mais o parasita engorda. Quanto mais 
conclui do direito o não-direito e do não-direito o direito, tanto mais será 
excluído. Não obstante as questões sobre os fatos serem numerosas, mais 
numerosas são as questões que desembocam sobre uma decisão política.  

Do reconhecimento da dupla contigência entre o alter e o ego no am-
biente surgem as expectativas normativas asseguradas pelo sistema jurídico. 
A complexidade da sociedade advém do reconhecimento da contingência 
provocando possibilidades indeterminadas, que não são necessárias ou obri-
gatórias28. Daí, o papel dos subsistemas para tentar diminuir a complexidade 
da sociedade atual e, paradoxalmente, aumentando a complexidade do siste-
ma. Nas palavras de Niklas Luhmann29: 

O modo comum de abordar a complexidade consiste em decompô-la me-
diante os conceitos de elementos e relação; ou seja, por meio de uma distin-
ção ulterior. Diz-se que uma unidade é complexa quando ela possui vários 
elementos e os une mediante relações. Entretanto, isso só pode acontecer se 
tanto os elementos forem quantificados, como as diversidades qualitativas, 
além da dimensão temporal, forem consideradas, e doravante se admitam, 
portanto, também as diversidades e os elementos instáveis.   

Infere-se que no sistema parcial jurídico ocorre a autopoiese ao mesmo 
tempo que não deixa de acoplar-se com outros sistemas, diferenciando-se 
assim do ambiente. Ao diferenciar-se do ambiente, a visão sistêmica supe-
ra a própria viga-mestra do jusnaturalismo, que é o ambiente no qual se 
apoiava, como verdadeira fonte do direito (a natureza humana, o Criador, a 
razão, etc.). Ou seja: do ambiente emanava o direito, sem sequer necessitar 
de ato humano.  

Niklas Luhmann30 argumenta que uma possível diferenciação entre o 
juspositivismo e jusnaturalismo decorre da arbitrariedade ou não das deci-
sões sobre o direito, ou melhor, sobre a mutabilidade ou imutabilidade do 
direito.  Isso significa apenas que o direito positivo tem a possibilidade de 

27  LUHMANN, Niklas. A restituição do décimo segundo camelo: do sentido de uma análise sociológica do direito. 
Trad. Dalmir Lopes Junior. In: ARNAUD, André-Jean, LOPES JR., Dalmir (coords.). Niklas Luhmann: Do siste-
ma social à sociologia jurídica. Rio de Janeio: Lumen Juris, 2004, p. 89.
28  LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. 2. ed. Trad. Javier Torres Nafarrete. México: 2005.
29  LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Trad. Ana Cristina Arantes Nasser. 2. ed. Petropólis: 
Vozes, 2009, p. 187.
30  LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. 2. ed. Trad. Javier Torres Nafarrete. México: 2005, p. 94.
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regulação de sua própria modificabilidade. Acresça-se, ainda, que a positivi-
dade se ajusta ao conceito de decisão, embora o direito não devesse ser arbi-
trário, alcançando-se um beco sem saída e tornando gritante a insuficiência 
da positividade. 

Depreende-se daí a necessidade da teoria dos sistemas para justificar o 
sistema parcial jurídico mediante o reconhecimento de que é um emaranhado 
de operações fáticos que, como operações sociais, devem ser comunicações, 
independentemente do que essas comunicações afirmem sobre o direito31. 
Dessa forma, torna-se imperiosa a distinção entre sistema e ambiente. 

Esclareça-se que o vocábulo ambiente utilizado aqui, não tem a acepção 
de meio ambiente ou ambiente utilizado com frequência no direito ambiental 
europeu, palavra esta denominada por Michel Prieur de uma noção camaleão32.   

Assim, tão importante quanto as estruturas, são as operações dentro do 
sistema, pois são estas que dão o sentido específico do direito. Tudo o que 
ocorrer nessas operações de produção e reprodução do direito reforçam a  
clausura operativa do sistema. 

5. ECOLOGIA E SISTEMA JURÍDICO: CÓDIGO FLORESTAL, O CAMELO ANTI-CATÁSTROFE    

De início, percebe-se que nos domínios da sociologia clássica havia uma 
completa indiferença quanto ao meio ambiente, por se tratarem de sistemas 
diversos, fato que acabou por tomá-la de surpresa em razão da aceleração dos 
problemas ecológicos33. 

O sistema parcial jurídico reconhecendo a importância do entorno ao 
direito, incorporou ao seu universo o sistema ecológico. Repise-se: tudo o 
que o direito toca transforma-se em direito. Melhor esclarecendo, o sistema 
ecológico faz parte do entorno que abriga o sistema social, que, por sua vez, 
tem operações autopoiéticas próprias, ou seja, são sistemas distintos e in-
confundíveis, tal como o subsistema jurídico. Mas, com a questão ambiental 
invadindo as plagas da sociedade, o direito não pode ficar indiferente e houve 
a necessidade de criar novos direitos34 para a sociedade de massa35.   

É o que está defendido no pensamento de Luhmann: por mais que o sis-
tema parcial jurídico seja complexo e abstrato, é um sistema parcial do sistema 
social, que por sua vez não pode desconhecer os efeitos do sistema ecológico36. 

Alumia-se que o sistema jurídico brasileiro conseguiu de modo louvá-
vel incorporar com precisão as nuanças do sistema ecológico ao universo do 
direito. Passa-se a ilustrar a assertiva para corroborar a tese ora defendida. 

31  LUHMANN, Niklas. Ob. cit., p. 96.
32  PRIEUR, Michel. Droit de l´environnement. 5. ed. Paris: Dalloz, 2004, p. 1-2.   
33  LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. Trad. Javier Torres Nafarrete. México: 2006, p. 95.
34  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de direito ambiental. 3. ed. Curitiba: 2009, p. 19-28. 
35  CAPPELLETTI, Mauro. Formações sociais e interesses coletivos diante da justiça civil. Trad. Nelson Renato 
Palaia Ribeiro de Campos. In: Rev. de Processo, jan-mar, n. 5, RT, 1977, p. 130.
36  LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. 2. ed. Trad. Javier Torres Nafarrete. México: 2005, p. 78-79.
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O assunto em voga na sociedade brasileiro são as catástrofes naturais, 
que ocasionaram centenas de mortos, mormente, no Estado do Rio de Ja-
neiro no ano de 2011, em razão dos deslizamentos de morros e inundações 
provocadas pelas chuvas. O Município de São Paulo, por exemplo, tem um 
número de 115 mil pessoas vivendo em áreas de risco37. Mas, infelizmente, 
não há nada de novo debaixo do sol ou da chuva38.  

A pedra-fundamental em que se alicerça todo o edifício do regime jurí-
dico do direito ambiental é o conceito de bem ambiental, trazido pelo artigo 
225 da Constituição Federal, cuja finalidade é assegurar a sadia qualidade de 
vida para as gerações presentes e futuras. Inserto no bem ambiental está o 
conceito de meio ambiente, previsto no artigo 3, inciso I  da Lei 6.938/81 – Lei 
da Política Nacional do Meio Ambiente, a saber:

Art. 3º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações 
de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 
todas as suas formas;  

Evidencia-se que o sistema jurídico é sensível às realidades do sistema eco-
lógico pois resguarda o aspecto funcional do meio ambiente como elemento im-
prescindível à sadia qualidade de vida, quer seja na sua manifestação biótica ou 
abiótica. Assim, a integração entre a sociedade e o meio ambiente está prevista 
no direito posto de forma harmônica e sintonizada no direito posto brasileiro. 

No ensinamento de José Robson da Silva39, com lastro na doutrina de 
Ervin Schrödinger que defendeu a tese da Terra como um sistema aberto em 
1944, averba-se:

A pessoa é parte da natureza, não está dela apartada, o que se vislumbra é 
um macrossistema aberto (meio ambiente) que contém uma variedade de 
subsistemas como é o caso do subsistema social que, por sua vez, contém 
variados subsistemas. O subsistema social não se mantém sem o macrossis-
tema ambiental – a Terra.    

A comprovação robusta do exposto deflui da notável Lei 4.771/65 – Có-
digo Florestal, que cria um direito anti-catástrofes já na longínqua década de 
60, in verbis:   

Art. 2º Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, 
as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto 
em faixa marginal cuja largura mínima seja: 

37  Disponível no site: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u8562.shtml. Acesso em 05, fev., 2011.
38  REMÉDIO JÚNIOR, José Ângelo. Meio ambiente urbano e áreas de risco. In: BENJAMIN, Antônio Herman; 
IRIQARAY, Carlos Teodoro; LECEY, Eladio; CAPPELI, Sílvia (coords.). Florestas, mudanças climáticas e servi-
ços ecológicos. São Paulo: Imprensa Oficial, 2010, p. 667-677, v. 1.   
39  SILVA, José Robson da. Paradigma biocêntrico: do paradigma privado ao patrimônio ambiental. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2002, p. 44-45; 
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1) de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 
de largura; 
2) de 50 (cinquenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) 
a 50 (cinquenta) metros de largura; 
3) de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) 
a 200 (duzentos) metros de largura;
4) de 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham de 200 (du-
zentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros; 
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d’água”, 
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cin-
quenta) metros de largura; 
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45º, equivalente 
a 100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do re-
levo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja 
a vegetação. 
i) (Suprimida consoante o disposto na Lei nº 7.803, de 18.7.1989, DOU 
20.7.1989)
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compre-
endidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões 
metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, 
observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do 
solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo. 

No ano de 2001, inseriu-se expressamente o conceito de áreas de pre-
servação permanente no Código Florestal, no artigo 1, a saber: “I – área de 
preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, 
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar 
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, 
o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas”. 

Agora, tramita no Congresso Nacional uma séria tentativa de macular 
o Código Florestal, que deve ser combatida com veemência pelos operadores 
do direito e da ciência jurídica, pois cabe a esta última o papel de instrumen-
talizar a função social da dogmática. 

A reforma almejada consiste diminuir ou até mesmo extirpar as tão ne-
cessárias medidas anti-catástrofes, eis que a diminuição na proteção do meio 
ambiente fulmina todo o sistema ecológico e o ser humano não fica imune aos 
nefastos impactos daí decorrentes.

Na perspectiva luhmaniana pode-se enfrentar a questão sob o prisma 
do acoplamento entre o sistema jurídico e o sistema ecológico perfilhando a 
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clausura operativa do sistema. O acoplamento estrutural, na lição dos biólo-
gos Humberto Maturana e Francisco Varela40, pode ser explicado nos seguin-
tes termos:

Dado que também descrevemos a unidade autopoiética como tendo uma 
estrutura particular, ficará claro que as interações – se forem recorrentes 
entre unidade e meio – constituirão perturbações recíprocas. Nessas inte-
rações, a estrutura do meio apenas desencadeia as modificações estruturais 
das unidades autopoiéticas (não as determina nem as informa).  A recí-
proca é verdadeira em relação ao meio. O resultado será uma história de 
mudanças estruturais mútuas e concordantes, até que a unidade e o meio se 
desintegrem: haverá acoplamento estrutural.        

No escólio de Niklas Luhmann41:

O acoplamento estrutural exclui, portanto, que dados existentes no meio 
possam definir, conforme as próprias estruturas, o que acontece no sistema. 
Maturana diria que o acoplamento estrutural se situa de modo ortogonal em 
relação à autodeterminação do sistema; ele não determina o que sucede no 
sistema, embora deva estar pressuposto, já que, do contrário, a autopoiesis 
se deteria e o sistema deixaria de existir. Nesse sentido, todos os sistemas 
estão adaptados ao seu meio (ou não existiriam), ainda que dentro do raio 
de ação que lhes é conferido, eles tinham todas as possibilidades de se com-
portar de um modo não adaptado. Para verificar o alcance dessas reflexões, 
é suficiente considerar os problemas ecológicos da sociedade moderna.        

Dessa forma, é inegável a interação permanente entre sistema jurídi-
co e sistema ecológico, caracterizando-se o acoplamento estrutural. Mas, 
o sistema jurídico opera com base no código lícito-ilícito e ambas catego-
rias provocam a auto-reprodução do direito. Ou seja, eventual alteração no 
Código Florestal, nos termos propostos pelo Projeto de Lei 1.876/99, será 
inconstitucional,o mais grave ilícito previsto no subsistema jurídico, pois es-
tará afrontando a moldura máxima de validade da autopoiesis do direito em 
razão da infração ao princípio da vedação do retrocesso ecológico, bem como 
afrontará aos tratados sobre direitos humanos  referendados pelo Estado bra-
sileiro (Convenção sobre a Diversidade Biológica, Convenção sobre Mudan-
ça do Clima, etc.). 

No nosso pensar, as fontes do princípio da proibição do retrocesso eco-
lógico no direito pátrio são o princípio da dignidade, revisitado pela dimen-
são ecológica da dignidade42 (artigo 1, inciso III, CF), a proibição de abolição 

40  MATURANA, Humberto R.; VARELA, Francisco J. A árvore do conhecimento. Trad. Humberto Mariotti e Lia 
Diskin. 8. ed. São Paulo: Palas Athenas, 2010, p. 87.   
41  LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Trad. Ana Cristina Arantes Nasser. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Vozes, 2010, p. 131.
42  SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. Estado socioambiental e mínimo existencial (ecológico?): 
algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang (organizador). Estado socioambiental e direitos fundamentais. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 16.    
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de direitos fundamentais (artigo 60, parágrafo 4, inciso IV, CF), o direito 
fundamental ao meio ambiente equilibrado (artigo 225, CF) e a aplicação 
dos princípios e direitos explícitos e implícitos decorrentes dos direitos fun-
damentais (artigo 5, parágrafo 2, CF).   

Aprofunda-se a tese asseverando que o acoplamento estrutural entre o 
sistema jurídico e o sistema ecológico tem como arrimo a realidade da vida, 
o próprio mundo fático. Isso significa que diferentemente do positivismo ju-
rídico que dava uma margem grande de liberdade ao criador do direito e do 
jusnaturalismo que previa a própria criação do direito como emanação do 
mundo natural, a teoria dos sistemas busca tornar o direito um mecanismo 
útil a solucionar os conflitos entre pessoas, cujas expectativas são resguar-
dadas pela força da norma jurídica. O alter e o ego tem um contato com o 
ambiente que, no caso em estudo, tem o bem ambiental  como a expectativa 
normativa que tanto um quanto outro tem assegurado por se tratar de direito 
difuso transgeracional.       

No exemplo anterior narrado por Luhmann, sem o décimo segundo ca-
melo – o direito – não seria possível solucionar o conflito de interesses. O Có-
digo Florestal traz o décimo segundo camelo no acoplamento entre o sistema 
ecológico e o sistema jurídico. É a solução que o direito fornece para solu-
cionar os impasses entre seres humanos, tendo por pano de fundo o contato 
com o sistema ecológico. No Código Florestal estão assegurados os aspectos 
essenciais para a mantença do sistema ecológico, que ao entrarem no univer-
so do direito passam a ser expectativas normativas. 

O critério para a aferição da aplicação do princípio da proibição do 
retrocesso ecológico, segundo magistério de Alexandra Aragão43, significa, 
in verbis: 

que ao menos que as circunstâncias de facto se alterem significativamente, 
não é de admitir o recurso para níveis de protecção inferiores aos anterior-
mente consagrados. Nesta vertente, o princípio põe limites à adopção de 
legislação de revisão ou revogatória. As circunstâncias de facto às quais 
nos referimos são, por exemplo, o afastamento do perigo de extinção an-
tropogénica, isto é, a efectiva recuperação ecológica do bem cuja protecção 
era regulada pela lei vigente, desde que cientificamente comprovada; ou a 
confirmação científica de que a lei vigente não era a forma mais adequada 
de protecção ao bem natural carecido de protecção.     

Caso sejam feitas as alterações previstas no Projeto de Lei 1.876/99 o 
Código Florestal não será mais o instrumento anti-catástrofe que deveria ser, 
se fosse realizado com eficiência pela sociedade. 

Portanto, o Projeto de Lei 1.876/99 é uma tentativa ignóbil de separar-se 
o acoplamento estrutural existente entre o sistema jurídico e o sistema eco-

43  ARAGÃO, Alexandra. Direito constitucional do ambiente e da União Europeia. In: CANOTILHO, José Joa-
quim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (coords.). Direito constitucional ambiental brasileiro. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 57-58.  
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lógico, que lembra os dias mais tristes que a história narra sobre o papel que 
os Estados de Exceção davam ao direito, agora defendendo outras ideologias 
igualmente torpes, pois o sistema jurídico e o sistema ecológico não são meras 
emanações da vontade dos pretensos “donos do poder”.  

6. CONCLUSõES ARTICULADAS 

6.1 À guisa de finalizar, percebe-se que a teoria dos sistemas pode ser utilizada 
na metodologia da ciência jurídica, mormente, para enfrentar a questão do 
acoplamento entre sistema jurídico e sistema ecológico, sendo mais adequada 
do que o positivismo ou o jusnaturalismo para tal mister.

6.2 A partir dessa constatação, evidencia-se que o Código Florestal exerce um 
papel relevante cadenciando com exatidão o sistema ecológico e o sistema ju-
rídico, principalmente, pelos institutos das áreas de preservação permanente 
e reserva legal, fazendo o acoplamento entre sistemas. 

6.3 O Projeto de Lei 1.876/99 e apensos afrontam ao princípio da proibição 
do retrocesso ecológico estando estigmatizado pela inconstitucionalidade, 
pois causará um aumento das áreas de risco (afronta as áreas de preservação 
permanente) e um desequilíbrio ao meio ambiente (lesão às reservas legais).   
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1. INTRODUÇÃO

Por meio do presente trabalho, pretendemos expor a seguinte reflexão: 
como as certificações florestais se relacionam com o direito e quais são suas 
reais contribuições para a proteção do meio ambiente, biodiversidade e diver-
sidade cultural, bem como para uma mudança de paradigmas no que tange 
à conscientização global em prol de uma economia que respeita e inclui as 
diferenças. 

Uma reflexão mais abrangente sobre as fontes de direito internacional 
também deve ser traçada, uma vez que a jurificação internacional interfere 
diretamente nos contextos locais. Mudanças na regulação interna são de-
correntes dos discursos das Nações Unidas, a exemplo dos que originaram 
o Relatório Brundtland, a Agenda 21 e a Convenção sobre Diversidade 
Biológica. 

Nesse sentido, devemos contextualizar o que se denomina como glo-
balismo, universalidade e coligação de culturas, para compreender as con-
seqüências da inserção das comunidades tradicionais ao mercado. E, sobre-
tudo, compreender o alcance da definição de comunidades tradicionais na 
contemporaneidade. 

2. GLOBALISMOS, OS INSTRUMENTOS JURÍDICOS INTERNACIONAIS E AS CERTIFICAÇõES 

Trataremos mais adiante do Padrão Internacional para Coleta Sil-
vestre Sustentável de Plantas Medicinais e Aromáticas (da sigla em inglês, 
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ISSC-MAP)1, cujos princípios e critérios nos mostram a relevância dos 
regimes internacionais como base para a formação e institucionalização 
de novos instrumentos que envolvem não só o Estado, mas diretamente a 
sociedade civil organizada, o setor empresarial e as comunidades locais 
envolvidas. 

O ISSC-MAP é um padrão desenvolvido pela União Internacional de 
Conservação da Natureza (IUCN), tendo como base a Convenção sobre Di-
versidade Biológica/ Convention of Biologic Diversity (CDB), que foi assinada 
no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992, entrada em vigor internacional 
em 29 de dezembro de 1993 e para o Brasil em 29 de maio de 1994, promul-
gada no país através do Decreto n. 2.519 de 16 de março de 1998. O Padrão 
referido também se baseia na Convenção sobre o Comércio Internacional de 
Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Silvestres/ Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), firmada em 
Washington em 03 de março de 1973, adesão do Brasil em 06 de agosto de 
1975, entrada em vigor em 04 de novembro de 1975. 2

Observa-se que, através dos atuais sistemas normativos internacionais e 
da regulação internacional,  a atuação de diversos atores relevantes (que não 
são os convencionais sujeitos de Direito Internacional, como os Estados e 
Organizações Internacionais) se torna mais dinâmica e ativa, transformando 
realidades locais, interferindo ou convocando a atuação do Estado e influen-
ciando nos marcos regulatórios nacionais inclusive. 

Conforme Gisele Cittadino, a globalização representa, ao mesmo tem-
po, tanto uma ampliação transnacional de estruturas e instituições políticas, 
como uma redução da capacidade de intervenção política dos Estados na-
cionais. Nesse sentido, para a pesquisadora, Habermas aponta na direção de 
um cosmopolitismo que pretende dar conta de mundos pós-nacionais e de 
modelos normativos voltados para sociedades mundiais. 3

Faz-se necessário, portanto, o esclarecimento sobre a terminologia jurifica-
ção internacional. O Prof. José Augusto Fontoura Costa, esclarece como sendo a:

“utilização do Direito Internacional, tanto de ordem normativa quanto jurisdi-
cional, para promover a estabilização de expectativas referentes ao comporta-
mento de Estados e outros atores relevantes para as relações internacionais.”4

1  CISNEROS, Ximena Buitrón.; MACHADO, Frederico Soares. O Padrão ISSC/ Certificação FairWild. Oficina 
Coletores Comunitários. Apresentação Ximena Buitrón (União Internacional para a Conservação da Natureza). 
Silves: UICN, 07 de novembro de 2009. 
2  CISNEROS, Ximena Buitrón. Las Plantas Medicinais y las CITES. Presentación 1A e 1B. Primer Encuentro 
Regional de Autoridades Administrativas y Científicas CITES de los Países Parte de La OTCA. Brasília: IBAMA/
MMA – OTCA, 5, 6 y 7 de Octubre de 2009.
3   CITTADINO, Gisele. Dossiê – Habermas 80 anos – Entrevista com Gisele Cittadino. Realizada por Fernando 
Perlatto e Paula Salles. In: Boletim CEDES – Centro de Estudos Direito e Sociedade. Rio de Janeiro: CEDES/ 
IUPERJ, Outubro de 2009. Disponível em <http://cedes.iuperj.br/PDF/2009%20outubro/Entrevista_Cittadino.
pdf>. Acesso em 19 de maio de 2010. 
4  COSTA, José Augusto Fontoura. Proteção e promoção do investimento estrangeiro no Mercosul – uma ferramenta 
para um bom clima de investimentos? In: Revista Brasileira de Política Internacional. Ano 49. n. 02. 2006. 
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De acordo com a definição de Kenneth Abbott, Robert Keohane e An-
drew Moravcsik, jurificação é entendida como uma particular forma de ins-
titucionalização, caracterizada por três componentes: obrigação, precisão e 
delegação.5

Para exemplificar, de acordo com a definição das dimensões da jurifica-
ção, observa-se que o Acordo sobre Aspectos dos  Direitos de Propriedade 
Intelectual Relacionados ao Comércio (Agreement on Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property - TRIPS) da Organização Mundial do Comércio 
(OMC), caracteriza-se pelos três elementos (obrigação, precisão e delegação), 
o que o insere na categoria Hard Law. Enquanto a Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Agenda 21) é mais branda 
no que tange ao elemento obrigação (jus cogens), apesar de também ser clas-
sificada na mesma categoria. 

Apesar de criar obrigações para os Estados, sujeitos responsáveis pela 
proteção dos ecossistemas e cooperação para conservação da biodiversidade 
nas áreas comuns, as normas previstas na Convenção da Diversidade Biológi-
ca (CDB) caracterizam-se pela flexibilidade, pois as formulações são evasivas, 
conforme nos mostra Fontoura Costa.  6

Nesse mesmo sentido, Manuela da Cunha também nos mostra que 
há conflitos significativos tanto de jurisdição como de autoridade, já que a 
CDB, enquanto instrumento da ONU, não tem o poder de impor pesadas 
sanções aos membros que deixem de cumprir suas determinações, como a 
OMC possui.7

Complementando a definição de jurificação, Fontoura Costa faz a se-
guinte ressalva: 

“Decerto, trata-se de um fenômeno complexo e que, do ponto de vista norma-
tivo, tem defensores e críticos em um debate no qual, por um lado, aponta-se 
a estabilização de expectativas e, por outro, a redução de âmbitos de debate e 
participação política. No campo do Direito Internacional, particularmente, é 
constante a crítica de que, em situações extremas, os Estados podem, sempre, 
deixar de observar as normas jurídicas.”8

Devemos contextualizar a realidade local, analisando o que se tem mos-
trado como uma tendência e alternativa para as comunidades do interior da 
Amazônia, com as interferências e influências da comunidade internacional, 
seja, de forma genérica, através das convenções internacionais, seja, de for-

5  ABBOTT, Kenneth W; KEOHANE, Robert O.; MORAVCSIK, Andrew; SLAUGHTER, Anne-Marie; 
SNIDAL, Duncan. Concept of Legalization; Hard and Soft Law in International Governance. In: “International 
Organization”, vol 54, n. 3. p. 401–419; p. 421-456. Cambridge, Ma: The IO Foundation and the Massachusetts 
Institute of Technology, 2000. 
6  COSTA, José Augusto Fontoura. Institutos jurídicos e mercado de recursos genéticos: discursos de legitimação e 
incentivos à conservação da biodiversidade. / Legal frameworks and market of genetic resources: the legitimating 
discourses and incentives to biodiversity  conservation. In: 73rd Biennial Conference of the International Law 
Association, 2008, Rio de Janeiro. ILA 2008 - International Law Association 73rd Biennial Conference, 2008. v. 1.
7  CUNHA, Manuela Carneiro. Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo: Cosac&Naify, 2009.  
8  Op. Cit. 2006.
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ma específica e pontual, com a regulação paralela das ONG’S transnacionais 
conservacionistas em consonância com os interesses do mercado por meio 
das certificações e rotulações. 

Em se tratando de comunidade internacional, salienta-se sobre a distin-
ção das afirmações de que as questões ambientais são internacionais ou são 
globais. Neste sentido, o Fontoura Costa orienta que: 

“No primeiro sentido, as relações se concentram entre Estados e seguem as 
técnicas tradicionais do Direito Internacional. No segundo, são relativamente 
independentes das fronteiras políticas e buscam técnicas alternativas, que vão 
da ação de ONG’s à transformação de institutos e princípios tradicionais do 
Direito Internacional.” 9

De acordo com Derani, é evidente que a questão da conservação da 
natureza integra uma perspectiva mundial, não só pelos efeitos da destruição 
ambiental que desconhece fronteiras, mas sobretudo pela sua vinculação à 
dinâmica do mercado internacional.10  

Sob a perspectiva dos fluxos culturais globais11, é relevante considerar o 
intercâmbio dialético do global com o local e do “culturalismo” contempo-
râneo, com a relativização da idéia de aculturação do dominador.  A antro-
pologia pós-moderna nos mostra um caminho de nova perspectiva, capaz de 
transcender as oposições correlativas entre o moderno e o tradicional, consi-
derando as possibilidades de expansão dos horizontes da comunidade.

Marshall Sahlins se referindo às sociedades translocais, nos mostra a 
associação destas com o poderoso movimento de autoconsciência que varre o 
planeta. “Todos os paradoxos da história mundial contemporânea, todas as 
oposições que acreditávamos serem excludentes, como aquelas entre tradição 
e modernidade, ou entre mobilidade e continuidade, estão se fundindo em 
novas sínteses culturais”. 12

Interessa ao estudo as observações de Marshall Sahlins, trazendo o 
exemplo das sociedades melanésias, tendo em vista que poderíamos aplicá-lo 
às sociedades tradicionais da Amazônia, onde a identidade dos povos não 
emerge como uma ruptura com o passado, mas como uma continuidade que 
não é mera repetição do passado, pois a mobilidade ampliou os horizontes e 
novas solidariedades surgiram: 

“O atual debate muda de foco, ao invés de se ater às resistências das socie-
dades tradicionais diante das influências ocidentais, se atém às escolhas re-
alizadas diante do desenvolvimento socioeconômico e às formas pelas quais 

9  COSTA, José Augusto Fontoura. Aspectos fundantes da Conferência de Estocolmo de 1972. In: Direito Ambien-
tal Internacional. DERANI, C.; COSTA, J.A.F. (orgs.). 2001. 
10  DERANI, Cristiane; COSTA, José Augusto Fontoura. (coord.). Globalização e Soberania. Curitiba: Juruá, 2008.  
11  Expressão utilizada por SAHLINS, Marshall. O “Pessimismo Sentimental” e a experiência etnográfica: Por que 
a cultura não é um “objeto” em via de extinção (parte II). In Mana – Estudos de Antropologia Social, vol 3, n. 2, 
outubro de 1997, p. 103-148.
12  SAHLINS, Marshall. O ‘pessimismo sentimental’ e a experiência etnográfica: por que a cultura não é um ‘objeto’ 
em via de extinção (parte II). In: Mana- Estudos de Antropologia Social. vol. 3. n. 2, outubro de 1997, p. 103-148.
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ele reverte pela sociedade. O que surpreende, portanto, é a capacidade destas 
sociedades se recriarem às suas próprias imagens à partir de um complexo de 
diversos padrões conceituais e realidades político-econômicas.” 

Faz-se necessário incorporar as atuais (re)definições antropológicas de 
comunidades tradicionais na interpretação dos novos instrumentos que regu-
lamentam a matéria, seja de forma estatal ou paraestatal. Registra-se também 
a importância em se abster da visão genérica do senso-comum sobre as inter-
ferências externas e de caráter internacional. 

Na década de 1950, Claude Lévi-Strauss13 já antecipava uma crítica na 
direção do que hoje nos referimos a uma  “outra globalização”, ao afirmar que: 

“Não pode haver uma civilização mundial no sentido absoluto que geralmente 
se atribui a este termo, porque a civilização implica a coexistência de culturas 
oferecendo entre si o máximo de diversidade, e consiste mesmo nesta coexis-
tência. A civilização mundial só poderia ser a coligação, em escala mundial, 
de culturas, preservando cada qual sua originalidade.”

No plano internacional, a defesa dos direitos humanos toca e requer a 
reformulação da idéia de soberania. No contexto de ampliação da base social 
de cidadania, vale a pena introduzir a discussão dos direitos culturais e da ci-
dadania cultural. Trata-se de bens simbólicos, do direito a ter uma identidade 
coletiva, de pertencer a uma comunidade, o que leva a considerar a “diversi-
dade como elemento constitutivo da universalidade”. 14

Adota-se nesse sentido, a concepção de Antonio Carlos Wolkmer ao se 
referir a uma nova forma de se fazer política que institui a cidadania coletiva, 
tratando de uma cidadania que nasce com a participação democrática dos di-
versos setores da sociedade na tomada de decisões e na solução dos problemas 
pela descentralização de competências, recursos e riquezas e pela criação de 
mecanismos de controle sobre o Estado, assegurados pela real efetividade de 
um pluralismo político e jurídico, firmado em novas bases de legitimação. 15 

Logo, devemos considerar os fluxos culturais globais nos quais a cultura 
mundial não é a replicação da uniformidade, mas sim a organização da diver-
sidade: “A nova organização planetária pode, portanto, ser descrita como a 
Cultura Mundial da (s) cultura (s) [a World Culture of cultures]”.16

Marshall Sahlins também nos mostra que:

“Dada essa ordem estrutural, não há sentido em lamentar por “inautênticas” 
as formas de adaptação dos povos locais ao Sistema Mundial, sequer quando 
eles se apropriam das imagens ocidentais do “nativo” como signos de sua pró-
pria alteridade – seja com propósitos aparentemente benignos (como quando 

13  LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia Estrutural Dois. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 1976. 
14  JELIN, Elisabeth. Cidadania e Alteridade: o reconhecimento da pluralidade. In: Revista do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional. n. 24. 1996. p. 15-25. 
15  WOLKMER, Antonio Carlos. Pluralismo jurídico. Fundamentos de uma nova cultura no Direito. 3.ed. São 
Paulo: Alfa Omega, 2001. 
16  Op. cit. 
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os “nativos” utilizam em benefício próprio, toda a sabedoria ecológica que o 
movimento ambientalista global lhes imputa), seja com propósitos explicita-
mente comerciais (como na exploração do mercado turístico ávido de danças 
“nativas”, artefatos ou coisa que valha).” 

 Os movimentos locais de resistência reforçam também as redes glo-
bais e, por sua vez, enriquecem em vários contextos ao incorporarem a lin-
guagem e a força do ambientalismo global às suas formas locais de resis-
tência, como exemplo, a aplicação local do discurso da biopirataria, que foi 
introduzido pelo ecologismo global.17 

A temática da pesquisa relaciona-se também com a globalização signifi-
cativamente mais aberta, mais humana, mais fraterna, que tem sido buscada 
pelos tratados e convenções internacionais entre a globalização da democra-
cia e a globalização da economia. 18 E ressaltando sobre a concretização uni-
versalista dos direitos fundamentais, auferindo humanização e legitimidade, 
Paulo Bonavides expõe que:

“A globalização política na esfera da normatividade jurídica introduz os di-
reitos da quarta geração, que, aliás, correspondem à derradeira fase de ins-
titucionalização do Estado social. São direitos da quarta geração o direito à 
democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo.” 

Devemos nos atentar na diferenciação dos termos “globalização” e 
“globalismo”, fazendo referência às redes globais de interdependência em 
distâncias multicontinentais. Tratando-se das categorias envolvendo globalis-
mo ambiental, econômico, social e cultural, conforme as dimensões do globa-
lismo contemporâneo, enfatizando a participação transnacional e a interde-
pendência complexa, com múltiplos atores, não somente Estados. 19  

Nesse sentido, nos cabe sublinhar que as certificações que serão men-
cionadas são exemplos destas redes com múltiplos atores. Conforme o ISSC-
-MAP, “Government authorities, collectors, NGOs, and the private sector are 
key partners”.20

 Logo, entendemos se tratar de uma regulação jurídica cooperativa entre 
Estado, sociedade civil organizada e mercado, conforme nos orienta Cristiane 
Derani e Fontoura Costa, em uma análise jurídica sobre o Forest Stewardship 
Council (FSC).21

17 Nesse sentido, MARTINEZ ALIER, Juan. O ecologismo dos pobres: conflitos ambientais e linguagens de valo-
ração. 2007. 
18  BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa: por um direito constitucional de luta e 
resistência, por uma nova hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade. 3.ed. São Paulo: Malheiros, 2007-08.
19  Nesse sentido,  KEOHANE, Robert O; NYI JR, Joseph S. Globalization: What’s new? What’s not? (And so 
what?). 2000.
20  ISSC-MAP. Version 1.0. Bundesamt für Naturschutz (BfN), MPSG/SSC/IUCN, WWF Germany, and TRAFFIC, 
Bonn, Gland, Frankfurt, and Cambridge (BfN-Skripten 195), 2007.  
21  DERANI, Cristiane. COSTA, José Augusto Fontoura.  State and Private Sector in a Cooperative Regulation: 
The Forest Stewardship Council and other Product Labels in Brazil. In: Responsible Business: Self-Governance and 
Law in Transanational Economic Transactions. Oñati International Series in Law and Society. Oxford and Portland 
Oregon, USA: Hart Publishing, 2008. p. 293-312. 
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3. REFLEXõES SOBRE AS sociedades tradicionais contemporâneas

Não obstante a definição de comunidades locais, prevista nos marcos le-
gais, como sendo “o grupo humano, incluindo remanescentes de quilombos, 
distinto por suas condições culturais, que se organiza, tradicionalmente, por 
gerações sucessivas e costumes próprios, e que conserva suas instituições so-
ciais e econômicas” (Medida Provisória n. 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, 
art. 7°, III) e “grupo humano distinto por suas condições sociais, culturais 
e econômicas, que se organiza total ou parcialmente por seus próprios cos-
tumes ou tradições ou por uma legislação especial e que, qualquer que seja 
sua situação jurídica, conserve suas próprias instituições sociais, econômicas, 
culturais ou parte delas” (Lei n° 1235, de 09 de julho de 1997, Estado do Acre, 
art. 4°), considera-se, para fins deste trabalho, a definição mais expandida de 
“povos tradicionais” desenvolvida por Manuela Carneiro da Cunha: 

“Grupos que conquistaram ou estão lutando para conquistar (prática e sim-
bolicamente) uma identidade pública conservacionista que inclui algumas das 
seguintes características: uso de técnicas ambientais de baixo impacto, formas 
equitativas de organização social, presença de instituições com legitimidade 
para fazer cumprir suas leis, liderança local e, por fim, traços culturais que 
são seletivamente reafirmados e reelaborados. (...) a categoria ‘populações 
tradicionais’ é ocupada por sujeitos políticos que estão dispostos a conferir-lhe 
substância, isto é, que estão dispostos a constituir um pacto: comprometer-se 
a uma série de práticas conservacionistas, em troca de algum tipo de benefício 
e sobretudo de direitos territoriais.” 22

Sublinha-se na definição da autora, ao se referir ao processo autoconsti-
tuinte dos povos tradicionais: 

“Internamente, esse processo autoconstituinte requer o estabelecimento de 
regras de conservação, bem como de lideranças e instituições legítimas. Ex-
ternamente, precisa de alianças com organizações externas, dentro e fora do 
governo.”

Considerando a superação da dicotomia Comunidade vs. Sociedade , a 
necessidade e o potencial que os povos e comunidades tradicionais têm em se 
adaptar aos novos e formais modelos de inserção sócio-econômica como uma 
forma de resistência e reafirmação coletiva de sua identidade, logo,  entende-
-se que há uma proximidade nas terminologias comunidades locais e socieda-
des tradicionais. 

As alianças das comunidades locais com organizações externas necessá-
rias para a reafirmação cultural caminha em consonância com a participação 
e integração de diferentes atores para implementação e reconhecimento de 
padrões internacionais de conservação. Sendo relevante, acima de tudo, além 

22  Op.cit.
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de envolver as comunidades locais nos processos produtivos, respeitar seus 
costumes, suas formas próprias de organização e manejo florestal tradicional 
praticado. 

Nesse sentido, superamos a oposição entre “Gemeinschaft und Ge-
sellschaft” proposta por Ferdinand Tönnies23, pois, nos dias atuais é ple-
namente possível vislumbrar povos e comunidades tradicionais como 
formadores de sociedades tradicionais contemporâneas, não sendo identi-
ficado apenas o componente endógeno no seu processo de desenvolvimen-
to, como também sendo confirmado o componente exógeno, sem repre-
sentar perda em suas formas de organização própria, costumes, tradições 
e identidade cultural. 

4. CERTIFICAÇõES COMUNITÁRIAS E A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE: O PADRÃO 
INTERNACIONAL PARA A COLETA SILVESTRE SUSTENTÁVEL DE PLANTAS MEDICINAIS E 
AROMÁTICAS (ISSC-MAP)

É crescente a demanda por um consumo consciente ou ecologicamente 
correto, consumo sustentável. Os consumidores cidadãos preocupados com a 
degradação ambiental provocada pelo consumo exacerbado já refletem sobre 
suas escolhas, em como amenizar sua pegada ecológica, diminuindo os rastros 
de poluição e degradação ambiental, a exemplo da preocupação com o con-
sumo de energia e com a proteção das florestas e sua biodiversidade. 

O mercado dos negócios responsáveis atento ao diferencial ecologica-
mente correto por meio dos selos verdes, já percebe que não basta obter uma 
certificação que contenha o fator social (trabalho) e fator ambiental propria-
mente dito para agregar valor ao produto e afirmar possuir responsabilidade 
socioambiental. 

Torna-se necessário também não ignorar normas específicas quando o 
manejo florestal envolve área rica em biodiversidade e, sobretudo, quando en-
volve comunidades detentoras de conhecimentos tradicionais. Nesse sentido, 
podemos ampliar a definição do que seja socioambiental, pois o fator cultura 
é indissociável do meio ambiente. 

As práticas de manejo comunitário ou manejo tradicional passam a ser 
reconhecidas como práticas de baixo impacto ambiental, consubstanciando 
o manejo sustentável. As técnicas tradicionais de baixo impacto passam para 
o campo da visibilidade, sendo reconhecidas por detentores do conhecimento 
científico ocidental.  O que acontece nos dias atuais é uma complementação 
entre os saberes (tradicionais e científicos), como podemos observar no ma-
nual de manejo sustentável e participativo proposto pelo engenheiro florestal 
Frederico Machado. 24

23  TÖNNIES, Ferdinand. Comunidad y Sociedad. Buenos Aires: Losada, 1947. 
24  MACHADO, Frederico Soares. Manejo de Produtos Florestais Não Madeireiros: Um Manual com Sugestões 
para o Manejo Participativo em Comunidades da Amazônia. Rio Branco, Acre: PESACRE e CIFOR, 2008. 
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À partir da Rio 92, com a Agenda 21, a comunidade internacional passa 
a reconhecer a importância do papel das comunidades tradicionais e seus 
modos de vida próprios para a conservação das florestas e da biodiversidade. 

Além da CDB (1992), reforçando sobre a importância do papel das co-
munidades tradicionais, dispondo sobre os direitos e garantias das comuni-
dades detentoras de conhecimento tradicional no acesso ao recurso genético, 
importante ressaltar que passa a haver um reconhecimento ainda mais amplo 
do direito universal à diversidade cultural, e além da Declaração Universal 
da Diversidade Cultural (2001), a Convenção da UNESCO de 2003 dispõe 
sobre os direitos declarados, buscando a salvaguarda do patrimônio cultural 
imaterial. 

Nesse contexto, importante torna-se analisar o Padrão Internacional 
para Coleta Silvestre Sustentável de Plantas Medicinais e Aromáticas (ISSC-
-MAP) da União Internacional para Conservação da Natureza (UICN), seus 
requisitos e princípios para se implementar a certificação FairWild. Tratando-
-se de certificação de Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM), o ISSC-
-MAP dispõe de seis princípios basilares, os quais nos mostram o caminho a 
percorrer nesta análise, quais sejam: 01) Manutenção dos recursos silvestre de 
Plantas Medicinais e Aromáticas (PMA); 02) Prevenção de impactos ambien-
tais negativos; 03) Obediência às leis, regulamentos e acordos; 04) Respeito 
aos direitos costumeiros; 05) Aplicação de práticas de manejo responsáveis; 
06) Aplicação de práticas comerciais responsáveis. 25

O ISSC-MAP (2007) prevê entre os princípios e critérios, a proteção dos 
direitos costumeiros: “Os direitos costumeiros de comunidades locais e povos 
indígenas para usar e manejar as áreas de coleta e recursos de PMA coletados 
em áreas silvestres devem ser reconhecidos e respeitados”. O padrão em seu 
critério 4.1 trata do uso tradicional, direitos de acesso e patrimônio cultural e 
no critério 4.2 da repartição de benefícios.

Em âmbito mundial, a implementação do referido padrão está ocorren-
do em fase experimental somente em sete localidades (Bosnia-Herzegovina, 
Nepal, India, China, Lesoto, Cambodia e no Brasil, em Silves-AM).  Esta-
mos diante, portanto, de um procedimento certificatório pioneiro e específi-
co (plantas medicinais e aromáticas) sendo Silves, a única localidade no país 
“eleita” a se preparar e a se submeter à certificação FairWild. 

Esse novo padrão que, se cumprido,  gerará uma certificação florestal re-
conhecida internacionalmente, demonstra uma preocupação que poderá ser 
um caminho para se evitar a biopirataria e bioprospecção indevida, uma vez 
que entre os critérios está o de cumprir a legislação nacional. Logo, verifica-se 
como uma forma de fomentar ou, até mesmo fiscalizar o cumprimento dos 

25  ISSC-MAP. Padrão Internacional para Coleta Silvestre Sustentável de Plantas Medicinais e Aromáticas (versão 
1.0). Trad. VALLE, Natercia L. Moura do. Versão original: Medicinal Plant Specialist Group. International Stan-
dard for Sustainable Wild Collection of Medicinal and Aromatic Plants (ISSC-MAP). Version 1.0. Bundesamt für 
Naturschutz (BfN), MPSG/SSC/IUCN, WWF Germany, and TRAFFIC, Bonn, Gland, Frankfurt, and Cambridge 
(BfN-Skripten 195), 2007.
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princípios basilares da CDB, consubstanciados na MP-2.186-16/2001, quais 
sejam, o consentimento prévio informado das comunidades detentoras do 
conhecimento tradicional e a repartição equitativa de benefícios.

Segundo depoimento das mulheres coletoras de Silves26, foi relatado 
que já houve experiências anteriores de disponibilização do conhecimento 
tradicional associado ao acesso a recursos genéticos a representantes de em-
presas de cosméticos, sem que houvesse a devida e equitativa repartição de 
benefícios, prevista pela MP n. 2.186-16 de 2001, havendo ainda a utilização 
de imagem das “guardiãs da Floresta Amazônica” sem autorização em pu-
blicidades. 

Percebe-se, portanto, que os comunitários representados por uma asso-
ciação e uma cooperativa, possuem a expectativa de que, com esta novidade 
da proposta de se implementar um “padrão internacional”, os seus direitos 
serão efetivamente respeitados e haverá melhoria na qualidade de vida, com 
o possível aumento da renda familiar nas comunidades com a produção co-
munitária certificada. 

Em suma, a repartição de benefícios e o respeito aos direitos costumeiros 
no âmbito do Padrão Internacional (ISSC-MAP), já aparece como requisito 
para a própria certificação FairWild, diferentemente de outros procedimentos 
certificatórios florestais, como o Forest Stewardship Council (FSC). 27 

O que nos mostra um certo avanço entre os princípios e critérios do novo 
padrão (ISSC-MAP), caminhando na mesma direção do recente protocolo 
firmado na 10ª Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Bioló-
gica (COP 10), o denominado Protocolo de Nagoya,  Protocolo de Acesso e 
Repartição de Benefícios dos Recursos Genéticos da Biodiversidade (2010).

Outro diferencial do Padrão Internacional é ser direcionado às plan-
tas medicinais e aromáticas, ou seja, uma certificação específica para Pro-
dutos Florestais Não Madeireiros (PFNM’s) e que inclui as comunidades 
tradicionais (e consequente  proteção da diversidade cultural), como atores 
relevantes do processo, no mesmo patamar da preocupação ambiental pro-
priamente dita. 

5. CONCLUSõES ARTICULADAS

5.1 Ao transcender e superar os diversos paradoxos que a temática envolve 
(economia vs. ecologia; mercado vs. comunidades tradicionais; universalismo 
vs. localismo; cultura vs. natureza) compreendemos as redes de diversos ato-

26  Relato ocorrido na oportunidade do primeiro trabalho de campo em Silves, AM (27, 28 e 29 de novembro de 
2009), no qual tive a oportunidade de integrar a equipe da Rede Norte de Propriedade Intelectual, Biodiversidade e 
Conhecimento Tradicional na visita de reconhecimento para preparação de um Curso de Formação sobre Proteção 
dos Conhecimentos Tradicionais e Direito de Acesso para os coletores de Produtos Florestais Não Madeireiros - 
PFNMs, solicitado pela Associação Vida Verde da Amazônia - AVIVE. 
27  FSC. Forest Stewardship Council. Disponível em <http://www.fsc.org/>. Acesso em 29 de junho de 2009.  FSC 
BRASIL. Conselho Brasileiro de Manejo Florestal. Disponível em <http://www.fsc.org.br/>. Acesso em 29 de junho 
de 2009. 
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res, multinacionais e locais, e as interações sociais que compõem os processos 
certificatórios na Amazônia;

5.2 Com a disseminação de padrões internacionais, estamos diante do que se 
denomina regulação jurídica cooperativa (Estado, sociedade civil organizada, 
mercado e comunidades locais), corroborando, efetivando e complementan-
do princípios e critérios constantes nas convenções internacionais e na legis-
lação interna;

5.3 O Padrão Internacional para a Coleta Silvestre Sustentável de Plantas 
Medicinais e Aromáticas (ISSC-MAP) se diferencia dos demais padrões e cer-
tificações por dispor sobre o respeito aos direitos costumeiros e a repartição 
justa de benefícios;

5.4 Considera-se que o padrão referido é um instrumento que colabora para o 
cumprimento e efetivação da MP-2.186-16/2001 e da Convenção da Diversi-
dade Biológica; O caso de Silves (AM) é um caso pioneiro de implementação 
em andamento do ISSC-MAP e reflexos positivos já podem ser observados 
nesse processo;

5.5 Em suma, as certificações envolvendo comunidades locais, sobretudo 
extrativistas e coletoras da Amazônia, se mostram como uma alternativa 
sócio-econômica, além de simbolizar reafirmações culturais, fortalecendo 
as práticas tradicionais de manejo florestal relevantes para a conservação da 
biodiversidade e manutenção do bioma amazônico.
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TUTELA JUDICIAL DO DANO ECOLÓGICO  
PURO NO SISTEMA INTERAMERICANO  

DE DIREITOS HUMANOS

LUANNA NATHALLYA LIRA RAMALHO
Graduada em Direito pela UFPE. Pós-graduada em Tutela  

Judicial do Meio Ambiente pela FASNE

1. INTRODUÇÃO

A elevação da proteção ambiental à categoria de direito fundamental 
pela Constituição da República de 1988 determina a releitura de toda a or-
dem jurídica, na medida em que reaviva o seguinte questionamento: qual o 
bem/valor mais importante a ser tutelado pelo Direito?

A escolha do dano ecológico puro para o pressente artigo parte da cren-
ça de que a delimitação de seu conceito exige que se questione acerca das 
bases sobre as quais se fundamenta o Direito Ambiental, já que a sua tutela 
pressupõe uma postura no mínimo sistêmica, que reconheça a interdepen-
dência entre todas as formas de vida coexistentes.

A partir daí, pode-se chegar a uma compreensão da dimensão ecológica 
existente no conteúdo normativo do principio da dignidade da pessoa huma-
na, o que se fez com base nos estudos de Tiago Fensterseifer1, e, partindo-se 
da premissa da insuficiência da esfera jurídica dos Estados- nação para tutela 
judicial do dano ecológico puro, já que não raras vezes é o próprio Estado por 
meio de sua ação ou omissão que dá causa a este, seguir para uma análise da 
prestabilidade do Sistema Interamericano de Direitos Humanos para tal fim.

Cumpre investigar se os instrumentos internacionais que vinculam meio 
ambiente e direitos humanos, no mesmo sentido que a previsão nacional do 
direito ao meio ambiente como direito fundamental, permite a tutela do dano 
ecológico puro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, instância 
judicial da Organização dos Estados Americanos de proteção de direitos hu-
manos reconhecidos por seus Estados-membros.

A análise dos precedentes da Corte permitirá avaliar quais as estratégias 
disponíveis e aceitas para vinculação entre direito humano e meio ambiente, 
para a análise das quais  fez-se uso do Guia de Defesa Ambiental da Asso-

1  FENSTERSEIFER, Tiago. Direitos fundamentais e proteção do ambiente: a dimensão ecológica da dignidade 
humana no marco jurídico constitucional do estado socioambiental de direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2008.
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ciação Interamericana para a Defesa do Ambiente2, e se estas estratégias são 
suficientes para permitir a tutela do dano ecológico puro em casos contencio-
sos submissos a sua apreciação.

2. REDIMENSIONAMENTO DO DIREITO A PARTIR DA ECOLOGIA

O interesse da autora pelo Direito Ambiental nasce da inquietação de 
constatar, findo o estudo de graduação, que as disciplinas tradicionais do Di-
reito e todo o arcabouço teórico que as perpassa e sobre os quais foram de-
senvolvidas tem matriz liberal, individualista e serve à proteção antes de tudo 
da propriedade privada e do capital.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trouxe no-
vos valores e novas diretrizes ao ordenamento jurídico pátrio, mas que não 
raras vezes encontram dificuldade de efetivação justamente porque o ope-
rador do Direito busca aplicar-lhes institutos tradicionais, pensados para 
uma relação jurídica credor-devedor, ao invés de desenvolver-lhes uma her-
menêutica própria.

A partir daí pode-se iniciar a reflexão acerca do significado da elevação 
do meio ambiente à categoria de direito fundamental e qual sua contribuição 
à ordem jurídica como um todo. Neste sentido, Rogério Portanova3 conclui 
que o Direito Ambiental“é um novo marco epistemológico da própria ciência 
do Direito”. 

Discorrendo acerca da constitucionalização do ambiente, Antônio 
Herman Benjamin4 destaca como um de seus benefícios o “impacto real 
que podem ter na (re)organização do relacionamento do ser humano com 
a natureza”.

As lições da ecologia, que através da abertura cognitiva do Sistema Ju-
rídico justificam a importância do Direito Ambiental, “ao reafirmar a in-
terdependência entre todos os seres”5 reavivam questionamentos centrais do 
Direito, como por exemplo: qual o bem/valor mais importante a ser tutelado 
pelo Direito?

Isto porque apesar de a maioria dos juristas concordarem que o bem 
mais importante a ser tutelado pelo Direito é a vida, não foi para a tutela 
da vida que se desenvolveram os principais institutos jurídicos, e essa parece 
ser a principal contribuição do Direito Ambiental ao redimensionamento do 

2  Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA). Guia de Defesa Ambiental: Construindo a 
Estratégia para o Litígio de Casos diante do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 2010. Disponível em 
<http://www.aida-americas.org/sites/default/files/GUIA%20AIDA%20PORTUGUES-WEBSITE_0.pdf>. Acesso 
em: 28/08/2010.
3  PORTANOVA. Rogério. Direitos humanos e meio ambiente: uma revolução de paradigma para o século XXI. 
Ilha Revista de Antropologia. v. 7, n. 1, p.56-72, UFSC, 2005, p. 70. Disponível em: < http://www.periodicos.ufsc.br/
index.php/ilha/article/viewFile/1560/1356>. Acesso em: 28/08/2010.
4  BENJAMIN, Antônio Herman. Constitucionalização do ambiente e ecologização da Constituição brasileira. 
In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes e LEITE, José Rubens Morato, organizadores. Direito constitucional 
ambiental brasileiro. 3ª edição rev. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 89.
5  BOFF, Leonardo. Ecologia, mundialização e espiritualidade. Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 21.
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Direito: trazer de volta ao centro das preocupações jurídicas a tutela da vida, 
e não da propriedade ou do capital6.

A autonomização do dano ecológico puro traduz avanço do Direito 
para tutela da vida e o estudo da cosmovisão que a fundamenta permite uma 
releitura do conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana.

3. CONCEITO DE DANO ECOLÓGICO PURO

A Doutrina não tem convergido na diferenciação entre o dano ecológico 
puro e o dano ambiental, utilizando-os, não raras vezes, como sinônimos. 

Paulo Affonso Leme Machado7, por exemplo, ao conceituar dano eco-
lógico traz à baila a lição da Profa. Helita Barreira Custódio, afirmando que: 

Para fins de reparação, o dano decorrente de atividade poluente tem como 
pressuposto básico a própria gravidade do acidente, ocasionando prejuízo 
patrimonial ou não patrimonial a outrem, independente de se tratar de risco 
permanente, periódico, ocasional ou relativo (grifo nosso).

Daí se pode inferir que o autor vincula a noção de dano ecológico à 
ocorrência de prejuízo a outrem. 

Apresentando as particularidades do dano ambiental material e partin-
do da mesma lição da Profa. Helita Barreira Custódio, importante transcre-
ver a seguinte doutrina: 

pode-se constatar que o dano ao meio ambiente sempre implicará uma ruptu-
ra no equilíbrio ecológico, podendo afetar exclusivamente os recursos natu-
rais, quando, então, estaremos diante do chamado “dano ecológico puro”, ou 
atingir bens ambientais que impliquem lesão na qualidade de vida humana 
e outros valores agregados, tais como a propriedade privada (grifo nosso)8.

Aqui já se pode visualizar um alargamento do conceito de dano am-
biental para compreender não somente a lesão indireta, aquela que causa 
prejuízos a outrem, mas também a lesão direta, acima denominada “dano 
ecológico puro”.

Carla Amado Gomes9 nos traz a noção de dano ecológico identificando-
-o com o “dano causado à integridade de um bem ambiental natural”. Desvin-
cula-o, portanto do “dano causado às pessoas e às coisas”.

6  PORTANOVA. Rogério. Futuro do Direito Ambiental frente às ameaças globais. Painel Ética e Justiça Ambiental. 
15º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. Instituto O Direito por um Planeta Verde. São Paulo: 25 e 26 de 
maio de 2010.
7  MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17ª edição. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 349.
8  Portal do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Possibilidade de cumulação de obrigação de fazer 
ou não fazer com indenização nas ações civis públicas para reparação de danos ambientais. Disponível em:< http://
www.mp.rs.gov.br/ambiente/doutrina/id378.htm>Acesso em 18/10/2009.
9  GOMES, Carla Amado. A Responsabilidade Civil por Dano Ecológico: Reflexões preliminares sobre o novo regi-
me instituído pelo DL 147/2008, de 29 de Julho. Disponível em:< icjp.pt/system/files/DanoEcologico.pdf>. Acesso 
em 18/10/2009.
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Também diferenciando o dano ambiental do dano ecológico a seguinte 
Doutrina portuguesa:

Entende a doutrina maioritária, que a distinção entre os dois tipos de danos, 
se deve basear em que ao dano ambiental se atribua os danos provocados 
a bens jurídicos concretos através de emissões particulares ou através de 
um conjunto de emissões emanadas de um conjunto de fontes emissoras, 
ao passo que ao dano ecológico devem corresponder as lesões intesas cau-
sadas ao sistema ecológico natural sem que tenham sido violados direitos 
individuais(grifo nosso)10.

Aqui já podemos diferenciar a Doutrina disponível no Portal do Minis-
tério Público do Estado do Rio Grande do Sul daquela disponível no Portal 
Direito a verde. 

Enquanto a primeira apresenta o dano ambiental como gênero, no qual 
se enquadram quaisquer danos que venham a alterar o equilíbrio ecológico, 
e o “dano ecológico puro” como espécie, a qual compreende a lesão direta 
ao meio ambiente considerado como macrobem; a segunda os afirma como 
distintos, identificando o dano ambiental com as lesões provocadas a bem 
jurídicos concretos, causando prejuízos a terceiros, e o dano ecológico, com as 
lesões “causadas ao sistema ecológico natural sem que tenham sido violados 
direitos individuais”, abrindo mão, portanto, da relação gênero-espécie.

Também atento ao que chama de “dupla face da danosidade ambien-
tal”, Édis Milaré11 ensina que

O dano ambiental, embora sempre recaia diretamente sobre o ambiente e 
os recursos e elementos que o compõem, em prejuízo da coletividade, pode, 
em certos casos, refletir-se, material ou moralmente, sobre o patrimônio, os 
interesses ou a saúde de uma determinada pessoa ou de um grupo de pessoa 
determinadas ou determináveis.

Discorrendo acerca do Decreto-Lei português nº 147/2008, de 29 de 
julho, Carla Amado Gomes12 diferencia o dano ecológico do dano pessoal/
patrimonial, ressaltando, em citação do preâmbulo do diploma, que estes úl-
timos, correspondem aos “danos subseqüentes às perturbações ambientais”. 

O problema das diferentes terminologias adotadas é apresentado no 
preâmbulo do diploma legal português13, quando afirma que à realidade dos 
danos causados à natureza em si “foram atribuídas várias designações nem 
sempre coincidentes: dano ecológico puro; dano ecológico propriamente dito; 
danos causados ao ambiente; danos no ambiente”.

10  FERRREIRA, Hugo Santos. Dano ambiental e dano ecológico e a consequência no regime da responsabilida-
de. Direito a verde. Disponível em: < http://direitoaverde.blogspot.com/2007/11/dano-ambiental-e-dano-ecolgico-e.
html>Acesso em 18/10/2009.
11  MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência, glossário. 6ª Ed. Ver., 
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 868.
12  GOMES, Carla Amado. Obra citada.
13  Vale salientar que o Decreto-lei português, na linha da Diretiva originária (Diretiva 2004/35 da Comunidade Eu-
ropéia), aplica-se apenas ao dano ecológico puro, apesar de utilizar-se da nomenclatura dano ambiental.
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De acordo com o diploma legal supracitado, entende-se por dano am-
biental, aqui adiante denominado dano ecológico puro, os: “I) Danos causa-
dos às espécies e habitats naturais protegidos; II) Danos causados à água; III) 
Danos causados ao solo” (art. 11°/1/d).

Em estudo aprofundado acerca do tema, o Professor José Rubens Mo-
rato Leite14 traz classificação que nos parece a mais adequada e a qual adota-
remos nas linhas do presente artigo.

Primeiramente, ressalta que a denominação “dano ecológico puro” surge 
caso proponha-se uma classificação do dano ambiental quanto à amplitude 
do bem protegido. Neste caso, a classificação se baseia no conceito de meio 
ambiente que se adota.

Passemos a ela.
O dano ambiental ou dano ecológico lato sensu é a lesão ao meio am-

biente em qualquer dos seus componentes, “inclusive o patrimônio cultural”. 
Já o dano ecológico puro relaciona-se “aos componentes naturais do ecossis-
tema e não ao patrimônio cultural ou artificial”. E, por último, o dano indivi-
dual ambiental ou reflexo corresponde ao também denominado pela doutrina 
“dano ricochete”, que é aquele em que há lesão ao “microbem ambiental”, ou 
seja, o que se busca é a tutela do prejuízo indireto causado ao indivíduo pela 
alteração do equilíbrio ecológico15.

O presente estudo interessa-se pela tutela do dano ecológico puro por-
que, nas linhas do esboçado na seção anterior, ele apresenta maiores possibi-
lidades de redimensionamento do Direito na medida em que sua tutela exige 
a reformulação de todo o sistema de valores sobre o qual se desenvolveu a 
civilização moderna.

Parte-se então para uma abordagem acerca de qual (is) a(s) relação(ões) 
sociedade-natureza podem servir de fundamento a autonomização do dano 
ecológico puro, entendido este como o dano causado “à natureza em si, ao 
patrimônio natural e aos fundamentos naturais da vida”16.

4. RELAÇÃO SOCIEDADE-NATUREZA 

Carla Amado Gomes17 indica a relação sociedade-natureza por trás do 
conceito de dano ecológico puro na seguinte passagem:

... a razão axiológica principal da resistência à noção de dano ecológico 
prende-se, julgamos, com a lógica predominantemente antropocêntrica que 
emergiu da Conferência do Rio, onde se declarou os seres humanos como 
“centro” das preocupações ambientais.

14  LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2ª Ed. Ver., atual. e 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 95-96.
15  Idem, p. 96.
16  Decreto-Lei português nº 147/2008.
17  Obra citada.
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A matriz antropocêntrica advoga o “domínio completo da natureza para 
benefício do homem”18 e ainda quando se apresenta na forma de antropocen-
trismo mitigado, já ciente da finitude dos recursos naturais “preserva a cen-
tralidade do homem como referência valorativa”19, defendendo o uso racional 
da natureza na medida em que necessária para a sobrevivência humana. 

A cosmovisão antropocêntrica identifica como dano ambiental passível 
de tutela jurídica apenas o dano reflexo, causado à integridade ou ao patrimô-
nio do homem em decorrência das perturbações ambientais. Trata-se de uma 
tutela meramente reflexa20, que reitera os institutos tradicionais do Direito de 
matriz individualista e privatista.

O que o ecocentrismo busca resgatar é, primeiramente, o questionamen-
to acerca do modelo de civilização escolhido, onde “o homem se erigiu como 
valor absoluto”21. Isto porque o primeiro passo para questionar um sistema de 
valores pré-estabelecido é perceber que este sistema é fruto de uma escolha do 
grupo social dominante e não se caracteriza como a ordem natural das coisas 
ou simplesmente é fruto de um processo histórico escatológico.

A partir da evolução da ciência e principalmente da física quântica, 
apontando para o padrão de rede segundo o qual a vida funciona e a “... 
interdependência dos elementos que constituem o meio ambiente...”22, houve 
espaço para a percepção do homem como parte integrante da natureza.

Na lição de Leonardo Boff23:

A partir da década de 1920, com a teoria da relatividade de Einstein, com a 
física quântica de Bohr, com o princípio da indeterminação de Heisenberg, 
com as contribuições da física teórica de I. Prigogine e I. Stengers, bem 
como com as conquistas da psicologia do profundo (S. Freud e C. G. Jung), 
da psicologia transpessoal (A. Maslow e P. Weil), da biogenética, da ciber-
nética e da ecologia profunda surgiu uma nova cosmologia.

Neste sentido, Molinaro24, discorrendo acerca da racionalidade ecológi-
ca, pontua: “nós ‘não estamos num entorno’, como se ele fosse ‘algo alheio’ a 
nós. Não. Nós não estamos no entorno, ‘nós somos o entorno’”.

18  BAHIA, Carolina Medeiros. Antropocentrismo alargado: uma nova proposta de relação ética entre o homem 
e a biodiversidade. Congresso Internacional de Direito Ambiental (10.:2006: São Paulo, SP). Direitos Humanos 
e Meio Ambiente/ org. Antonio Herman Benjamin. – São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006, 
volume 1, p. 73.
19  Idem, p. 83.
20  GOMES, Carla Amado. Obra já citada.
21  MILARÉ, Edis e COIMBRA, José de Ávila Aguiar. Antropocentrismo X Ecocentrismo na Ciência Jurídica. 
Revista de Direito Ambiental, ano V, nº 36, outubro-dezembro 2004 – São Paulo: Editora RT (Revista dos Tribu-
nais), 2004, p. 9-42. Disponível em: http://www.milare.adv.br/artigos/antropocentrismo.htm. Acesso em: 01/09/2010.
22  BAHIA, Carolina Medeiros. Obra citada, p. 76.
23  BOFF, Leonardo. Obra citada, p. 83.
24  MOLINARO, Carlos Alberto. Racionalidade Ecológica: algumas reflexões. Congresso Internacional de Direito 
Ambiental (11.:2007: São Paulo, SP). Meio Ambiente e Acesso à justiça: flora, reserva legal e APP / orgs. Antonio 
Herman Benjamin, Eladio Lecey, Silvia Cappelli. – São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2007, 
volume 3, p. 39.
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O ecocentrismo traz a vida em todas as suas formas para o centro das 
preocupações ambientais. “Reconhece-se o valor inerente de todos os seres 
não-humanos, atribuindo-se dignidade para a natureza”25.

Desta abordagem superficial de duas das mais populares cosmovisões 
acerca da relação sociedade-natureza, pode-se concluir que a tutela jurídica 
do dano ecológico puro pressupõe uma postura ecocêntrica, compreenden-
do-se que “a natureza tem que ser protegida também em função dela mesma, 
como valor em si, e não apenas como um objeto útil ao homem”26, ou ao menos 
uma postura que compreenda a interdependência entre as diversas formas de 
vida coexistentes.

Assim, independentemente dos danos patrimoniais e pessoais que pos-
sam advir de uma alteração negativa no equilíbrio ecológico, a natureza 
tem valor em si e como tal merece ser tutelada. Importante então partir à 
investigação de se o discurso ético acima esboçado “fez incursões no discurso 
jurídico”27.

5. DIMENSÃO ECOLÓGICA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  
NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988

A partir da premissa de que “os direitos humanos foram redefinidos a 
cada momento histórico de acordo com as exigências e as crises pelas quais 
passava a sociedade”28 e, portanto, considerando a dignidade como conceito 
histórico- cultural, bem como à luz da inegável crise ambiental e civilizatória 
atual29, em estudo sobre o tema, Tiago Fensterseifer30  insere “a qualidade 
ambiental como um dos elementos chave do núcleo irredutível da dignidade 
da pessoa humana”.

Propõe a reformulação do conceito kantiano, antropocêntrico, de digni-
dade para reconhecê-la às formas de vida de uma maneira geral.

No contexto histórico-cultural em que foi desenvolvido originariamente 
o conceito de dignidade da pessoa humana, por necessidade de pôr freio à 
discricionariedade estatal e à exploração do homem pelo próprio homem, 
erigiu-se o homem ao centro do universo, reconhecendo-se “um valor intrín-
seco a cada existência humana”31.

Este mesmo antropocentrismo que fundamenta o conceito inicial de 
dignidade da pessoa humana fundamentou a dominação da natureza e sua 
redução a simples meio de satisfação do desejo humano32.

25  BAHIA, Carolina Medeiros. Obra citada, p.77.
26  AMARAL, Diogo de Freitas apud Celso Antônio Pacheco Fiorillo: Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 2ª ed. 
ampliada. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 17 apud MILARÉ, Edis e COIMBRA, José de Ávila Aguiar. Obra citada.
27  FENSTERSEIFER, Tiago. Obra citada, p. 39.
28  PORTANOVA. Rogério. Obra citada, 2005, p. 70..
29  Para dados acerca da crise civilizatória/ambiental ver BOFF, Leonardo. O ser humano: satã da Terra?In: Ecologia, 
Mundialização e Espiritualidade. Rio de Janeiro: Record, 2008.
30  Obra citada, p. 30.
31  Idem, p. 31.
32  Não se fala em necessidade porque como preconizado por Mahatma Gandhi: “A Terra tem o suficiente para todas 
as nossas necessidades, mas somente o necessário”.
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A dignidade da pessoa humana, entretanto, para além de sua dimensão 
individual desenvolvida por Kant, tem também uma dimensão social ou co-
letiva, desde que se compreenda que “a dignidade do indivíduo também está 
projetada e refletida na dignidade de todos os integrantes do grupo”33.

O autor propõe que para além de uma dimensão coletiva, reconheça-
-se no princípio da dignidade da pessoa humana uma dimensão ecológica, 
fundada no homem como ser integrado à natureza, contemplando a comple-
xidade entre todos os seres vivos34 .

Se a dignidade consiste em um valor que nós atribuímos à determinada ma-
nifestação existencial – no caso da dignidade humana, a nós mesmos-, é 
possível o reconhecimento do valor “dignidade” como inerente a outras for-
mas de vida não- humanas35. 

 Neste sentido, o autor continua que, mesmo sem chegar a defender a 
idéia de direitos próprios da natureza, é possível reconhecer a idéia de deveres 
para com essa forma de vida. Afinal, o meio ambiente natural abriga e dá 
suporte à vida humana, mas não só a ela. 

Neste contexto, parte-se à análise de se é possível inferir-se, da previsão 
constitucional brasileira do meio ambiente ecologicamente equilibrado como 
direito fundamental, uma dimensão ecológica da dignidade humana.

A autonomização do dano ecológico puro dos danos patrimoniais/ pes-
soais indica que a mudança de perspectiva filosófica preconizada pelo eco-
centrismo começa a ser incorporada pelos institutos jurídicos e permite uma 
reflexão acerca da idéia de meio ambiente como bem jurídico.

De acordo com a lição de Gutiérrez-Yurrita36, 

dizer que algo é um bem jurídico implica que esse algo tem um valor para um 
sujeito ou um coletivo; e por tanto, se faz um juízo de valor que deve vir asso-
ciado a uma justificativa de sua tutela legal 37(grifo nosso)(tradução livre).

O reconhecimento de tutela jurídica ao dano ecológico puro permite 
defender que o valor que justifica a defesa do meio ambiente não é a sua uti-
lidade para o homem, mas sim o valor intrínseco a todas as formas de vida.

Esta é uma reflexão importante para o Direito Ambiental: saber se ele 
pretende tutelar o meio ambiente pela função que desempenha para a raça 
humana ou porque reconhece a interdependência e igual importância de to-
das as formas de vida.

33  FENSTERSEIFER, Tiago. Obra citada, p. 33.
34  Idem, p. 34
35  Idem, p. 47
36  GUTIÉRREZ-YURRITA, Pedro Joaquín. Evolución del pensamiento humano respecto a la naturaleza. Y 
su culminación en la idea de medio ambiente como bien jurídico. Congresso Internacional de Direito Ambiental 
(10.:2006: São Paulo, SP). Direitos Humanos e Meio Ambiente/ org. Antonio Herman Benjamin. – São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2006, volume 1, p. 817.
37 “decir que algo es un bien jurídico implica que ese algo tiene un valor para um sujeto o um coletivo; y por lo tanto, 
se hace un juicio de valor que debe ir asociado a uma justificación de su tutela legal”.
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Refletindo sobra a ecosofia no Direito brasileiro, Figueiredo38 afirma 
que a Constituição Federal de 1988 representou uma virada paradigmática 
para o Direito Ambiental, na medida em que prescreveu um dever genérico 
de não degradar, desvinculando a obrigatoriedade de proteção do meio am-
biente do direito à saúde e à vida.

Senão vejamos. 
O Artigo 225, §3° da Constituição dispõe que:

As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrati-
vas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Da leitura deste dispositivo, pode perceber-se que o texto constitucional 
não restringiu o conceito de dano ambiental, identificando-o com os prejuízos 
que uma perturbação ecológica poderá trazer ao patrimônio ou às pessoas.

Ora, se o texto constitucional não restringiu, não cabe ao intérprete fazê-lo, 
merecendo tutela o meio ambiente também, e ouso dizer, principalmente, como 
macrobem, ainda que as lesões a ele perpetradas não configurem dano pessoal/
patrimonial, porque só assim respeitado o princípio da reparação integral.

No mesmo sentido, dispõe a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente:

Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, es-
tadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preser-
vação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da 
qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
(...)
1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o po-
luidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou 
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade 
para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados 
ao meio ambiente.

A legislação infraconstitucional vai mais além e prescreve a reparação 
dos danos causados ao meio ambiente e a terceiros, em um claro reconheci-
mento do “dano ecológico puro” como merecedor de tutela jurídica, trazendo 
para a legislação ambiental brasileira o reconhecimento da interdependência 
e valor de todas as formas de vida.

Traçando o caminho do “constitucionalismo ecológico”, Tiago Fenster-
seifer39 (afirma que a Lei Fundamental brasileira de 1988 incorpora “os valores 
ecológicos no núcleo axiológico do nosso sistema constitucional”, já que além 
da atribuição de “direito subjetivo” a um meio ambiente ecologicamente equi-

38  FIGUEIREDO, Roberto Lima. Reflexos da ecosofia no direito brasileiro. Um estudo em busca da efetividade do 
direito ambiental. Disponível em: < http://conpedi.org/manaus/arquivos/anais/salvador/roberto_lima_figueiredo.
pdf>Acesso em 18/10/2009.
39  Obra citada, p. 29.
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librado, o reconhecimento da proteção ambiental à categoria de direito fun-
damental projeta-se normativamente no sentido de um “valor comunitário”

O art. 225, §1º, I e VII da Constituição de 1988, que incumbe ao Poder 
Público a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais e a 
proteção da fauna e da flora, vedando as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais 
a crueldade, traz expressões de inequívoco ecocentrismo, permitindo concluir, 
como o faz Antônio Herman Benjamin40, que

se é certo que não se chega, pela via direta, a atribuir direitos à natureza, 
o legislador constitucional não hesitou em nela reconhecer valor intrínseco, 
estatuindo deveres a serem cobrados dos sujeitos-humanos em favor dos ele-
mentos bióticos e abióticos que compõem as bases da vida. De uma forma ou 
de outra, o paradigma do homem como prius é irreversivelmente trincado. 

Partindo-se desta concepção sistêmica da interdependência e valor ine-
rente a todas as formas de vida, pode-se vislumbrar a dimensão ecológica do 
princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição brasileira. Resta-
-nos então investigar se o sistema normativo que respalda a atuação da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos permite igual conclusão, servindo à tu-
tela judicial do dano ecológico puro.

6. SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS

No esteio dos ensinamentos de Antônio Herman Benjamin41, que pre-
coniza que uma “humildade ética, mas também jurídica, aceita que a natureza 
antecedeu os seres humanos e pode existir sem eles e depois deles...”, sobressai 
a  importância de busca de soluções regionais para responder às degradações 
ambientais que a todos afetam, assumindo-se que “a interdependência am-
biental não é estancada por fronteiras políticas ou administrativas”.

Ademais, não raro o próprio Estado é responsável pela degradação am-
biental, seja por concorrer efetivamente para estas no exercício de atos de 
gestão42, seja por restar omisso na efetiva prevenção/fiscalização/punição dos 
particulares, e nestes casos, nem sempre a ordem jurídica nacional consegue 
tutelar adequadamente o dano ecológico puro.

Nas palavras de Flávia Piovesan43 

ainda que recente seja a jurisprudência da Corte, o sistema interamericano 
está se consolidando como importante e eficaz estratégia de proteção dos direi-
tos humanos, quando as instituições nacionais se mostram omissas ou falhas

40  BENJAMIN, Antônio Herman. Obra citada, p. 130-131.
41  Idem, p. 131.
42  Conceito adotado no sentido que lhe dá o Direito Administrativo.
43  PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 4ª edição. São Paulo: Max Limo-
nad, 2000 p. 228.
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Fixados os pressupostos iniciais, de o que se considera dano ecológico 
puro e como o ordenamento jurídico brasileiro, a partir de uma compreensão 
da dimensão ecológica da dignidade humana, permite a sua tutela, interessa-
-nos agora investigar se o Sistema Interamericano de Direitos Humanos se 
presta a idêntico fim.

Inicialmente cumpre observar que, conforme se depreende do título do 
presente artigo, restringir-se-á à análise da tutela judicial do dano ecológi-
co puro. Apesar de assente que o órgão jurisdicional responsável pela tutela 
dos direitos humanos no âmbito da Organização dos Estados Americanos, 
adiante apenas OEA, é a Corte Interamericana de Direitos Humanos, será 
necessário um breve estudo acerca dos mecanismos de que faz uso também 
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, já que uma demanda 
somente pode ser apresentada perante a Corte, pela Comissão ou por um 
Estado-parte, restringindo-se o direito de petição individual à Comissão, do-
ravante denominada CIDH44.

6.1 Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

A CIDH é composta por sete membros, eleitos a título pessoal pela As-
sembléia Geral da OEA pelo período de quatro anos, podendo ser reeleitos 
uma vez, e tem competência para receber petições individuais ou de grupo 
de pessoas, ou entidade não-governamental legalmente reconhecida em um 
ou mais Estados-membros da OEA, as quais contenham denúncias ou quei-
xas de violação, por um Estado-parte, dos direitos humanos estabelecidos na 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos45.

Os requisitos para que uma petição seja admitida pela CIDH estão pre-
vistos no art. 46 da CIDH e podem ser resumidos da seguinte forma: esgo-
tamento dos recursos na jurisdição interna; interposição dentro do prazo de 
seis meses, contados a partir da ciência da decisão definitiva; proibição de 
litispendência internacional; exposição dos fatos que caracterizem violação 
dos direitos garantidos pela Convenção; qualificação daquele que submeter 
a petição.

Vale salientar que, pela própria natureza dos tratados de direitos huma-
nos, “não é necessária vinculação específica à violação ou ser vítima para levar 
uma denúncia ao órgão”46.

Respeitado o procedimento previsto no artigo 48 do Pacto de São José 
da Costa Rica, não se chegando a uma solução amistosa do caso perante a 

44  Art. 44 c/c art. 61 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da 
Costa Rica
45  Artigos 34, 36, 37 e 44 da Convenção
46  GORENSTEIN, Fabiana. O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. In: LIMA Jr. Jayme 
Benvenuto, organizador. Manual de Direitos Humanos Internacionais. Acesso aos Sistema Global e Regional de 
Proteção dos Direitos Humanos. 2ª edição. São Paulo: Edições Loyola, 2003, p. 88.
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Comissão, esta redigirá um Relatório que será encaminhado aos Estados in-
teressados e conterá as proposições e recomendações que a Comissão julgar 
adequadas (art. 50).

Passado o prazo para que o Estado adote as providências recomenda-
das pela Comissão, caso esta considere que o Estado “não cumpriu com as 
recomendações contidas no informe de mérito, tendo em conta o sustentado 
pelos peticionários”47, desde que o Estado em questão tenha reconhecido a 
jurisdição da Corte (art. 62), a Comissão decidirá sobre a submissão do caso 
à Corte.

6.2 Corte Interamericana de Direitos Humanos

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, composta de sete juízes, 
nacionais dos Estados-membros da OEA, eleitos a título pessoal dentre juris-
tas da mais alta autoridade moral (art. 52 da Convenção), desempenha tanto 
uma função consultiva, sobre a interpretação da Convenção Americana so-
bre Direitos Humanos ou de outros tratados relativos à proteção dos direitos 
humanos nos Estados americanos (art. 64 da Convenção), quanto uma fun-
ção jurisdicional propriamente dita (jurisdição contenciosa). 

Apesar de reconhecer-se a importância de função consultiva da Corte 
como mecanismo de desenvolvimento jurisprudencial da mesma, principal-
mente para determinar o alcance e o impacto dos dispositivos da Convenção 
Americana48 (e assim, por meio da aplicação das normas de interpretação 
(art. 29 da Convenção), expandir a sua atuação acerca dos direitos econômi-
cos, sociais e culturais, a partir dos quais pode-se alcançar a tutela do dano 
ecológico puro; no presente artigo será examinada apenas a atuação da Corte 
no exercício de sua função jurisdicional contenciosa.

Isto porque, em pesquisa inicial acerca da jurisprudência da Corte, per-
cebeu-se que a questão ambiental é tema relativamente pouco explorado no 
âmbito deste órgão, mas que os principais avanços foram desenvolvidos na 
solução de casos contenciosos, razão pela qual se optou por restringir as aná-
lises deste estudo.

Importante repetir que a cláusula de reconhecimento da competência da 
Corte é facultativa (art. 62 da Convenção), devendo inicialmente questionar-
-se se o Estado, além de signatário da Convenção Americana, aceitou expres-
samente a competência daquela49.

De acordo com a lição de Flávia Piovesan50 

47  Idem, p. 94
48  PIOVESAN, Flávia.Obra citada, p. 221.
49 Informação disponível em:< htp://www.cidh.org/Basicos/Portugues/d.Convencao_Americana_Ratif..htm> . 
Acesso em: 02/09/2010.
50  PIOVESAN, Flávia.Obra citada, p. 222.
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A Corte tem jurisdição para examinar casos que envolvam a denúncia de 
que um Estado-parte violou direito protegido pela Convenção. Se reconhe-
cer que efetivamente ocorreu a violação à Convenção, determinará a adoção 
de medidas que se façam necessárias à restauração do direito então violado. 
A Corte pode ainda condenar o Estado a pagar uma justa indenização à 
vitima. (...) a decisão da Corte tem força jurídica vinculante e obrigatória, 
cabendo ao Estado seu imediato cumprimento.

Feitas estas considerações iniciais acerca do funcionamento e da compe-
tência da Corte, parte-se à análise da jurisprudência desta em matéria ambiental.

7. PRECEDENTES DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS NA TUTELA DO 
MEIO AMBIENTE

O direito a um meio ambiente sadio não está no rol daqueles direitos 
trazidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos, em relação aos 
quais os Estados signatários assumem obrigação de respeito e garantia de seu 
livre e pleno exercício.

Apenas o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, conhecido 
como Protocolo de San Salvador51, trouxe previsão expressa em relação ao 
meio ambiente, valendo ressaltar que foi o primeiro instrumento internacio-
nal a fazê-lo52.

Artigo 11
Direito a um meio ambiente sadio 
1.Toda pessoa tem direito a viver em meio ambiente sadio e a contar com os 
serviços públicos básicos.
2. Os Estados Partes promoverão a proteção, preservação e melhoramento 
do meio ambiente.

Por outro lado, ao dispor acerca dos meios de proteção dos direitos nele 
reconhecidos, o Protocolo de San Salvador parece indicar que apenas os di-
reitos sindicais previstos em seu artigo 8º e o direito à educação preconizado 
pelo artigo 13 poderiam ser objeto de tutela pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos.

Artigo 19
Meios de proteção
(...)
6. Caso os direitos estabelecidos na alínea a do artigo 8, e no artigo 13, 
forem violados por ação imputável diretamente a um Estado Parte deste 
Protocolo, essa situação poderia dar lugar, mediante participação da Co-

51 Sobre os Estados signatários consultar: < http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/f.Protocolo_de_San_Salvador_
Ratif..htm.> Acesso em: 02/09/2010.
52  AIDA. Obra citada, p. 18.
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missão Interamericana de Direitos Humanos e, quando cabível, da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, à aplicação do sistema de petições 
individuais regulado pelos artigos 44 a 51 e 61 a 69 da Convenção America-
na sobre Direitos Humanos.

Afirmando a indivisibilidade entre os direitos humanos, algumas es-
tratégias vêm sendo utilizadas perante a Corte para levar a sua esfera de 
competência a tutela dos demais direitos reconhecidos pelo Protocolo de 
San Salvador. 

A primeira consiste em relacionar a violação a um direito econômico, 
social ou cultural à violação de algum dos direitos civis ou políticos reconhe-
cidos pela Convenção Americana, e em relação aos quais não se questiona a 
competência da Corte para tutelá-los. A segunda consiste em afirmar que a 
previsão do artigo 24 da Convenção, de igualdade perante a lei e conseqüente 
proibição de discriminação, implicaria na ampliação da competência da Cor-
te para a tutela também dos direitos econômicos, sociais e culturais, sob pena 
de violação de tal preceito. A terceira se baseia no fato de que o Protocolo 
de San Salvador não veda a tutela dos direitos ali previsto pela Corte, pois o 
fato de só permiti-lo expressamente com relação a alguns direitos não exclui 
a possibilidade de tutela dos demais53.

No sentido da primeira estratégia inclinam-se os precedentes da Corte 
em matéria ambiental54. Nestes precedentes a Corte reconhece “a importância 
de proteger o meio ambiente, ainda que a partir da perspectiva de comunidades 
indígenas e de seus direitos coletivos de propriedade”55. Vincula-se o direito à 
propriedade à sobrevivência da cultura indígena.

A título de exemplo, no caso Povo Saramaka v. Suriname

a Corte entendeu que o Suriname tinha violado o direito coletivo de pro-
priedade dos Saramaka, um povo tribal de afrodescentendes, ao outorgar 
concessões madeireiras e de mineração a serem exploradas no seu território 
ancestral, sem um processo de consulta56.

Neste sentido também são as linhas do Guia de Defesa Ambiental: 
Construindo a Estratégia para o Litígio de Casos diante do Sistema Intera-
mericano de Direitos Humanos, da Associação Interamericana para a Defesa 
do Ambiente, o qual recomenda que a proteção do ambiente deve ser deman-
dada perante o Sistema Interamericanos de Direitos Humanos por meio de 
direitos consagrados na Convenção Americana; sejam aqueles adjetivos ou 
instrumentais, a exemplo do devido processo legal (art. 8.1), tutela judicial 
efetiva (art. 25), acesso à informação (art. 13.1), igualdade perante a lei e 

53  GORENSTEIN, Fabiana.Obra citada, p. 99.
54  Foram analisados os seguintes precedentes: Mayagna Awas Tingni v. Nicarágua, Yakye Axa v. Paraguai, Sa-
whoyamaxa v. Paraguai e. Povo Saramaka v. Suriname. Disponível em:<http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm>. 
Acesso em: 03/09/2010.
55  AIDA. Obra citada, p. 58
56  Idem, p. 63.
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proibição de discriminação57 (art. 24); sejam os direitos civis e políticos, tais 
quais o direito à vida (art. 4º), à integridade física (art. 5º), o direitos dos po-
vos e comunidades indígenas à propriedade (art. 21), o direito de circulação 
e residência (art. 22).

Apesar de, em um olhar desatento, esta estratégia de vinculação de 
violações do direito ao meio ambiente à violação de direitos previstos ex-
pressamente na Convenção Americana de Direitos Humanos, não parecer 
servir às linhas do presente estudo, que busca analisar a tutela do dano eco-
lógico puro perante a Corte, a qual pressupõe a sua desvinculação dos da-
nos pessoais/patrimoniais, já que “a tutela ambiental guarda relação direta 
e compartilhada (mas não apenas instrumental) com a proteção da vida e da 
saúde humanas”58; considerando que tal estratégia tem mostrado-se bastante 
plausível e presente nos precedentes da Corte, partir-se-á a uma análise mais 
acurada acerca da mesma.

8. DIMENSÃO ECOLÓGICA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NA CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.

Para que uma demanda prospere perante a Corte Interamericana de Di-
reitos Humanos é imprescindível que, além de atendidos os requisitos formais 
de que tratou a seção 5 deste artigo, seja demonstrada “a existência de um 
dano e a imputação desse dano a uma ação ou omissão estatal que importe na 
infringência de um ou mais direitos – e das respectivas obrigações estatais – 
consagrados pela Convenção”59.

Para viabilizar a tutela do dano ecológico puro pela Corte é necessário 
que se analise em que medida este dano constitui uma violação a algum dos 
direitos consagrados pela Convenção.

Adotando um enfoque amplo do direito à vida, ao analisar a intercone-
xão entre este e os direitos ambientais, a Corte afirmou que a existência desse 
direito compreende também que não se impeça o acesso do ser humano às 
condições que lhe garantam uma existência digna60. 

Uma das obrigações que ineludivelmente deve assumir o Estado em sua po-
sição de garantidor, com o objetivo de proteger e assegurar o direito à vida, 
é a de gerar as condições de vida mínimas compatíveis com a dignidade da 
pessoa humana61.

Partindo do conteúdo do direito à vida, consagrado pelo art. 4º da Con-
venção Americana de Direitos Humanos, que abarca, como acima visto, o 

57  Aí se sugere a fundamentação da idéia de desigual distribuição de sacrifícios ambientais (AIDA, 2010, p. 84).
58  FENSTERSEIFER, Tiago. Obra citada, p. 64.
59  AIDA. Obra citada, p. 72.
60 Corte IDH. Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Disponível em< http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_125_esp.pdf>. Acesso em: 03/09/2010.
61  AIDA. Obra citada, p. 86.
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princípio da dignidade da pessoa humana, pode-se seguir a uma análise do 
conteúdo deste princípio no sistema interamericano.

Em atenção ao artigo 29 da Convenção Americana sobre direitos huma-
nos, pode-se inferir que 

a obrigação dos Estados de respeitar e garantir os direitos reconhecidos na 
Convenção se estende à interpretação que dos direitos se faça em confor-
midade com as leis nacionais e outros tratados internacionais ratificados 
pelos Estados62. 

Esses outros instrumentos internacionais podem servir à Corte como 
suporte interpretativo para expansão e ampliação dos direitos humanos pre-
vistos na Convenção (AIDA, 2010, p. 53). Aqui se pode incluir a previsão do 
art. 11 do Protocolo de São Salvador.

Neste sentido, vale também trazer a colação a “cláusula ambiental” pre-
vista na Carta Democrática Americana63, a qual, apesar de não ter natureza 
de tratado internacional e, portanto, não estabelecer nenhum mecanismo de 
controle jurisdicional, já foi utilizada pela Corte para interpretar obrigações 
da Convenção (AIDA, 2010, p. 69)64.

Artigo 15 
O exercício da democracia facilita a preservação e o manejo adequado do 
meio ambiente. É essencial que os Estados do Hemisfério implementem po-
líticas e estratégias de proteção do meio ambiente, respeitando os diversos 
tratados e convenções, para alcançar um desenvolvimento sustentável em 
benefício das futuras gerações.

Reconhecendo valor intrínseco à diversidade biológica e a sua impor-
tância para a manutenção dos sistemas necessários à vida na biosfera, a Con-
venção sobre a Diversidade Biológica65 atribui ao ser humano deveres ecoló-
gicos para com as demais manifestações existenciais, possibilitando a tutela 
do dano ecológico puro no plano internacional. 

Isto posto, e em virtude do art. 29 da Convenção Americana, segundo 
o qual “o reconhecimento ou a regulação de um direito por uma norma am-
biental não poderá resultar em um parâmetro de proteção menor do que se 
apresentaria se essa regulamentação não existisse”66, da mesma forma que a 
simples existência da proteção constitucional do ambiente, determina a (re)
leitura do direito positivo brasileiro67, e possibilita o reconhecimento de uma 
dimensão ecológica na dignidade da pessoa humana68, a previsão do direito 

62  Idem, p. 45.
63  Disponível em: <http://www.oas.org/OASpage/port/Documents/Democractic_Charter.htm>. Acesso em: 
03/09/2010.
64  AIDA. Obra citada, p. 69.
65  Disponível em: <http://www.onu-brasil.org.br/doc_cdb.php>. Acesso em: 03/09/2010.
66  AIDA. Obra citada, p. 08.
67  BENJAMIN, Antônio Herman. Obra citada, p. 101.
68  FENSTERSEIFER, Tiago. Obra citada.
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a um meio ambiente sadio pelo Protocolo de San Salvador, pela Carta De-
mocrática Americana e pela Convenção sobre a Diversidade Biológica, só 
para citar alguns exemplos de instrumentos internacionais que consagram a 
proteção ambiental,  permite uma releitura da ordem jurídica regional para 
reconhecer no princípio da dignidade da pessoa humana, contido no direito à 
vida, previsto no art. 4º da Convenção, uma dimensão ecológica.

Tal reconhecimento, por sua vez, permite a tutela do dano ecológico 
puro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, na medida em que se 
reconheça que este dano corresponde à violação da dimensão ecológica da 
dignidade humana e, em última análise, do direito à vida, tutelado expressa-
mente pela Convenção.

9. DESAFIOS DA TUTELA DO DANO ECOLÓGICO PURO PELA CORTE INTERAMERICANA  
DE DIREITOS HUMANOS

Apesar de fugir aos objetivos iniciais deste artigo, de investigar como o 
reconhecimento de uma dimensão ecológica da dignidade humana permitiria 
a tutela do dano ecológico puro pela Corte Interamericana de Direitos Hu-
manos, em pesquisa jurisprudencial acerca do tema, exsurgiu um entrave que 
parece o principal a ser superado, mas que se limitará a indicar sua existência 
e necessidade de desenvolvimentos de estratégias para sua superação.

Trata-se da inadmissibilidade, perante a Comissão (o que implica im-
possibilidade de acesso à Corte), de denúncia que não individualize e deter-
mine as vítimas concretas que tiveram seus direitos violados.

A CIDH estima que, pela  natureza dos  fatos descritos na  petição, tampou-
co é possível identificar um grupo definido de vítimas, pois o peticionário 
referiu-se a todos os cidadãos do Panamá como proprietários do Parque 
Natural Metropolitano69. 

No caso do dano ecológico puro não é possível a individualização da 
vítima, já que o titular do bem jurídico tutelado é a espécie humana como 
um todo.

Vale salientar que tal entendimento da Comissão se baseia em inter-
pretação do art. 44 da Convenção, abaixo transcrito, concluindo carecer de 
competência ratione pessoae.

Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não-governamental le-
galmente reconhecida em um ou mais Estados membros da Organização, 
pode apresentar à Comissão petições que contenham denúncias ou queixas 
de violação desta Convenção por um Estado Parte.

69 Disponível em: <http://www.cidh.org/annualrep/2003port/Panama.11533.htm>. Acesso em: 03/09/2010.
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Interpretação diversa, entretanto, pode ser proposta perante a Comis-
são e a Corte, a fim de que sejam tutelados direitos difusos e indivisíveis, 
dentre eles o meio ambiente enquanto fundamento natural da vida.

Isto porque o vínculo entre direitos humanos e meio ambiente “pressu-
põe uma perspectiva holística”70 capaz de elidir, por si só, até porque deriva de 
técnica interpretativa, o entrave da impossibilidade de individualização das 
vítimas na tutela do dano ecológico puro, afastando-se, destarte, o argumento 
de incompetência ratione pessoae da Corte Interamericana.

10. CONCLUSõES ARTICULADAS

10.1 A constitucionalização da proteção ambiental no Brasil, que passou a 
ser garantida como direito fundamental, e as correspondentes previsões nos 
instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos, permitem 
concluir pela existência de uma dimensão ecológica no princípio da dignida-
de da pessoa humana, fundada no homem como ser integrado à natureza, na 
medida em que incorporam o valor meio ambiente no núcleo axiológico da 
ordem jurídica nacional e do sistema interamericano de proteção dos direitos 
humanos, respectivamente.

10.2 O princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se instância ade-
quada para promover o discurso ético no discurso jurídico, já que uma con-
cepção ecocêntrica/sistêmica da dignidade da pessoa humana implicará uma 
concepção ecocêntrica/sistêmica para todo o Direito, permitindo a reformu-
lação de todo o sistema jurídico, para concluir que o bem mais importante a 
ser tutelado pelo Direito é a vida, e neste sentido deve desenvolver-se todo o 
arcabouço jurídico. 

10.3 Relacionar o dano ecológico puro com a violação da dignidade humana 
em sua dimensão ecológica, e, em última análise, com a violação ao art. 4º da 
Convenção Interamericana de Direitos Humanos, permite que se demande a 
sua tutela perante a Corte Interamericana, desde que se advogue que a previ-
são do art. 44 da Convenção Americana não significa a imprescindibilidade 
de individualização das vítimas.

10.4 Uma das principais conseqüências da assunção da possibilidade de tute-
la do dano ecológico puro perante a Corte Interamericana de Direitos Huma-
nos é o impacto positivo que o reconhecimento do valor inerente a todas as 
formas de vida terá na reorganização da relação ser humano natureza.

70  AIDA. Obra citada, p. 03.
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CAXIAS DO SUL – BOLSISTA CAPES

1. INTRODUÇÃO

Entre as preocupações e os ideais da consciência contemporânea, salien-
ta Gilles Lipovetski, “ninguém duvida de que a proteção da natureza ocupa 
uma posição particularmente privilegiada”, por isso “a época pós-moralista 
coincide com o desenvolvimento de novos valores centrados na natureza, 
com aquilo a que já se chama uma ética verde.”1

Se “a Terra está em perigo de morte”, culpa de um modelo econômico 
global vendido como pensamento único, temos que admitir que esse peri-
go impôs uma nova dimensão de responsabilidade, uma concepção inédita 
das obrigações humanas que ultrapassa a ética tradicional, circunscrita às 
relações inter-humanas imediatas.2 No Direito Ambiental há uma busca pela 
superação do antropocentrismo (admitindo-se o que se chama de antropo-
centrismo alargado), justamente para a proteção das gerações futuras e das 
demais espécies de vida.  

Diante desse dever, a época exige uma ética de “responsabilidade a 
longo prazo” donde se extrai uma obrigação incondicional de preservar a 
existência da humanidade sobre a Terra. Mesmo que Lipovetski possa ser 
compreendido num primeiro momento como ‘antropocêntrico’, ao men-
cionar que ‘a natureza a proteger menos um ideal incondicional do que 
uma condição de sobrevivência e de qualidade de vida de cada um’, há 
que ser devidamente destacado seu caráter pessimista com relação a ‘ética 
ambiental’ praticada pela atual geração.  O aspecto antropocêntrico de 
seu entendimento também pode ser revelado ao mencionar que o direito 
ao meio ambiente, antes do dever, confere um impulso coletivo da ‘cida-
dania ecológica’.

1  LYPOVETSKI, Gilles. O crepúsculo do dever. A ética indolor dos novos tempos democráticos. Tradução de 
Fátima Gaspar e Carlos Gaspar. Lisboa: Dom Quixote, 2004, p. 243
2  LYPOVETSKI, Gilles. O crepúsculo do dever. A ética indolor dos novos tempos democráticos. Tradução de 
Fátima Gaspar e Carlos Gaspar. Lisboa: Dom Quixote, 2004, p. 247.
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A própria questão da qualidade de vida, que será tratada a seguir, “ir-
rompe no momento em que a massificação do consumo converge com a dete-
rioração do ambiente, a degradação do valor de uso das mercadorias, o em-
pobrecimento crítico das maiorias e as limitações do Estado”3, num contexto 
de efetiva marginalização dos circuitos da produção e do consumo, consoante 
a crítica de Enrique Leff.       

 Sem dúvida, a cultura ecológica e a sua preocupação de responsabilida-
de para com as gerações futuras são contrárias à lógica desresponsabilizante 
do individualismo radical: no entanto, continua a ser a exigência individua-
lista de viver melhor e durante mais tempo que constitui o móbil profundo de 
sensibilidade verde de massa.4

A cultura ecológica não conseguiu desviar de seu caminho as paixões 
individualistas pelo bem-estar, elas é que a reciclaram e reconciliaram com 
a lógica industrial e consumista. Mas ao menos conseguiu moralizar em 
parte os processos de produção. Não foram as exigências absolutas da 
razão moral verde, mas as paixões individualistas, dos interesses econômi-
cos e da inteligência técnica que de alguma forma alteraram parte desses 
processos.5

Nesse contexto de globalização, proteção ambiental e consumo, surgem 
algumas questões que devem ser levantadas para a busca de uma nova ética 
ambiental.  

2. A AUSêNCIA DE UMA DISCUSSÃO PROFUNDA SOBRE OS ASPECTOS ÉTICOS DO 
CONSUMO NA PÓS-MODERNIDADE6 

Lyon afirma que ainda não houve uma discussão profunda sobre o sur-
gimento do consumismo. Esse é tanto um código cultural dominante quanto 
uma condição social putativa nova, onde os meios de comunicação cumprem 
um papel importante de produção de necessidades e desafios, mobilizando os 
desejos e as fantasias, numa política de distração.7 

Entre tantos ardis, a mídia possui uma grande parcela de culpa no atual 
sistema consumista que vivemos. Quanto à persuasão provocada por esta, 
Giovani Alves já havia observado para as novas formas de informação que o 
fetichismo do virtual é a expressão da utilização dos recursos midiáticos para a 
consolidação e aprofundamento do próprio fetichismo da mercadoria, o estra-
nhamento real intrínseco à sociabilidade capitalista. Ou melhor, o ciberespa-

3  LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de Lúcia 
Mathilde EndLich Orth. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. p. 321.
4  LYPOVETSKI, Gilles. O crepúsculo do dever. A ética indolor dos novos tempos democráticos. Tradução de 
Fátima Gaspar e Carlos Gaspar. Lisboa: Dom Quixote, 2004, p. 246-7. Depois das conquistas histórias dos direitos-
liberdades e direitos sociais, assistimos ao desenvolvimento das reivindicações ao direito à qualidade de vida, 
expressão própria do individualismo pós-moderno.
5  LYPOVETSKI, Gilles. O crepúsculo do dever. A ética indolor dos novos tempos democráticos. Tradução de 
Fátima Gaspar e Carlos Gaspar. Lisboa: Dom Quixote, 2004. 
6  LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna, 2002. 
7  LYON, David. Pós-modernidade. Tradução de Euclides Luiz Calloni. São Paulo: Paulus, 1998, p. 85-86.
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ço expressa e reflete uma nova direção à miríade de estranhamentos vigentes 
na sociedade capitalista.8

Alienação e exploração são aspectos relevantes trazidos sobre o (e pelo) 
‘fetichismo de mercadorias’ que esconde dos consumidores a natureza real da 
troca e exploração capitalistas, porquanto não é possível discernir a miséria 
dos trabalhadores que são responsáveis (que fazem parte da cadeia produtiva) 
pelo produto final que é tornado fetiche.9 A ausência de compreensão dos 
consumidores sobre os processos produtivos fortalece o consumismo e sequer 
possibilita uma tomada de decisão pelo cidadão quanto ao ato de consumir e 
seus nefastos desdobramentos sobre o meio ambiente.  

Como se não fosse suficiente, esse consumismo testa concepções de ver-
dade através dos seus efeitos de pluralização e fragmentação. No nível social a 
pressão para gastar vem da rivalidade simbólica e da necessidade de constru-
ção do ‘eu’ através da aquisição do distinto e do diferente. Importante, nesse 
aspecto, é a distinção entre consumo (uso de bens adequado e prazeroso) e 
consumismo (estilo de vida dirigido para a posse e a aquisição), como ne-
cessária para a busca de respostas do mundo pós-moderno.  O consumismo 
é global, não no sentido de que todos podem consumir, mas sim no de que 
todos são afetados por ele.10

3. A IDEIA DE MEIO AMBIENTE COMO PATRIMÔNIO

Analisando os dois fatores anteriores (ética individualista e consumis-
mo) poderíamos iniciar uma tentativa, não centrada no antropocentrismo, de 
proteção ambiental perante o consumo num contexto de globalização.   

François Ost imagina um estatuto jurídico do meio “que esteja à altura 
do paradigma ecológico marcado pelas idéias de globalidade” e de complexi-
dade, marcado por expressões complementares de desenvolvimento sustentá-
vel e preservação da capacidade de regeneração dos recursos naturais. 

Isso se daria pela noção complexa e trans-histórica de patrimônio (in-
submisso ao dualismo sujeito-objeto), muitas vezes presente em textos norma-
tivos.11 O “meio” é o patrimônio comum, urdido de direitos privativos e usos 
coletivos, “no prolongamento dos investimentos simbólicos e vitais que a hu-
manidade realiza, nesta natureza que lhe dá a existência.”, porém dada a unici-

8  ALVES, Giovani. Trabalho e mundialização do capital. A nova degradação do trabalho na era da globalização. 2ª 
edição. Londrina: Práxis, 1999, p. 171.
9  LYON, David. Pós-modernidade. Tradução de Euclides Luiz Calloni. São Paulo: Paulus, 1998, p. 49-50. 
10  LYON, David. Pós-modernidade. Tradução de Euclides Luiz Calloni. São Paulo: Paulus, 1998, p. 101-104. 
Por derradeiro LYON arrola algumas conclusões sobre a temática: a) o conceito de pós-modernidade é uma 
‘problemática’, convidando a participar do debate sobre a natureza e a direção das sociedades atuais, sendo 
necessária a compreensão do fenômeno e não simplesmente a adoção prévia de um conceito; b) os aspectos sociais 
e culturais estão intimamente ligados (em especial para a análise das tecnologias de informação e de comunicação); 
c) há necessidade de reavaliação da modernidade (principalmente com a relação entre trabalho e consumo); d) é 
necessária a formação de juízos analíticos e filosóficos. 
11  OST, François. A natureza à margem da lei. A ecologia à prova do direito. Tradução de Joana Chaves. Lisboa: 
Instituto Piaget, 1997, p. 351.
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dade dos meios naturais é inevitável que a proteção da maior parte dos recursos 
naturais seja confiada aos Estados, agora sob uma nova definição de soberania 
(baseada na democracia), no interesse da conservação das espécies.12

A gestão deste “patrimônio”, transtemporal e translocal, será caracteri-
zada pela prudência, conservando no próprio patrimônio a sua virtude mais 
preciosa de reservatório de possibilidades, mesmo que a longo prazo. Por ou-
tro turno, deverá ser observado que o patrimônio possui uma natureza dia-
lética (sujeito e objeto; lógica de solidariedade; sobreposição de propriedade 
privada em patrimônio comum; e preocupação com o porvir). 

A natureza, como quer Ost, deve ter um “sentido” para a humanida-
de. Através do conceito de “patrimônio” afastando-se o caráter privatístico, 
acrescido da locução “comum da humanidade”, a introspecção desse concei-
to na atual geração (já analisada toda a influência do passado na apropriação 
de bens naturais), composta pela opinião pública, governos, estudiosos das 
ciências sociais e naturais, tenha um projeto de “meio” para as futuras gera-
ções e demais formas de vida. 

4. A IDEOLOGIA DA GLOBALIZAÇÃO

Visto o meio ambiente como um patrimônio (pois assim nossa ética in-
dividualista veria com “bons olhos” a proteção da natureza) questionamos 
como a financeirização do mundo, através do eufemismo ‘globalização’ em-
perra uma atitude mais efetiva dos Estados e da própria comunidade. 

François Chesnais em obra clássica aduz que a palavra mundial permite 
introduzir, com mais vigor do que o termo “global” a ideia de que se a eco-
nomia se mundializou é necessário construir instituições políticas mundiais 
capazes de dominar seu movimento. Isso, por óbvio, contraria o interesse das 
grandes potências econômicas.  A ideologia decorrente de termos vagos como 
“global” e “globalização” implica na sutileza da permissão de liberdade de 
ação conjugada com a ausência de preocupação com os riscos.13 

Para Chesnais, um dos setores responsáveis por essa “mundialização 
do capital”, constituído por empresas transnacionais, opera basicamente em 
duas frentes preponderantes: liberalização do comércio exterior e desregula-
mentação financeira. 

Assim, podemos observar elementos tais como: a) investimento interna-
cional acomodado pela globalização das instituições bancárias e financeiras, 
que facilitam as operações de fusões e aquisições transnacionais; b) desregula-
mentação financeira; c) novas tecnologias atuando como condição permissiva 
e como fator de intensificação da globalização; d) assimetria entre as partes; e) 
ausência de enraizamento das multinacionais; f) exploração das diferenças de 

12  OST, François. A natureza à margem da lei. A ecologia à prova do direito. Tradução de Joana Chaves. Lisboa: 
Instituto Piaget, 1997, p. 366 e 373.
13  CHESNAIS, François. A mundialização do capital. Tradução Silvana Finzi Foá. São Paulo: Xamã, 1996, p. 24.
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remuneração (busca de salários menores em países próximos); g) emigração 
(fuga das áreas de pobreza); h) nivelamento da cultura (persuasão da mídia). 

Que projeto se pode esperar de um sistema globalizado que valoriza ape-
nas o próprio capital. E não nos iludamos, pois os projetos atuais (selo verde, 
ecoturismo, ISO 14000) tratam de um projeto de globalização feito pelos “de 
cima” para os “de cima”. O modelo atual de fluxo de matérias-primas e energia 
permanece idêntico, onde os países do Terceiro Mundo continuam sendo pilha-
dos para a manutenção de um estilo de vida do Primeiro Mundo e ainda das 
classes ricas dos países pobres (moderno-colonialismo). Os recursos naturais 
seguem fluindo do Sul para o Norte do planeta e o período histórico de globa-
lização, curiosamente, é aquele que levou mais longe a destruição da natureza.14    

Entretanto quando se busca falar em igualdade (e desigualdade) perma-
necemos nos critérios do pensamento eurocêntrico, onde todos querem ser 
desenvolvidos (e fieis consumidores) como a Europa e os Estados Unidos da 
América.15 Assim, o desafio ambiental, segundo Porto-Gonçalves, convida-
-nos “à busca de alternativas ao e não de desenvolvimento”.16 Lógico que o 
consumismo, tal como posto, não é uma alternativa viável.  

É inegável a relevância da questão (óbvia por sinal) do risco para todo 
o planeta e para toda a humanidade quando da submissão a uma mesma 
lógica mercantilista, que na sua gênese traz a desigualdade pelo vínculo à 
“colonialidade” do poder. A promessa moderna de igualdade não pode ser 
concretizada na prática se a referência de estilo de vida para essa igualdade 
for o europeu e o norte-americano.17 Com a globalização, presenciamos uma 
verdadeira “ruptura” do sentido de reprodução social, mais do que nunca 
ameaçada pela lógica parasitária e rentista do capital financeiro.18

E essa ideologia do livre mercado cria, segundo Chomsky, o seguinte pa-
radoxo: proteção estatal e subsídio público para os ricos; disciplina de mercado 
para os pobres (especialmente com uma política voltada para a aplicação de 
cortes com gastos sociais). A globalização da produção é um retrocesso das 
vitórias dos direitos humanos. É um processo de pulverização dos pobres.19 

O caráter ideológico do neoliberalismo vale-se de forma para falsificar 
a compreensão da realidade por razões e interesses de grupos multinacionais, 

14  GONÇALVES, Carlos Walter Porto. O desafio ambiental. Org. Emir Sader. Rio de Janeiro: Record, 2004, p. 19.
15  LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de Lúcia 
Mathilde EndLich Orth. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. p. 320, assinala que qualidade de vida não pode ser tomada 
como um conceito idêntico nos países de Primeiro Mundo e Terceiro Mundo porque neste “a qualidade de vida 
toma sentido próprio dentro das condições de desenvolvimento de diferentes culturas que definem seus estilos de 
vida, suas normas de consumo, seus gostos, desejo e aptidões.”   
16  GONÇALVES, Carlos Walter Porto. O desafio ambiental. Org. Emir Sader. Rio de Janeiro: Record, 2004, p. 27.
17  GONÇALVES, Carlos Walter Porto. O desafio ambiental. Org. Emir Sader. Rio de Janeiro: Record, 2004, p. 
31. Há também o embate entre a “lógica empresarial” e o meio ambiente, ante a globalização e uniformização 
da primeira e a diversidade e complexidade do segundo, salientando que o ambiente não é redutível à lógica do 
mercado, em razão das quantidades limitadas e da sua não vinculação temporal (na recuperação dos solos, na 
extinção das espécies) ao tempo da história humana. 
18  ALVES, Giovanni. Dimensões da globalização: o capital e suas contradições. Londrina: G.A.P. Alves, 2001, p. 51.
19  CHOMSKI, Noam. Democracia e mercados na nova ordem mundial. In. GENTILLI, Pablo (org). Globalização 
Excludente. Desigualdade, exclusão e democracia na nova ordem mundial. Petrópolis: Vozes, 2000
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com escudo em órgãos multilaterais como o FMI e o Banco Mundial. Com 
isso a doutrina de F. Von Hayek suplantou o keynesianismo. E como a mo-
dernidade neoliberal se encarregou de potencializar a exclusão social e a mi-
séria, através de programas econômicos voltados para a redução do aparelho 
estatal e diminuição dos investimentos em saúde e educação, onde os valores 
do ajuste fiscal eram tidos de forma abstrata, não houve a devida preocupa-
ção com as peculiaridades dos países pobres e em desenvolvimento.20

5. O MEIO AMBIENTE E A LÓGICA DO MERCADO

Plauto Faraco de Azevedo, ao discorrer sobre a problemática relativa 
ao meio ambiente, inicia afirmando que o núcleo da crise que vivemos é eco-
nômico.21 Segundo o autor a ausência de uma perspectiva ecossistêmica faz 
com que as decisões concernentes à utilização dos recursos naturais agridam 
a capacidade de manutenção da vida, em todas as suas formas. Vive-se numa 
insuficiência da ética, pautada pelo antropocentrismo e pelo individualismo.22 

Ante tal complexidade, afirma-se que no meio ambiente confluem drama-
ticamente todos os dados da crise civilizacional de nossa época: o economicis-
mo afastado do humano, a anemia da política submissa ao mercado ilimitado, 
a utilização descartável dos seres humanos no trabalho, o paradigma do conhe-
cimento quantitativo, parcelar, estanque, menosprezando o autoconhecimento e 
o não-mensurável, o sucesso da ciência encobridora do mundo da vida, o homo 
sapiens ignorando o homo demens trabalhando em seu interior e determinando 
sua ação, a noção alienada e alienante do progresso, as idéias de crescimento e de-
senvolvimento econômico não sustentáveis por desprezarem a verdade elementar 
da limitação e exaurimento dos recursos planetários.23   

Fatores como a mídia comprometida com seus anunciadores e a intromis-
são política dos países centrais nos países periféricos reforçam o pensamento 
único e a ideia de impossibilidade de outra política e de outra economia. Assim, 
Faraco de Azevedo propõe a implementação de uma ‘ética capaz de valorizar 
e superar o pensamento tecnoeconomicista que contamina o direito, a política, 
a ciência e a tecnologia’.24  O respeito à vida, a visão intercultural dos valores e 
problemas humanos, a reavaliação da estrutura econômica vigente e a modifi-
cação do paradigma científico são condutas que poderão aflorar os valores do 
homem na sua relação com o meio ambiente.        

20  AZEVEDO, Plauto Faraco de. Ecocivilização: ambiente e direito no limiar da vida. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 57-8. Ao traçar uma série de críticas e questionamentos sobre o “economicismo” que impera no mundo 
ocidental Faraco de Azevedo apresenta sua face mais severa: aquela vinculada ao ataque dos direitos fundamentais.
21  AZEVEDO, Plauto Faraco de. Ecocivilização: ambiente e direito no limiar da vida. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 80. 
22  AZEVEDO, Plauto Faraco de. Ecocivilização: ambiente e direito no limiar da vida. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 94-5. 
23  AZEVEDO, Plauto Faraco de. Ecocivilização: ambiente e direito no limiar da vida. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 123.
24  AZEVEDO, Plauto Faraco de. Ecocivilização: ambiente e direito no limiar da vida. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 147.
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Nisso é certeira a crítica de Göran Therborn, quando afirma que a 
globalização não significa necessariamente integração global. Globalização 
pode também significar polarização global, pois não estamos diante apenas 
de mercados anônimos e cultura de massa pré-empacotada e transmitida via-
-satélite: o que estamos vendo é uma globalização de opções, não de forma 
alguma a opção por mais ou menos desigualdades de recursos e direito.25 Essa 
crítica deve ser conjugada com o alerta de Miriam Limoeiro-Cardoso que é 
pontual na sua análise da crise atual (de superacumulação), dizendo que esta 
não é revolucionária, porquanto não é construtora de um futuro diverso, mas 
uma crise de esgotamento do passado.26

A escala de produção que dispensa mão-de-obra e facilita a renovação 
permanente e acelerada das mercadorias oferecidas – a obsolescência dos 
produtos e a compra constante de carros, celulares e microcomputadores de 
última geração resultam num enorme consumo de matérias-primas, água e 
energia. Isso se tornou inerente ao sistema. Afinal, o modelo de produção 
desses bens foi construído graças às aplicações de extraordinárias descobertas 
científicas, à superexploração do trabalho humano, ao uso excessivo com bai-
xo custo dos recursos naturais, à utilização gratuita do ambiente como lixeira 
e à subordinação das sociedades periféricas, que se tornaram um manancial 
inesgotável de riquezas, aos países centrais.27

Estando diante desse quadro, em que a natureza é obrigada a obedecer 
a uma lógica de mercado e o individualismo impera no seio das sociedades 
ocidentais, onde buscar subsídios para uma nova ética ambiental? Talvez de-
vêssemos buscar na democracia um modo de valorização do ser humano, 
fazendo com que este deixe o atual sentimento “qualidade de vida”, de parti-
cipação e cidadania apenas construído na acumulação de bens, vetor que exa-
cerba a conduta consumista e contrária à proteção ambiental a longo prazo.28      

6. DEMOCRACIA OU CONSUMISMO: qUAL A OPÇÃO PELA REAL qUALIDADE DE VIDA 

As tendências hegemônicas de urbanização e da industrialização não 
são o triunfo do pensamento único.29 A informação disponível ao cidadão é 
maior pelo consumo e meios de comunicação do que pelas regras abstratas 

25  THERBORN, Göram. Dimensões da globalização e a dinâmica das (des) igualdades. In. GENTILLI, Pablo (org). 
Globalização Excludente. Desigualdade, exclusão e democracia na nova ordem mundial. Petrópolis: Vozes, 2000
26  LIMOEIRO-CARDOSO, Mirian. Ideologia da globalização e (des) caminhos da ciência social. In. GENTILLI, 
Pablo (org). Globalização Excludente. Desigualdade, exclusão e democracia na nova ordem mundial. Petrópolis: 
Vozes, 2000.
27  LEROY, Jean-Pierre. Le Monde Diplomatique Brasil. O impacto sobre o meio ambiente, Ano 1, n. 
12, jul. 2008. 
28  PEREIRA, Agostinho Oly Koppe; AZEREDO, Renato Luís Bordin de. Racionalidade ambiental: uma abordagem 
a respeito de seu objeto tendo em vista o consumo e a globalização. In: PEREIRA, Agostinho Oly Koppe; HORN, 
Luiz Fernando Del Rio. Relações de Consumo: globalização, Caxias do Sul: Educs, 2010, p. 187-212, apontam que 
a questão ambiental trata de uma “concepção ética de vida”, cuja permanência da existência humana na Terra exige 
uma “ética diferente da consumista” (p. 195-6)        
29  CANCLINI, Néstor Garcia. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. Rio de Janeiro: 
Editora UFRJ, 2008, p. 11.
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da democracia ou pela participação coletiva em espaços públicos. Com isso 
ocorre um deslocamento do desempenho da cidadania em direção às práticas 
de consumo. Porém isso não é uma melhora real na situação dos cidadãos, 
já que há: a) uma perda da eficácia das formas tradicionais de participação; 
b) inexistência de melhoria pelas práticas atuais; c) acesso apenas aos bens 
materiais e simbólicos.30

O conceito de consumo do qual se vale Canclini parte da ideia de um 
‘conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os 
usos dos produtos’31 Curiosamente, segundo Leff, a reivindicação pela me-
lhora da qualidade de vida expressa a “percepção da degradação do bem-
-estar causada pela crescente produção de mercadorias e a homogeneização 
dos padrões de consumo, da deterioração dos bens naturais comuns e da falta 
de acesso aos serviços públicos básicos.”32  

Nesse contexto, o consumo é um processo em que os desejos se trans-
formam em demandas e em atos socialmente regulados e passa por diversas 
racionalidades: a) econômica; b) sociopolítica interativa; c) consumidora (as-
pectos estéticos e simbólicos. e d) integrativa e comunicativa. 

Além de serem úteis para a expansão do mercado e a reprodução da for-
ça de trabalho, esses objetos servem para nos distinguirmos dos demais e nos 
comunicarmos com eles, ou como diz Canclini ‘as mercadorias servem para 
pensar’33  

Como então tratar do problema da democracia, quando as imposições 
da globalização e do consumo inebriam a consciência dos cidadãos. Wallers-
tein adverte que a democratização não é mera questão de multiplicidade de 
partidos, sufrágio universal e eleições livres. Democratização é questão de 
igual acesso às verdadeiras decisões políticas e a um padrão de vida e a uma 
seguridade razoáveis. A democracia não pode coexistir com uma grande po-
larização socioeconômica, nem no plano nacional, nem no plano mundial.34  

Juntamente com a questão democrática aparece a temática referente à 
qualidade de vida. Ocorre que a ‘qualidade de vida’ está dirigida àquilo que 
Leff  designa como “transbordamento dos imperativos pulsionais” cujas ne-
cessidades são reguladas pela racionalidade econômica. Qualidade de vida é 
(teria que ser) uma busca de sentidos, abertura do desejo e norma diante do 
reconhecimento de limites.”35

30  CANCLINI, Néstor Garcia. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. Rio de Janeiro: 
Editora UFRJ, 2008, p. 41.
31  CANCLINI, Néstor Garcia. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. Rio de Janeiro: 
Editora UFRJ, 2008, p. 60.
32  LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de Lúcia 
Mathilde EndLich Orth. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. p. 321.
33  CANCLINI, Néstor Garcia. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. Rio de Janeiro: 
Editora UFRJ, 2008, p. 65.
34  WALLERSTEIN, Immanuel. A reestruturação e o sistema-mundo. In. GENTILLI, Pablo (org). Globalização 
Excludente. Desigualdade, exclusão e democracia na nova ordem mundial. Petrópolis: Vozes, 2000. 
35  LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de Lúcia 
Mathilde EndLich Orth. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. p. 121.  
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A noção de consumismo se choca com essa busca de sentido. O simples 
ato de consumir bens desnecessários e que apenas servem como ‘fachada’ 
para a realização pessoal demonstra nosso vazio e nossa incapacidade de 
atuação democrática, participativa e solidária. Se a solidariedade é um dos 
princípios do Direito Ambiental, resta evidente que este e democracia são 
complementares. Por sua vez a lógica consumista é tudo, menos democracia. 
O ‘acesso’ a uma infinidade de bens desnecessários não nos torna melhores, 
mas sim nos traveste em ‘ovelhas’ cujo responsável pelo rebanho (o mercado) 
não está imbuído das mais nobres intenções.

É a perda de sentidos existenciais, a desesperança generalizada pela mar-
ginalização, pelo desemprego, pela pobreza e o fastio da abundância que gerou 
uma reação cega tendente à desvalorização da própria vida.36 Como orientar 
e viabilizar a passagem para uma sustentabilidade37 fundada na democracia e 
na recriação de sentidos existenciais?  É a cidadania que deve e pode se voltar 
contra a globalização, já que é impossível a equidade no consumo igualitário 
da racionalidade econômica imposta. Leff  adverte que diante dos padrões 
prevalecentes de consumo, a equidade está convertida num despropósito. Por 
isso a valorização da cultura (que nada mais é do que a valorização do pró-
prio cidadão) pode ser um caminho para a busca da equidade, ou como quer 
Leff  “a equidade na sustentabilidade não pode ser proposta a não ser como 
um direito à diversidade cultural, o que implica uma diferenciação das formas 
sociais de produção e de consumo.”38       

As culturas definem normas sociais de acesso aos recursos naturais e a di-
versidade de grupos étnicos coloca diferentes sentidos diante do consumo desses 
recursos. Por outro lado a cultura da competição, concretizada na acumulação de 
bens (necessários?) gera apenas a ambição de distinção perante o outro.39    

Como podemos perceber, a perda de sentido mencionada por Leff  é 
da mesma natureza das reivindicações ao direito à qualidade de vida, como 
expressão própria do individualismo pós-moderno tratada por Lipovetski.40 
Inexiste uma ética solidária e uma responsabilidade dos indivíduos com os 
verdadeiros valores do cidadão, onde a democracia desponta como um valor 
a ser perseguido sob uma nova racionalidade ambiental.

36  LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de Lúcia 
Mathilde EndLich Orth. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001, p. 122.
37  LEFF, Enrique. Aventuras da epistemologia ambiental: da articulação das ciências ao diálogo de saberes. Rio 
de Janeiro: Garamond, 2004, p. 51, ao tratar do conceito de racionalidade ambiental releva que a construção da 
“sustentabilidade” não é apenas a fusão de duas lógicas ou a simples internalização da lógica ecológica na lógica 
do capital. Sugere o autor a adoção de estratégias políticas, relações de poder e formas de legitimação de saberes e 
direitos.
38  LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de Lúcia 
Mathilde EndLich Orth. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. p.128. PEREIRA, Agostinho Oly Koppe; AZEREDO, Renato 
Luís Bordin de. Racionalidade ambiental: uma abordagem a respeito de seu objeto tendo em vista o consumo e 
a globalização, p. 210, ao proporem uma mudança cultural justamente apontam para a mudança do paradigma 
consumista  cujo comportamento do indivíduo é fruto das pressões exercidas pelo sistema de produção capitalista. 
39  LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Tradução de Lúcia 
Mathilde EndLich Orth. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. p. 128.
40  LYPOVETSKI, Gilles. O crepúsculo do dever. A ética indolor dos novos tempos democráticos. Tradução de 
Fátima Gaspar e Carlos Gaspar. Lisboa: Dom Quixote, 2004, p. 246-7
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A alternativa à globalização (com sua textura neoliberal impulsionada 
por uma ética consumista) é um problema moral, político e social. Em ra-
zão desses problemas, Casanova propõe uma democracia social diferente do 
Estado benfeitor, do populista e do socialismo real, que lute pelo poder da 
maioria e para uma economia da maioria em cada nação e em nível mun-
dial.41 E é nesse aspecto que a ética ambiental deve se consagrar numa ética 
cidadã voltada para a diversidade dos modos de produção. Maioria não é 
pensamento único, mas sim capacidade de valorização da diversidade, pois 
um regime capitalista e neoliberal como o qual transitamos não oferece aos 
seres humanos motivos para se ligarem uns para os outros e justamente em 
razão desse aspecto, como já salientou Richard Sennet, “não pode preservar 
sua legitimidade por muito tempo”42                 

7. CONCLUSõES ARTICULADAS 

7.1 O agir imediatista é potencializado em nosso mundo globalizado, com a 
imposição de um pensamento único, e encontra no consumismo um caminho 
para descobrir um sentido para nossas vidas. É na acumulação de bens (des-
necessários e descartáveis), numa sociedade que valoriza a competição, que 
podemos nos sentir inseridos. 

7.2 A lógica do mercado, nesse contexto de globalização, é a grande aliada 
na política de pulverização dos desejos (que de forma alguma podem ser qua-
lificados como necessidades), onde o consumismo cria a falsa percepção de 
acesso ao que de melhor é produzido no mundo atual. 

7.3 Para o pensamento único da globalização, pouco ou nada se questiona 
sobre os modos de produção, a apropriação e agressão dos recursos naturais, 
as condições de vida dos trabalhadores (em especial nos países periféricos), 
as políticas públicas, e o produto final dessa cadeia produtiva que é tornada 
fetiche com o auxílio da grande mídia.

7.4 O direito à qualidade de vida deve ser cotejado com o conceito que temos 
de cidadania, sem olvidar os valores da democracia, com respeito às indivi-
dualidades, aos modos tradicionais de produção alicerçados na diversidade 
cultural, o respeito à natureza e ao próximo num cenário de solidariedade e 
prudência. 

7.5 Nossa proposta é amalgamar o conceito de qualidade de vida com a valo-
rização da democracia, para a concretização de uma racionalidade ambiental 
promotora da cidadania.

41  CASANOVA, Pablo Gonzáles. Globalidade, neoliberalismo e democracia. In. GENTILLI, Pablo (org). 
Globalização Excludente. Desigualdade, exclusão e democracia na nova ordem mundial. Petrópolis: Vozes, 2000, 
p. 61.
42  SENNET, Richard. A corrosão do caráter: as conseqüências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Tradução 
de Marcos Santarrita. 10ª Ed. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 176.
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1. INTRODUÇÃO

A população mundial vem crescendo exponencialmente e, com isso, 
ocorre também um maior dispêndio de recursos naturais como demanda 
de matéria prima para a produção de bens de consumo, como minerais e 
madeiras. Este aumento ocorre, principalmente, devido ao crescimento na 
produção de alimentos, convertendo áreas naturais em áreas cultiváveis, com 
implantação da monocultura e de pastos. Esses fatores alteram diversos ecos-
sistemas, especialmente os terrestres. 

No Brasil, esse aumento iniciou-se com as migrações europeias para a 
instalação de diferentes monoculturas. De acordo com Ferreira (apud NO-
VAES et al., 2007)1, a problemática ambiental foi evidenciada por volta de 
1930 com o aumento do processo de industrialização, quando surgiu uma 
política determinada às investidas contra o meio natural, em que as ações de 
proteção ambiental resumiam-se  ao saneamento básico e à criação de par-
ques em áreas urbanas, especialmente nas grandes cidades. 

O Estado do Maranhão vem tendo um grande aumento na sua população, 
principalmente na capital, proveniente de migrações de outros estados para aten-
der a demanda profissional, tanto do setor industrial, quanto para serviços tercei-
rizados. Com esse aumento populacional, vem crescendo também a degradação 
ambiental caracterizada pela ocupação desordenada do solo ludovicense. 

Segundo Tambosi (2008)2, por causa da pressão antrópica sobre os re-
cursos naturais, não se pode esperar a adaptação da biota às mudanças am-

1  NOVAES, R. C. et al. 13° Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 2007, Florianópolis. Análise da sensibi-
lidade ambiental da parte ocidental da Ilha do Maranhão. Florianópolis: Inpe, 2007. 8 p. 
2  TAMBOSI, L. R. Análise da paisagem no entorno de três unidades de conservação: subisídios para a criação da 
zona de amortecimento. 2008. 86 f. Dissertação (Mestrado) – USP, São Paulo, 2008. Disponível em: <http://biblio-
teca.universia.net/ficha.do?id=36781581>. Acesso em: 05 maio 2009.
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bientais causadas pelo homem, havendo uma relevante perda da biodiversi-
dade. Os biomas foram reduzidos, formando atualmente pequenas manchas, 
tanto em ambientes rurais, quanto em ambientes urbanos.

Em razão dessa degradação dos ecossistemas, houve a necessidade de 
serem criadas áreas para a proteção e manutenção dos remanescentes dos 
ecossistemas nativos, com o objetivo de reduzir a perda da biodiversidade e 
garantir sua sustentação a longo prazo (TAMBOSI, 2008).

Essas áreas apresentam um grande interesse, tanto do governo quanto 
da população, de se preservar os recursos naturais existentes no local onde 
são instituídas. 

Em São Luís, MA, existem algumas UCs que foram criadas pelo go-
verno do Estado, estando distribuídas tanto em áreas rurais quanto na zona 
urbana da capital. É o caso da Estação Ecológica do Sítio Rangedor que se 
localiza em umas das regiões de maior fluxo de veículos da cidade.

No entorno da Estação Ecológica do Sítio Rangedor, encontram-se di-
versas empresas, escolas, residências, entre outros estabelecimentos, além da 
sede da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, inaugurada a pouco 
mais de um ano, que recebeu diversas manifestações negativas quanto a sua 
implantação, até então considerada, “dentro” desta Unidade de Conservação.

Este artigo apresenta os dados obtidos por meio de revisão de literatura 
a partir de leis, decretos, relatórios técnicos e outros documentos referentes 
à área de estudo e de entrevistas realizadas com técnicos ambientais da Se-
cretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA) e com a 
Assessoria Legislativa Ambiental da Assembleia Legislativa do Maranhão 
(ALEMA). Questões referentes à urbanização do limite de entorno, a área da 
Assembleia Legislativa, a recarga de aquífero e a caracterização da Estação 
Ecológica serão discutidos no presente trabalho.

2. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Unidade de Conservação é um termo utilizado no Brasil para definir as 
áreas instituídas pelo Poder Público para a proteção da fauna, flora, micror-
ganismos, corpos d´água, solo, clima, paisagens e todos os processos ecológi-
cos pertinentes aos ecossistemas naturais. Segundo Dias (2008, p.01)3:

As Unidades de Conservação são espaços dotados de originalidades cênicas 
locais e/ou regionais, caracterizadas por potencialidades paisagísticas, ecos-
sistêmicas e geoambientais originais. Devido à multiplicidade de elementos 
físicos, ecológicos e, em certos casos, humanos, há preocupações relacionadas 
às estratégias de gestão ambiental, com a finalidade de serem desenvolvidas 
ações que possam concorrer para a manutenção e/ou reestruturação de suas 
condições ambientais.

3  DIAS, L. J. B. Cenário atual das Unidades de Conservação Estaduais Maranhenses. São Luís: Sema, 2009. 11 p.
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Com o objetivo de instituir maior proteção à biodiversidade e assegu-
rar a perenidade do patrimônio genético existente no território brasileiro, a 
Constituição Federal prevê que competirá ao Poder Público definir, em todas 
as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem es-
pecialmente protegidos (art. 225, § 1º, III). Daí surge a denominação Espaços 
Especialmente Protegidos.

Tais espaços são, assim, delimitações territoriais onde a ação humana é disci-
plinada de modo a compatibilizá-la com o objetivo básico de criação da respectiva 
área. Nesse contexto inserem-se as chamadas Unidades de Conservação, que são 
Espaços Especialmente Protegidos e que tem como baliza a Lei n.º 9.985/2000, 
que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).

Unidades de Conservação são áreas territorialmente definidas, criadas e 
regulamentadas legalmente (por meio de leis e decretos) e que tem como um 
dos seus objetivos a conservação in situ da biodiversidade. A Lei Federal n° 
9.985/20004 define em seu art. 2°: 

I – unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, in-
cluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legal-
mente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 
adequadas de proteção.

Essa Lei classifica as Unidades de Conservação em dois grupos, de acor-
do com suas características particulares, as UCs de proteção integral e as de 
uso sustentável. No grupo das UCs de proteção integral são encontradas áre-
as com pouca ou nenhuma ação humana, não sendo permitida a utilização 
direta de recursos naturais. Conforme seu art. 8°, as UCs de proteção integral 
estão subdivididas nas seguintes categorias:

I – Estação Ecológica;
II – Reserva Biológica;
III – Parque Nacional;
IV – Monumento Natural;
V – Refúgio de Vida Silvestre.

O art. 14 da mesma Lei enquadra as seguintes categorias no grupo de 
UCs de uso sustentável:

I – Área de Proteção Ambiental;
II – Área de Relevante Interesse Ecológico;
III – Floresta Nacional;
IV – Reserva Extrativista;
V – Reserva de Fauna;
VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e
VII – Reserva Particular do Patrimônio Natural.

4  BRASIL. Lei n.° 9.985, de 18 de julho de 2000. Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
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Contudo, interessa a este estudo o grupo das Unidades de Proteção In-
tegral, o qual estão inseridas as Estações Ecológicas. Estas têm como objetivo 
básico a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas (art. 
9º, caput). Tais espaços, devido à necessidade de garantir maior proteção à 
biodiversidade, são posse e domínio públicos. Consequência disso é que as 
áreas particulares incluídas em seus limites, após a criação destas, devem ser 
desapropriadas (art. 9º, § 1º).

Logicamente, a implantação de um espaço que se destina exclusivamen-
te à proteção da biodiversidade, embora se possa imaginar em boa vontade 
por parte do indivíduo, não se harmoniza com o Regime de Propriedade Par-
ticular. Nestes casos, prevê a lei a necessidade de Regime de Domínio Públi-
co, pelo qual se pode garantir com maior efetividade que o interesse maior 
da Unidade, ou seja, a proteção da biodiversidade, jamais ficará à mercê de 
interesses particulares.

Nas referidas áreas, conforme a lei, é vetada a visitação pública, exceto 
quando com objetivo educacional, como a educação ambiental e a pesquisa. 
Nestes casos, a visitação deve ser exercida conforme dispor o Plano de Ma-
nejo da unidade ou regulamento específico. O Plano de Manejo, conforme 
define a própria Lei n.º 9.985/2000:

XVII
...
 Art. 2º Plano de manejo – é documento técnico mediante o qual, com fun-
damento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o 
seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos 
recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à 
gestão da unidade.

Outro objetivo básico das Estações Ecológicas, segundo o SNUC, é a 
pesquisa científica. Esta é exercida mediante autorização prévia do órgão 
responsável pela administração da Unidade e fica sujeita às condições e res-
trições por ele estabelecidas, bem como àquelas previstas em seu Plano de 
Manejo ou regulamento da unidade (art. 9º, § 3º).

Toda essa gama de restrições confere à Estação Ecológica o “título” de 
Unidade de Conservação mais “rigorosa”, pois nessas UCs a atuação hu-
mana é extremamente controlada. Assim, a visitação pública ou mesmo a 
pesquisa científica, ainda que com objetivo nobre, devem ser feitas de modo a 
não interferir na estabilidade ecológica daquela área, devendo-se pedir auto-
rização do órgão responsável para entrar na ESEC.

Essa necessidade de garantir equilíbrio ecológico desses espaços fica 
mais evidente na restrição que a própria lei traz às ações que importem alte-
ração dos ecossistemas da unidade, limitando-as aos seguintes casos: medi-
das que visem a restauração de ecossistemas modificados; manejo de espécies 
com o fim de preservar a diversidade biológica; coleta de componentes dos 
ecossistemas com finalidades científicas; e pesquisas científicas cujo impacto 
sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela simples observação 
ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área 
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correspondente a, no máximo três por cento da extensão total da Unidade e 
até o limite de um mil e quinhentos hectares.

3. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO SÍTIO RANGEDOR

É nesse contexto, de proteção integral, que se insere a Estação Ecológica 
(ESEC) do Sítio Rangedor, objeto deste estudo. Esta é uma Unidade de Con-
servação criada pelo Decreto Estadual nº 21.7975, de 15 de dezembro de 2005, a 
qual se localiza dentro do centro urbano do Município de São Luís (Fig. 01) e é 
circundada por duas das avenidas com maior intensidade de tráfego da cidade: 
a Avenida dos Holandeses, na região do bairro Calhau (ao norte), e a Avenida 
Jerônimo de Albuquerque, nas imediações do bairro Cohafuma (ao sul).

Figura 1 – Identificação da Ilha de São Luís no Estado do Maranhão, Brasil.
Fonte: www.multiplayers.com.br, 2010

Os limites da ESEC podem se vistos na fig. 02. No lado da Av. dos Ho-
landeses, a Estação Ecológica é marginada por residências (muitas casas en-
contram-se abandonadas); empresas, tais como concessionárias de veículos, 
restaurantes, farmácias, postos de combustíveis, lojas dos mais diversos ra-
mos; além de escolas do ensino básico e cursos de línguas, de pós-graduação 
e preparatórios para concursos. No lado da Av. Jerônimo de Albuquerque, es-

5  MARANHÃO. Decreto Estadual nº 21.797, de 15 de dezembro de 2005, Cria a Estação Ecológica do Sítio 
Rangedor
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tão localizados quatro grandes estabelecimentos: um posto de distribuição da 
Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, o Centro de Convenções 
do Maranhão “Pedro Neiva de Santana”, o Centro de Eventos “Multicentrer 
SEBRAE” e a Assembleia Legislativa do Maranhão (ALEMA).

Em 2008, a Estação Ecológica do Sítio Rangedor foi alvo de diversas 
manifestações que foram realizadas em sua “defesa”, principalmente após o 
desmatamento para a construção da entrada principal, para acesso ao públi-
co, da ALEMA. Representantes da população maranhense se reuniram em 
frente desse órgão para reclamar da abertura daquele “clarão” na vegetação 
da Unidade de Conservação. Essas manifestações foram bastante divulgadas 
na imprensa, com reportagens noticiadas em telejornais, em jornais impressos 
e na rede mundial de computadores.

Como a própria Lei dispõe o uso, o acesso e as atividades nessa catego-
ria de Unidade de Conservação são bastante restritos. Outro ponto tratado 
pela Lei refere-se quanto aos limites dessas áreas de conservação, as quais 
devem possuir uma “zona de amortecimento”. Tais zonas de amortecimento 
são as áreas de entorno das unidades e que, normalmente, abrigam atividades 
humanas. Nestas áreas é necessária a aplicação de restrições específicas a es-
sas atividades, com o objetivo de garantir que efeitos nocivos das atividades 
antrópicas não comprometam os atributos de proteção das unidades.

Figura 2 – Localização da Estação Ecológica do Sítio Rangedor.
Fonte: Google Earth.
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A Lei do SNUC dispõe ainda em seu texto, que:

Art. 22: As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.
[...]
§ 2°: A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estu-
dos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a 
dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser 
em regulamento.
§ 3°: No processo de consulta de que trata o § 2o, o Poder Público é obrigado 
a fornecer informações adequadas e inteligíveis à população local e a outras 
partes interessadas.
§ 4°: Na criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica não é obrigató-
ria a consulta de que trata o § 2o deste artigo.
[...]
§ 7°: A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só 
pode ser feita mediante lei específica.

No contexto da Lei do SNUC, avaliou-se a Estação Ecológica do Ran-
gedor, pertencente ao grupo de Unidades de Conservação de Proteção Inte-
gral, com relação às exigências feitas para essa categoria de UC, buscando-se 
determinar se a mesma apresenta as condições necessárias para a caracteriza-
ção de uma ESEC quanto à sua gestão e à zona de amortecimento. 

A Estação Ecológica do Sítio Rangedor foi instituída pelo Decreto Es-
tadual n.º 21.797/2005. O referido ato foi claro ao enumerar diversas conside-
rações acerca da necessidade da criação da unidade de conservação, especial-
mente: propriedades geotécnicas e pedológicas do Sítio Rangedor, aliadas às 
características fisiográficas locais, favorecedoras do processo de infiltração de 
águas pluviais; indicação da área como de recarga de aquíferos; necessidade 
de conservação de amostra da flora e fauna local e de garantia de futuros 
estudos comparativos com as áreas da mesma região; e a necessidade de pre-
servar a vegetação, manter os padrões climáticos e diminuir os efeitos da ilha 
de calor sobre a cidade de São Luís.

Visto que a Estação Ecológica do Sítio Rangedor é uma Unidade de 
Conservação de Proteção integral inserida em uma região urbana, essa atrai 
muita atenção da população em geral. Porém, alguns dados devem ser anali-
sados quanto: a relevância da existência dessa UC; a conservação dos elemen-
tos e recursos naturais; aos motivos da polêmica gerada quanto à instalação 
da Assembleia Legislativa na área limítrofe à ESEC. A seguir, serão discuti-
dos os principais tópicos relevantes, relacionados ao Sítio Rangedor. 

3.1 Criação e Regulamentação da ESEC 

A Estação Ecológica do Sítio Rangedor foi criada pelo Decreto Estadu-
al nº 21.797 de 15 de dezembro de 2005, considerando diversos fatores am-
bientais importantes, como o que dispõe a exposição de motivos do Decreto:
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Considerando que as propriedades geotécnicas e pedológicas do Sítio Ran-
gedor, aliadas às características fisiográficas locais, são favorecedoras do 
processo de infiltração de águas pluviais, que com base em teste de perco-
lação registram valores de permeabilidade elevados a médios, em mais de 
70% da área; 
Considerando que todas as características fisiográficas e propriedades geo-
técnicas convergem para a indicação daquele Sítio, como área de recarga de 
aquíferos, com notável interação com a dinâmica das águas da microbacia do 
rio Calhau e com a sub-bacia do rio Anil; 
Considerando que a conservação e a proteção permanente de áreas dotadas de 
características fisiográficas, capazes de induzir o processo de recarga natural 
de aquífero e a consequente dinâmica das águas superficiais, são objetivos da 
Política Estadual de Recursos Hídricos; 
Considerando a necessidade de preservar amostra da flora fauna local e per-
mitir futuramente estudos comparativos com as áreas da mesma região, ocu-
padas e modificadas por ações antrópicas; 
Considerando a necessidade de criação de espaços naturais, visando ao desen-
volvimento de atividades de educação ambiental e de pesquisa básica aplicada 
à ecologia; 
Considerando a necessidade de recuperar ou restaurar ecossistemas degrada-
dos, com espécies nativas e frutíferas que possam favorecer o equilíbrio ecoló-
gico e a diversidade biológica; 
Considerando a necessidade de manter os recursos pedológicos inalterados, 
evitando ações degradantes inerentes às áreas urbanizadas; 
Considerando, ainda, a necessidade de preservar a vegetação, manter os pa-
drões climáticos e diminuir os efeitos da ilha de calor sobre a cidade, em con-
sonância com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que esta-
belece o mínimo de 16m2 de área verde para cada habitante urbano.

Essas características específicas, somadas às de cunho geral referentes 
às Estações Ecológicas, dispostas na Lei n.º 9.985/2000 (já comentadas), 
formam o conjunto de objetivos da Estação Ecológica do Sítio Rangedor. 
Embora a referida Lei Federal disponha como objetivo das ESECs a con-
servação da natureza e a pesquisa científica, tais objetivos são apenas o limi-
te mínimo de sua finalidade. O legislador constitucional não pretendeu que 
o objetivo das Unidades de Conservação, assim como dos demais espaços 
especialmente protegidos, ficasse restrito às normas gerais que os regula-
mentam, pois os objetivos das mesmas devem ater-se sim aos atributos que 
justifiquem sua proteção.

Isso fica claro na redação do próprio art. 225, § 1º, III da Constituição 
Federal que limita a utilização do espaço, seja qual for a sua classificação, às 
atividades que não comprometam os atributos justificadores da proteção. As-
sim, o que define o limite máximo de atuação nas Unidades de Conservação 
não é a Lei n.º 9.982/2000, mas sim o ato de sua criação, pois este sim contém 
os objetivos e atributos que justificaram a proteção da mesma.

Diante disso, percebe-se que, além da proteção da natureza e da pes-
quisa científica, a Estação Ecológica do Sítio Rangedor tem como objetivos 
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específicos a garantia de recarga hídrica da região e a manutenção do forneci-
mento de água potável à população da cidade de São Luís, objetivos estes que 
devem ser estritamente observados.

No art. 7º, do Decreto nº 21.797/2005, lê-se: “Fica determinado que na 
Estação Ecológica do Sítio do Rangedor não poderão ser desenvolvidas ativi-
dades que importem em prejuízo para manutenção da biota local”. Esta área 
de remanescente de Floresta Amazônica, localizada no meio da zona urbana, 
possui enorme valor ambiental, tendo como finalidade preservar caracterís-
ticas singulares da natureza, protegendo a fauna e a flora. Além disso, uma 
de suas principais importâncias está relacionada à recarga dos aquíferos e à 
regulação climática do município.

A cidade se encontra bastante impregnada por construções habitacio-
nais e comerciais e também por asfalto que cobre as ruas por onde transitam 
os veículos automotores. Com isso, as águas pluviais escoam por tubulações 
internas caem direto no sistema de coleta de esgotos da cidade. Ou seja, uma 
água de boa qualidade, que abastece fontes naturais de água, como os len-
çóis subsuperficiais, acaba tendo um destino inadequado. Áreas de mata, com 
solo livre de estruturas impermeabilizantes, conduzem a águas pluviais para o 
subsolo, retornando a água para seu ciclo natural, podendo ainda ser fonte de 
abastecimento desse recurso para a população ludovicense.

Além da importância do abastecimento dos lençóis freáticos, a área do 
Sítio Rangedor também funciona como reguladora térmica dentro de uma 
área que tem tido um grande crescimento urbano, principalmente com cons-
truções de novos prédios residenciais e comerciais. Se toda a região fosse de 
áreas construídas, a sensação térmica local seria muito maior do que a média 
atual, que já é bastante elevada.

O Sítio Rangedor também possui grande valor para a conservação da 
fauna e da flora, visto que é uma área de remanescente de Floresta Amazôni-
ca. Este fato é de amplo interesse para a população, principalmente quanto 
à questão da pesquisa científica. Pela Lei do SNUC, um dos objetivos das 
Estações Ecológicas é a sua utilização para fins educacionais e científicos.

Uma Unidade de Conservação não possui função apenas de conser-
vação de fatores bióticos, como a fauna e flora, mas de qualquer recurso 
natural que dê manutenção à vida, como a água e o solo, entre outros. 
Apesar do valor da ESEC Sítio Rangedor ser principalmente para a cap-
tação de águas pluviais e para a regulação térmica na zona urbana, as 
características florísticas e faunísticas dessa área são de suma importância 
para o município.

Ainda hoje se questiona a transformação do Sitio Rangedor em Es-
tação Ecológica, visto que este não apresenta as características, regidas 
pelo SNUC, de uma ESEC. Todavia, os técnicos da Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos Naturais que realizaram inspeção na área, 
especialmente quanto aos estudos realizados sobre a recarga de aquífero 
existente na ESEC, resolveram que a transformação do Sítio Rangedor 
em uma Estação Ecológica seria uma medida que assegurasse a proteção 
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total da área, de maneira mais rápida, pois para a implantação de uma 
ESEC não necessita de consulta pública, conforme § 4° do art. 22 da Lei 
do SNUC, onde diz que:

[...] na criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica não é obrigatória 
a consulta de que trata o § 2° deste artigo:
§ 2° A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos 
técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a di-
mensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em 
regulamento.

Além disso, a criação de uma Estação Ecológica não abriria precedentes 
para a instalação de outras instituições no Sítio Rangedor. Sua localização é 
bastante visada, visto que se encontra em uma região centralizada, rodeada 
por bairros residenciais, possuindo, também, fácil acesso ao local, pois as 
avenidas mais movimentadas da cidade margeiam a ESEC.

No Decreto de criação da ESEC, uma das intenções era a constru-
ção da sede da SEMA nessa área, mesmo não podendo ser uma sede ad-
ministrativa, apenas se fosse uma sede de gestão da UC, pois não está de 
acordo com os princípios de uma Unidade de Conservação de Proteção 
Integral. Contudo, por motivos burocráticos e financeiros, essa instituição 
não será mais localizada no Sítio Rangedor. Outras instituições, tais como 
o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ-MA) e a Federação dos 
Municípios (FAMEM) também apresentaram interesse de construir suas 
sedes nessa área, que apresenta localização estratégica no município, além 
da intenção de se construir um condomínio residencial no Sítio Rangedor. 
Contudo, com a criação de uma UC de Proteção Integral, isso realmente 
não será possível.

Porém, de acordo com a Lei do SNUC, a Estação Ecológica do Sítio 
Rangedor não se adéqua à categoria de UC pretendida, qual seja a de Esta-
ção Ecológica, eis que seus atributos não coincidem com aqueles elencados 
no artigo 9° (já citado), para esse tipo de Unidade de Conservação. Além 
de ser uma área muito pequena, com apenas 120 hectares, seu entorno é 
totalmente rodeado por construções urbanas.

Apesar da falta de características para a existência de uma Estação 
Ecológica, esta categoria garante que a área não seja prejudicada por cons-
truções e impermeabilizações na área, assegurando, dessa forma, a função 
inicialmente destinada a essa Unidade de Conservação.

Outro fator que necessita de especial atenção é a ausência do Plano de 
Manejo (PM) que fora elaborado e que não fora encontrado em nenhum ar-
quivo público levando ao desconhecimento público desse documento. Além 
disso, a zona de amortecimento ainda não foi apresentada, uma vez que 
estaria disposta no PM, assim como as espécies de fauna e flora existentes 
na Estação Ecológica. O regime de visitações e gestão da UC teriam que 
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estar listadas nesse documento. Portanto, esse estudo apesar de já ter sido 
elaborado, as vias entregues na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais (SEMA), tanto a impressa quanto a digital, não foram 
localizadas.

Na delimitação inicial da ESEC, publicada no Decreto de criação, a 
área era de 125,65 hectares. A demarcação original foi feita, com aparelho 
GPS, por técnicos ambientais da SEMA, que percorreram (“a pé”) todo o 
perímetro da UC. Todavia, na ocasião da redação do Decreto Estadual n° 
21.797/2005, as coordenadas foram redigidas equivocadamente, atingindo 
mais do que a área propriamente dita do Sítio Rangedor, estendendo-se, 
ao norte, até as áreas de residências e comércios existentes nessa região, 
incluindo, também, a área da Assembleia Legislativa. Um limite que até 
então deveria ser natural, avançou sobre a malha urbana principalmente do 
bairro do Calhau, gerando uma incongruência entre os objetivos de prote-
ção ambiental e a restrição sobre as áreas irrelevantes a essa proteção, eis 
que já urbanizadas. 

Outros problemas detectados na delimitação redigida no Decreto 
21.797/2005 foram:

•  Os pontos 22 e 23 são iguais, assim como os pontos 25 e 26 (verificado 
no Anexo 07);

•  A linha que marca o ponto 13 volta para próximo do ponto 04, voltan-
do o ponto 14 para próximo do ponto 12.

Esses pontos podem ser verificados na figura 03, onde a linha vermelha 
marca a área delimitada no decreto de criação e a linha amarela delimita 
a área real da Estação Ecológica, que foi descrita no Decreto Estadual nº 
23.3036 de 07 de agosto de 2007, que foi editado, dois anos após a criação da 
ESEC, pelo Poder Executivo, dando nova redação ao artigo 2° do decreto de 
criação da ESEC, adequando à realidade dos limites da área do Sito Ran-
gedor, corrigindo-se, segundo a dicção do ato governamental de 2007, erro 
material contido no ato de criação da Unidade, excluindo as residências da 
Rua Búzios, o Multicenter SEBRAE, o Centro de Convenções “Pedro Neiva 
de Santana”, o posto da CEMAR e a Assembleia Legislativa, resultando na 
área de 120,95 hectares. 

Segundo as considerações do Decreto de 2007, as coordenadas geográfi-
cas da área da Estação Ecológica do Sítio Rangedor encontrar-se-iam errone-
amente descritas, não estabelecendo, com precisão, o perímetro descrito pelas 
poligonais encontradas e sua área total e que, somente após a retificação do 
erro material contido na norma de sua criação, a área total da Estação Eco-
lógica do Sítio Rangedor estaria devidamente identificada.

6  MARANHÃO. Decreto Estadual nº 23.303, de 07 de agosto de 2007, Dá nova redação ao art. 2º do Decreto nº 
21.797, de 15 de dezembro de 2005, que cria a Estação Ecológica do Sítio Rangedor.
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Figura 3 – Demarcações da ESEC Sítio Rangedor conforme os Decretos.
Fonte: Google Earth (2010)

Essa modificação, embora não conste no teor do decreto, teve como obje-
tivo evitar que determinadas áreas fossem afetadas pela implantação espacial da 
Unidade de Conservação, especificamente a área onde foi construída a sede da 
Assembleia Legislativa do Estado. Essa área já fora afetada ao projeto de cons-
trução da sede do Poder Legislativo Estadual antes da instituição da Estação 
Ecológica. Ocorreu que as coordenadas iniciais da Unidade avançaram sobre a 
área que seria utilizada para construção do complexo de prédios do Poder Le-
gislativo, o que impediria a realização do projeto. Justamente por isso, o decreto 
de retificação traz como considerações finais o cumprimento do Princípio da 
Razoabilidade e da Boa Administração, eis que seria irrazoável criar obstáculo 
à construção de projeto já previsto e de grande importância político-social.

De fato, essa modificação pode ter sua legalidade questionada. Ocorre 
que no teor do art. 22 e seu § 7º da Lei 9.985/2000, as Unidades de Conserva-
ção são criadas por ato do poder público, ou seja, por lei, decreto ou qualquer 
ato apto afetar a dada área à destinação de proteção. Contudo, a desafetação 
ou redução dos limites de uma UC só pode ser feita mediante lei específica.

De qualquer modo, não se pode considerar que a mera retificação de 
erro material seja uma efetiva redução dos limites, eis que não se trata de 
reduzir uma área conscientemente, mas apenas de impedir que um erro possa 
levar à afetação de área não prevista na finalidade primeira da Unidade.

Toda essa discussão poderia ter sido evitada se houvesse sido feita a 
consulta pública e realizados os estudos técnicos a que fazem referência o 
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art. 22, § 2º da Lei n.º 9.985/2000. É certo que esse dispositivo exige que os 
mesmos sejam feitos antes da criação das Unidades de Conservação, como 
medida de permitir a identificação da localização, da dimensão e dos limites 
mais adequados para a unidade. 

Contudo, nos casos das Estações Ecológicas e Reservas Biológicas os 
mesmos são dispensáveis, conforme informa o § 4º do mesmo artigo. Todavia, 
embora não fossem obrigatórios para a criação da Estação Ecológica do Sítio 
Rangedor, se os estudos técnicos e a consulta pública tivessem sido realiza-
dos, provavelmente o erro sobre a configuração das coordenadas geográficas 
iniciais e o de afetação de áreas já urbanizadas ou destinadas a obras impor-
tantes teria sido evitado.  

Não é prudente, no entanto, criar uma Unidade de Conservação bus-
cando-se apenas por modos de facilitar sua criação formal, pois a instituição 
desses espaços especialmente protegidos pressupõe: o comprometimento para 
com a sua adequada criação formal e para com a garantia da sua manutenção 
e gestão eficaz; bem como a preocupação em evitar que áreas irrelevantes ou 
já afetadas a outras finalidades não sejam por ela abrangidas.  

Na verdade, essa exigência decorre de disposição constitucional, na me-
dida em que o inciso III, do § 1°, do art. 225 da Constituição Federal determi-
na que a alteração e a supressão dos espaços especialmente protegidos serão 
permitidas somente através de Lei.

Assim, a alteração dos limites da ESEC do Sítio Rangedor, realizada 
pelo Decreto Estadual, nº 23.303, de 07 de agosto de 2007, é de duvidosa 
constitucionalidade, na medida em que não foi feita por meio da espécie nor-
mativa exigida, qual seja, uma Lei, mas por Decreto. Tudo isso pode levar a 
conclusão de que os limites originais daquela Unidade de Conservação, ao 
menos em tese, deveriam ser mantidos, eis que, embora seja exigida lei espe-
cífica para alteração ou supressão da área afetada, a criação da Unidade de 
Conservação pode ser feita mediante ato do Poder Público (art. 22 da Lei do 
SNUC), seja lei ou decreto, o que valida à determinação dos limites originais 
pelo Decreto nº 21.797 /2005.

3.2 Construção da Assembleia Legislativa

A área do Sítio Rangedor pertencia ao Fundo Estadual de Pensão e 
Aposentadoria do Estado do Maranhão (FEPA). Em 2003, a Lei Específica 
nº 0637 de 31 de outubro de 2003, publicada no diário oficial de 05/11/2003, 
decretou a desafetação do FEPA dessa área. No mesmo diário oficial foi pu-
blicada a Lei n° 7.9978 de 31 de outubro de 2003, que autoriza o Governo do 
Estado do Maranhão a fazer doação de um imóvel à Assembleia Legislativa 
do Estado na área do Sítio Rangedor.

7  Lei Complementar n° 063 de 31 de outubro de 2003, Autoriza o Governo do Estado do Maranhão a fazer doação 
de um imóvel à Assembleia Legislativa do Estado.
8  MARANHÃO. Lei n° 7.997 de 31 de outubro de 2003, Dispõe sobre desafetação de imóvel do Fundo Estadual de 
Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão- FEPA.
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Segundo essa Lei:

Art. 1º: Fica o Estado do Maranhão autorizado a fazer concessão do direito 
real de uso, não oneroso,do imóvel descrito no art. 2º, à Assembleia Legislativa 
do Estado, constituído de terreno próprio com área de 38.634,84m2.
[...]
Art. 3º: O imóvel objeto da concessão do direito real de uso, destina-se à cons-
trução da sede da Assembleia Legislativa do Estado.
Parágrafo Único – O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no máximo 
de 03(três) anos, contados da publicação desta Lei, não for cumprido o que 
estabelece o art. 3º, ou se ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada des-
tinação diversa da prevista no mesmo artigo.

Quando a Estação Ecológica foi criada pelo Decreto Estadual nº 
21.797/2005, a área referente à atual sede da ALEMA já era de posse desta 
instituição. Porém, com ação realizada fruto de compensação ambiental, a 
empresa de Consórcio de Alumínio do Maranhão (ALUMAR) cercou total-
mente a área da ESEC, inclusive a área na frente da Assembleia Legislativa. 
Nessa época, iniciaram-se as obras do novo prédio do Poder Legislativo Es-
tadual, porém sua frente ainda se encontrava com vegetação, impedindo a 
visualização das obras por quem passava pela Av. Jerônimo de Albuquerque. 
Esse fato levou a população a entender que a Assembleia Legislativa invadiu 
a ESEC, uma vez que após o prédio se apresentar pronto, tanto a vegetação 
quanto as cercas que se encontravam em frente à entrada principal da insti-
tuição foram retiradas.

A ALEMA ao realizar essa retirada, não cometeu nenhuma ilegalidade, 
uma vez que a área é de posse e domínio dessa instituição. Para isso, foi feito 
um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impac-
tos ao Meio Ambiente (RIMA) previamente, com plano de recuperação (com 
plantas de espécies nativas). Contudo, esse documento ficou em poder de um 
fiel depositário, que na época era funcionário da instituição, mas atualmente 
não se encontra mais na ALEMA. Com isso, não se tem conhecimento de 
como e onde estão esses estudos.

A Assembleia Legislativa determinou uma medida legal (mais concreta) 
para tomada de providências ambientais através da Resolução Legislativa n° 
582/09 (Anexo 09), onde fica estabelecida a criação de um núcleo de gestão 
ambiental do “Programa de Gestão da Qualidade Ambiental da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão”. Essa mesma resolução estabelece a 
criação de um Núcleo de Gestão Ambiental, com linhas de programas em 
Educação Ambiental.

3.3 Zona de Amortecimento

De acordo com a legislação, Unidades de Conservação de proteção inte-
gral devem conter uma zona de amortecimento (ZA). Contudo a delimitação 
dessa ZA deve ser compatível com a realidade. 
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Por definição no art. 2° da Lei do SNUC:

XVIII – zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, 
onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, 
com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade.

As áreas protegidas não podem ser vistas separadamente das suas áre-
as de entorno, visto que, para a preservação dos elementos pertencentes ao 
meio ambiente e dadas as suas características de interação e interdependência 
com os demais recursos ambientais, necessitam que haja uma ligação entre o 
entorno e a área protegida, formando um conjunto a ser amparado. Apesar 
de atualmente haver uma disposição jurídica mais compassiva sobre UCs, a 
questão zona de amortecimento ainda é um grande problema. Essas regiões 
possuem papel tão importante quantos as próprias áreas de proteção, porém 
seu significado e sua razão de existência ainda é pouco conhecida.

Cabe ressaltar que as zonas de amortecimento, assim como as áreas que 
compreendem as unidades de conservação, são fundamentais para garantir 
sua proteção. Embora existam questionamentos sobre a aplicação da lei nes-
sas áreas, fazendo surgir inúmeras discussões e indefinições, Santilli (apud 
TROMBINI; RAMOS, 2009)9 diz que: “consideradas de forma isolada, as 
unidades de conservação serão apenas fragmentos, e dificilmente os processos 
mantenedores da biodiversidade estarão assegurados”.

Observando o perímetro da Estação Ecológica do Sítio Rangedor pode-
-se perceber a intensa urbanização ao redor da UC. Dessa forma, não se pode 
considerar que o conceito de zona de amortecimento seja aplicado no entor-
no dessa área. 

Conforme o art. 25 da Lei do SNUC: 

Art. 25: As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e 
Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de amor-
tecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos.
§ 1°: O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá nor-
mas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de 
amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade de conservação.
§ 2°: Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as 
respectivas normas de que trata o § 1° poderão ser definidas no ato de criação 
da unidade ou posteriormente.

Os técnicos da SEMA julgam que a Zona de Amortecimento dessa área é 
um caso especial, não sendo possível delimitá-la. No entanto, com base na de-
terminação legal, deve-se estabelecer esta zona de amortecimento, visto que é 
uma Unidade de Conservação. Entretanto, seria necessário conhecer o Plano de 
Manejo, que até o presente momento não foi encontrado, para que se possa com-
preender o posicionamento dos técnicos da área quando da Estação Ecológica.

9  TROMBINI, G.; RAMOS, A. M. T. Zona de amortecimento e função social da propriedade. Disponível em: 
<http://www.planetaverde.org/modules/piCal/teses2008/estudantes/pos/Gabrielle%20Trombini%20-%20Aline%20
Maria%20Trindade%20Ramos.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2009.
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3.4 Plano de Manejo

Embora a lei preveja diversos elementos essenciais à manutenção e ges-
tão das Unidades de Conservação, alguns desses não foram observados quan-
to à Estação Ecológica do Sítio Rangedor, ainda que passados quase cinco 
anos de sua instituição.

Primeiramente, vê-se que, embora tenha havido a instituição da Estação 
Ecológica do Sítio Rangedor, esta ainda não dispõe de um Plano de Manejo. 
Este documento, ou estudo, é fundamental para a gestão e manutenção de 
qualquer Unidade de Conservação, tanto que é, segundo disposição do art. 
27 da Lei n.º 9.985/2000, necessária a todas as unidades de conservação.

O Plano de Manejo (PM) é definido no art. 2° da lei 9.985/2000, como:

XVII – Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos 
gerais de uma Unidade de Conservação, se estabelece o seu zoneamento e as 
normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, in-
clusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da Unidade.

Tão importante tal documento que a referida lei, no § 3º do mesmo arti-
go, determina como obrigatória a elaboração do plano de manejo nos 5 (cin-
co) anos seguintes à criação da unidade. Esse documento não é apenas um 
estudo técnico, mas um norte de todas as decisões tomadas pelo órgão gestor 
da unidade, eis que do mesmo constarão, em análise ultima, as finalidades 
primordiais da unidade.

Segundo a mesma lei:

Art. 27: As unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo.
§ 1°: O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, 
sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas com 
o fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades 
vizinhas.
§ 2°: Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das 
Reservas Extrativistas, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das 
Áreas de Proteção Ambiental e, quando couber, das Florestas Nacionais e das 
Áreas de Relevante Interesse Ecológico, será assegurada a ampla participação 
da população residente.
§ 3°: O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado 
no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação.

Conforme Galante, Beserra e Menezes (2002, p.17)10, o plano de manejo 
de uma UC apresenta três abordagens distintas, sendo:

•  Enquadramento da unidade nos cenários internacional, federal e estadual, 
destacando-se a relevância e as oportunidades da UC nesses escopos.

10  GALANTE, M. L. V.; BESERRA, M. M. L.; MENEZES, E. O. Roteiro metodológico de planejamento: Parque 
Nacional, Reserva Biológica, Estação Ecológica. Brasília: Ibama, 2002. 136 p.
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•  Diagnóstico da situação sócio-ambiental do entorno, a caracterização am-
biental e institucional da UC.

•  Proposições principalmente voltadas para a UC e sua região, com a finalida-
de de minimizar/reverter situações de conflito e otimizar situações favoráveis 
à UC, traduzidas em um planejamento.

O documento, após ser analisado e aprovado por uma equipe técnica do 
órgão gestor, deve ser emitida uma nota de aceitação desse plano de manejo. 
Posteriormente a isso, deverá ser implementado e disponibilizado ao público 
que se interesse pelas informações relatadas no documento. Deve-se, tam-
bém, divulgar os resultados do estudo às comunidades locais e a todos que 
estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a Unidade de Conservação, 
por meio de reuniões promovidas pelo órgão gestor, com o objetivo de se ob-
ter maior entendimento sobre a necessidade da existência da UC e de haver 
maior participação popular em sua implementação e gestão. 

O Plano de Manejo da ESEC do Sítio Rangedor foi elaborado em 2007 
pela empresa de consultoria ambiental, localizada em Brasília – DF, ELABO-
RE, que ganhou o processo de licitação para esse estudo e contratou equipe 
técnica para essa elaboração. Esse plano de manejo foi entregue em 2008, à 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Este documento, 
após ser direcionado ao departamento responsável pelas Unidades de Con-
servação do Estado do Maranhão da SEMA, foi encaminhado para o setor 
jurídico da instituição. Feita consulta verbal, foi relatado que a última movi-
mentação daquele estudo no órgão indicava que o mesmo estava de posse da 
Acessória Jurídica da gestão anterior, não sendo localizado posteriormente 
a isso. Ninguém tem conhecimento da localização desse documento e, por 
isso, a população atualmente também não tem acesso a essas informações. 
Foi feita uma solicitação à empresa de consultoria ambiental que elaborou o 
documento, porém, até o momento, não se obteve retorno.

Setores interessados nas informações contidas nesse PM, como, por 
exemplo, as universidades e a Assembleia Legislativa, não conhecem a elabo-
ração e o conteúdo desse documento.

A impossibilidade de localização de um importante registro informati-
vo de uma UC, como é o plano de manejo, é um grave problema dentro de 
uma gestão de secretaria estadual, a qual deve, por obrigação, zelar pelas 
informações concernentes ao Estado. O PM da ESEC Sítio Rangedor é um 
importante documento relacionado a uma área que possui diversas dúvidas 
relativas à sua existência. Este documento poderia esclarecer várias indefi-
nições referentes à região. A atual gestão da SEMA solicitou à empresa que 
elaborou o PM, uma segunda via desse documento, contudo até hoje não foi 
recebido pela instituição.

Igualmente, não foi instalado o Conselho Consultivo da unidade de con-
servação comentada. Tal Conselho Consultivo é órgão colegiado destinado 
a possibilitar a participação da sociedade civil organizada nos destinos da 
unidade de conservação. Essa participação decorre da própria natureza tran-
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sindividual do Meio Ambiente, como bem da coletividade e que de modo 
algum poderia ficar restrito ao controle ou mesmo à proteção exclusiva do 
Poder Público. 

Dispõe o art. 29 da lei n.º 9.985/2000:

Art. 29 Cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral disporá 
de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua adminis-
tração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações 
da sociedade civil, por proprietários de terras localizadas em Refúgio de Vida 
Silvestre ou Monumento Natural, quando for o caso, e, na hipótese prevista no 
§ 2º do art. 42, das populações tradicionais residentes, conforme se dispuser 
em regulamento e no ato de criação da unidade. (grifo nosso).

Assim, segundo o que dispõe a lei, necessitaria a Estação Ecológica do 
Sítio Rangedor de um Conselho Consultivo, composto por representantes de 
órgãos públicos e de organizações da sociedade civil, o qual deve ser presidido 
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, órgão gestor da uni-
dade. Esse conselho, aliás, deve ser criado pela SEMA, por determinação do 
próprio Decreto Estadual n.º 21.797/2005, em seu art. 6º.

Compete ao Conselho Consultivo, além de apoiar a implantação das 
atividades e do Plano de Manejo da UC (Unidade de Conservação), con-
forme determinou o art. 6º do seu decreto de criação, outras importantes 
obrigações. Segundo o art. 20 do Decreto Federal n.º 4.340/2002 (Anexo 04), 
compete ao conselho da unidade, além de outras atividades: buscar a integra-
ção da unidade de conservação com as demais unidades e espaços territoriais 
especialmente protegidos e com o seu entorno; esforçar-se para compatibili-
zar os interesses dos diversos segmentos sociais relacionados com a unidade; 
manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto 
na unidade de conservação, em sua zona de amortecimento, mosaicos ou cor-
redores ecológicos; e propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e 
otimizar a relação com a população do entorno ou do interior da unidade, 
conforme o caso.

 Com isso, vale lembrar que a Secretaria de Estado do Meio Ambien-
te é o órgão ao qual, segundo o decreto de criação da UC, ficou vinculada 
administrativamente a Estação Ecológica do Sítio Rangedor. Esse órgão do 
Poder Executivo Estadual tem grandes responsabilidades para com a gestão 
da Unidade e deve – e isso é obrigação da chefia do Poder Executivo – receber 
todo o aparato humano, financeiro e administrativo necessário a essa missão. 

Ora, de nada adiantaria a lei estabelecer o dever do Poder Público em 
definir espaços especialmente protegidos se tal disposição fosse meramente 
programática. Ao contrário, é obrigação do Poder Público valer-se de todo 
seu aparato para garantir a efetiva implantação e “funcionamento” das Uni-
dades de Conservação.

 Infelizmente, não raro, os órgãos ambientais recebem parcela ínfima do 
orçamento e não dispõe de efetivo pessoal em número e capacidade suficientes 
para a execução dessa missão. Aliás, também não raro, servidores sem qualquer 
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efetivo poder decisório sobre “o caixa” do Estado são cobrados por uma obri-
gação que caberia ao Núcleo Administrativo do Governo. Desse modo, se há 
omissões na implantação da Estação Ecológica do Sítio Rangedor – e elas efe-
tivamente existem – devem as mesmas ser sanadas, mas sem a falsa ideia de que 
a responsabilidade deve recair sobre os servidores da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente, uma vez que a implantação das Unidades de Conservação do 
Estado, com a aplicação adequada e efetiva dos requisitos exigidos pela Legis-
lação, deve ocorrer não como meros atos administrativos ou materiais isolados, 
mas sim como consequência de uma política pública especificamente voltada 
ao cumprimento do art. 225, § 1º, III da Constituição Federal.

4. CONCLUSõES ARTICULADAS

4.1 Embora tenha sido criada com objetivos bem definidos, a Estação Ecoló-
gica do Sítio Rangedor ainda não foi efetivamente implantada. Isso se deve a 
falta de adequação a diversas exigências que a legislação referente às Unida-
des de Conservação define.

4.2 A falta de elaboração de seu Plano de Manejo, da definição de sua Zona 
de Amortecimento e da instalação de seu Conselho Consultivo impedem que 
sejam cumpridas exigências legais importantes e, na prática, inviabilizam 
qualquer tentativa de gestão eficaz da Unidade.

4.3 Estação Ecológica, o Sítio Rangedor não atende às características exigi-
das pelo SNUC para que seja classificada como tal. Por suas peculiaridades 
o melhor enquadramento dessa área, pela análise desse estudo, seria como 
Área de Relevante Interesse Ecológico, pois além de não possuir zona de 
amortecimento exigida para uma UC de proteção integral, podemos verificar 
que suas particularidades estão de acordo com o art. 16 do SNUC. 

4.4 A questão jurídica discutida é bastante complexa, haja vista os dados con-
flitantes encontrados em Leis e Decretos estaduais referentes ao Sítio Range-
dor. Não é admissível que as legislações sejam feitas de qualquer maneira e, 
o pior, publicadas, sem que antes sejam feitas revisões. Os decretos de criação 
e de correção do parágrafo que determina a área da ESEC entram em outro 
grande problema que é a questão da afetação e desafetação da propriedade, 
seja pública ou privada.

4.5 De igual modo, a ausência de delimitação da Zona de Amortecimento 
da unidade e de sua regulamentação, impede que seja posto em prática im-
portante elemento de mitigação dos efeitos antrópicos sobre a unidade, pois 
a existência de uma extensa malha urbana no entorno da Estação Ecológica 
do Sítio Rangedor sem a definição clara das restrições a atividades potencial-
mente nocivas à unidade é preocupante. 
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1. INTRODUÇÃO

“El hombre de hoy usa y abusa de la naturaleza como si hubiera de ser el últi-
mo inquilino de este desgraciado planeta, como si detrás de él no si anunciara 
un futuro. La naturaleza se convierte aí en el chivo expiatório del progreso”1.

O fragmento literário acima transcrito denuncia a complexidade da pro-
blemática socioambiental da cena hodierna. 

Tal problemática exige, para um estudo correto de suas causas, conse-
qüências e possíveis soluções, uma abordagem interdisciplinar, sendo neces-
sários diversos campos científicos para uma abordagem holística de sua com-
plexidade. Dentre eles podem ser mencionados – a título exemplificativo – a 
ecologia, a economia, a sociologia, a ética, o Direito e suas searas específicas, 
dentre elas o Direito Ambiental, Constitucional, Administrativo, Civil, Tri-
butário entre outras.

Ocorre que esta última, em que pese o crescimento e destaque galgados 
– úteis à formulações de respostas a questionamentos  de épocas já distantes 
–  atualmente não revela-se capaz de responder satisfatoriamente aos pleitos 
erigidos da contemporaneidade, em especial àqueles atinentes à função am-
biental que os tributos poderiam e deveriam ter.

Tal deficiência, originada no reducionismo epistemológico que tomou 
conta do Direito Tributário – causa de sua incapacidade de atendimento de 
algumas grandes questões da atualidade – incita a investigação e pesquisa 
acerca de como tal seara jurídica poderia valer-se da política jurídica endóge-
na e exógena como ferramentas ao seu aprimoramento.

Assim, a pesquisa neste trabalho realizada assume relevo ao propiciar, 
ainda que de modo singelo, um re-pensar o reducionismo epistemológico do 

1  MATEO, Ramón Martin. Derecho Ambiental.  Madrid: IEAL Editorial, 1977, p.21.
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Direito Tributário, incapaz de trazer respostas às importantes questões da 
atualidade.

Neste re-pensar, cabe indagar em que medida o sistema tributário tal 
como existente consegue ser pertinente aos maiores desafios da atualidade, 
em especial os socioambientais, já que fechado e reducionista.  O que se deve 
notar é que o sistema como existe foi formulado em outra época, em que as 
maiores questões eram outras. 

É justamente neste sentido que assume particular relevância a constata-
ção de que, diante dos complexos desafios da contemporaneidade, é inconce-
bível que o sistema tributário brasileiro não seja ambientalmente orientado. 
Este é, sem dúvida, um dos maiores desafios do Direito Tributário contem-
porâneo.

É nesta cena que se apresenta o estudo que aqui se descortina; o presente 
trabalho tem, certamente, um objetivo claramente definido: o estudo de um 
dos principais fundamentos jurídicos que justificaria a adoção de um sistema 
tributário ambientalmente orientado: Para além da existência de princípios 
ambientais – explícitos ou implícitos – em nossa Constituição, elegeu-se como 
objeto de estudo o princípio da essencialidade do meio ambiente, justamente 
por guardar inelutável relação com a função ambiental do tributo.

Diante destas premissas, o caminho a percorrer pretende, ainda que de 
modo diminuto, realizar uma travessia bem explicitada: partindo do reducio-
nismo epistemológico do direito tributário, útil apenas a uma época já bem 
distante, aportar nas vantagens de um sistema tributário atento à socioam-
bientalidade.

Para dar conta deste transitar, a senda do estudo tem como baseamento 
de início a desvantagem desta concepção cartesiana das ciências que, além 
de falsa, ameaça sua afirmação científica e correspondência com a  complexa 
realidade. Em seguida, realiza-se um estudo acerca da função desempenhada 
pelos princípios constitucionais como vetores interpretativos, enfatizando o 
pós-positivismo como método hermenêutico constitucional, já que tal mode-
lo direciona a interpretação em consonância com os valores fundamentais da 
Carta Magna holisticamente considerada. Isto feito, o artigo debruça-se com 
a necessidade do reconhecimento de que nossa Constituição já possui funda-
mentos para que o tributo desempenhe sua função ambiental, e um dos mais 
importantes é, sem dúvida, o princípio da essencialidade do meio ambiente.

2. O REDUCIONISMO EPISTEMOLÓGICO E A INTERDISCIPLINARIDADE NECESSÁRIA

Notório é o reducionismo epistemológico do direito tributário, origina-
do principalmente do estudo em separado das ciências das finanças, do direi-
to financeiro e do direito tributário.Ainda que esta separação tenha suas van-
tagens didáticas, falha em reduzir a complexidade da realidade, que ameaça a 
super-especialização das ciências com as grandes questões da atualidade, que 
exigem uma análise interdependente e inter-relacionada das ciências sociais, 
econômicas, financeiras, jurídicas e ambientais.
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A complexidade ambiental, as relações de interdependência entre os se-
res, a visão holística do meio ambiente, bem como a necessária visão sistê-
mica da realidade, muito bem explicada por Fritjof Capra em seu livro “A 
teia da vida”2, aliada à idéia da compreensão da crise ambiental como crise 
civilizatória, leva à conclusão de que a crise ambiental é também uma crise 
de conhecimento. 

Neste sentido, também Edgar Morin salienta a necessidade de um 
“olhar extradisciplinar” das disciplinas científicas, afirmando que “não basta 
estar por dentro de uma disciplina para conhecer todos os problemas aferentes 
a ela”3. E mais: afirma o autor, também, que as disciplinas “só serão plena-
mente justificáveis se não ocultarem realidades globais”4.

Neste momento deparamo-nos com o nó central das reflexões até então 
realizadas: um sistema tributário não atento à socioambientalidade não es-
taria em falta com os fundamentos e princípios de nosso ordenamento cons-
titucional? Não seria, portanto, o sistema tributário como hoje apresentado, 
reflexo da falta de interdisciplinaridade, resultado de uma superespecializa-
ção que reduziu a complexidade da realidade?  Tais questionamentos são in-
dagações que o presente trabalho tentará desvelar nos tópicos seguintes.

Neste sentido, Aliomar Baleeiro afirma também que apenas por como-
didade metodológica do estudo podem ser os aspectos financeiros, jurídicos, 
econômicos, éticos, etc. isolados e analisados separadamente, desconsideran-
do suas relações de interdependência5. 

Assim, o Direito Tributário pode e deve apoiar-se em fundamentos para 
além de sua esfera, como por exemplo na ética, na ecologia, na filosofia, na 
sociologia, na pedagogia, para citar apenas alguns exemplos. Isto porque sua 
super especialização ameaça significativamente a resolução de grandes ques-
tões da contemporaneidade.

Uma tributação preocupada com a justiça, com a aceitação social e com o 
equilíbrio do ambiente não pode fechar-se em si mesma. É, portanto, flagrante a 
necessidade de o direito tributário buscar fundamentos fora de sua esfera usual. 
Isto pode ser feito tanto num âmbito constitucional, através de uma interpreta-
ção sistemática da Constituição (política jurídica endógena), como por meio de 
pesquisas em outros ramos do conhecimento (política jurídica exógena).

De fato, o sistema tributário tal como existente (fechado e reducionista) 
não consegue ser pertinente aos maiores desafios da atualidade.

De acordo com James Marins, “a tributação é fenômeno hiperestático, 
privado e público, individual e coletivo, microeconômico e macroeconômico, 
sociológico e ético, político e jurídico”6, o que nos leva de imediato a um re-

2  CAPRA, Fritjof. A Teia da Vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 1997, 
p p. 46.
3  MORIN, Edgar. A cabeça bem feita: repensar a reforma, repensar o pensamento. Bertrand Brasil, p. 105
4  Ibid, p. 113.
5  BALEEIRO. Aliomar. Uma introdução ao estudo das finanças. 15 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 23.
6  MARINS, James. O desafio da política jurídico-fiscal. In: Tributação e Política, Livro 6. Curitiba: Juruá, 2005 
Ibid., p. 37.
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-pensar, pois o sistema tal como existe foi formulado em outra época, em que 
as maiores questões eram outras. Atualmente, diante dos desafios da contem-
poraneidade, é inconcebível que o sistema tributário brasileiro não abra suas 
portas para a ética, para a sociologia, para a política e, como não lembrar, 
para as questões ambientais.

Marins observa que um estudo positivista da ciência do Direito perde 
prestígio no sentido em que distancia o cientista do direito de uma de suas 
principais atribuições, qual seja, a de considerar outros aspectos da realidade, 
para além da norma positivada. Isto porque o jurista jamais deixa de contri-
buir para o que o Direito “deve ser”7.

O ponto de partida endógeno de informação da política jurídico-fiscal  
é baseado nos próprios conhecimentos do direito positivo produzidos pela 
ciência do Direito. 

À política jurídica endógena corresponde, segundo Marins, a intertex-
tualidade intra-jurídica, sendo um exemplo de como a política jurídica endó-
gena opera a utilização dos próprios meios de valoração do direito positivo – 
utilizados pela ciência do Direito – quando estes podem ser úteis à elaboração 
de propostas para a modificação do direito posto8. 

Assim, ainda que limitado aos muros do positivismo, existe espaço para 
a política do direito endógena (intertextualidade intrajurídica). Campo pro-
pício à esta prática encontra-se no elevado grau de generalidade e abstração 
das normas constitucionais.

Neste sentido, Marins afirma que “a proposta endogênica proporciona 
que a Ciência do Direito opere de modo diuturno para a melhoria política do 
sistema9”.

Contudo, quando esta política “interna” se mostra insuficiente, já que 
muitas vezes apenas ciências fora do direito (tais como a ciência econômica, 
a biologia, a ecologia, a ética, etc.) é que terão as respostas pretendidas, a elas 
é que os juristas deverão recorrer, sob pena de, não o fazendo, estarem fora 
da realidade. Deve-se sempre cuidar, no entanto, para que essas contribuições 
externas estejam sempre em conformidade com a ordem pública, sob pena de 
significarem apenas ideologia e esvaziarem seu sentido.

Diante das premissas acima colacionadas, impende observar que o Di-
reito Tributário não apenas necessita, como também permite um “olhar ex-
tradisciplinar”, tanto através da política jurídica endógena, como da exógena, 
e isto é essencial para uma tributação mais justa, com maior aceitação por 
parte da sociedade e que revele-se atenta aos problemas socioambientais da 
contemporaneidade. Tal possibilidade constitui um dos questionamentos que 
o presente trabalho tentará desvelar.

7  Ibid. p. 41
8  Ibid., p. 43.
9  Id.
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3. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: BREVE EMBASAMENTO INICIAL

De acordo com Paulo Bonavides, os princípios constitucionais são res-
ponsáveis pela congruência e equilíbrio de um sistema jurídica legítimo, fun-
damentando e orientando outras normas da ordem jurídica que com eles se 
conectam.10

A teoria pós-positivista reflete bem os acima colacionados ideais de con-
gruência, equilíbrio e sentido harmônico do sistema, condenando métodos 
interpretativos estritamente mecânicos e positivistas, para buscar uma rea-
proximação entre o Direito e a ética. 

Para Luiz Roberto Barroso, “pós-positivismo é a designação provisória 
e genérica de um ideário difuso, no qual se incluem o resgate dos valores, a 
distinção qualitativa entre princípios e regras, a centralidade dos direitos fun-
damentais e a reaproximação entre Direito e ética11”.

Um método puramente mecânico e formalista de interpretação cons-
titucional não possibilitaria a visualização da função ambiental do tributo. 
Todavia, uma interpretação não reducionista dos princípios constitucionais, 
ou seja, preocupada com o sentido harmônico do ordenamento jurídico siste-
micamente considerado, revela-se uma mudança paradigmática à dificuldade 
hermenêutica apontada.

Por guardar inelutável relação com a função ambiental do tributo, bem 
como por sua importância, dá-se, a seguir, especial atenção ao estudo do 
princípio constitucional relativo à essencialidade do ambiente.

4. O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ESSENCIALIDADE DO AMBIENTE 

O princípio da essencialidade do meio ambiente ecologicamente equili-
brado à manutenção de uma sadia qualidade de vida está expresso no caput 
do art. 225 da Constituição de 1988.

É um dos mais importantes princípios do Direito Ambiental, já que liga-
-se inelutavelmente a direitos basilares ou fundamentais, à exemplo do direito 
à vida. Por essa razão o princípio em tela é tratado, por Paulo Afonso Leme 
Machado, como princípio da “sadia qualidade de vida”.

Se o direito à vida é um direito não apenas à condição de estar vivo, mas 
à uma vida com dignidade, a salubridade ambiental do meio onde se vive é 
conditio sine qua non à sadia qualidade de vida e ao exercício das potenciali-
dades humanas, sendo portanto o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado corolário do princípio da dignidade da pessoa.

De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet, existe uma indissociável relação 
entre dignidade da pessoa e direitos fundamentais, já que em cada direito 

10  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003. p.292-294..
11  BARROSO, Luis Roberto. A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos fundamentais e relações 
privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.  p. 376.
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fundamental tem-se alguma projeção da dignidade da pessoa.  Isto porque a 
dignidade da pessoa – na condição de valor fundamental – exige o respeito de 
todas as dimensões de direitos fundamentais12.

Referindo esta temática ao termo “biologização da dignidade”, Sarlet 
salienta que onde há vida há dignidade, e a violação de quaisquer dos bens 
jurídicos implica conseqüentemente a violação do outro13.

Tulio Rosembuj, ao relacionar ambiente adequado à saúde, afirma que 
“la preocupación del daño ambiental afecta, sobre todo, a la salud de las per-
sonas. Y la dirección del goce del ambiente adecuado trae en uno de sus signi-
ficados el derecho al disfrute de un ambiente sano14”.

Insta observar que o respeito ao princípio da dignidade da pessoa hu-
mana acarreta a obrigação, por parte de todos os órgãos e funções estatais, de 
fazer valer o conteúdo axiológico de tal princípio, tanto abstendo-se  de ações 
contrárias ao bem- estar dos indivíduos, como protegendo-os contra ameaças 
à sua saúde, estas muitas vezes decorrentes da degradação ambiental e das 
externalidades negativas produzidas pelas atividades humanas. 

Neste sentido Cristiane Derani, ao discorrer sobre os princípios nortea-
dores da atividade econômica presentes no art. 170 da Constituição, em espe-
cial sobre aquele constituidor de uma base ética da ordem econômica, muito 
bem observa que “deve-se depreender que o princípio da dignidade humana é a 
essência, a razão das normas da ordem econômica, entendendo–se este princí-
pio como aquilo que a inspira e a conduz15”. Derani entende, em suas palavras, 
“ser este o vínculo axiológico da realização da ordem econômica com a prática 
de proteção ao meio ambiente16”.

Vista a dependência da saúde humana  para com a salubridade ambien-
tal, verifica-se sua relação com o próprio direito a vida e, portanto, o reconhe-
cimento do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como um 
direito fundamental de terceira dimensão. 

Tais direitos trazem como nota distintiva o fato de se desprenderem, em 
principio, da figura do homem- individuo como seu titular, destinando-se à 
proteção de grupos humanos, e caracterizando-se, conseqüentemente, como 
direitos de titularidade coletiva difusa, ou seja, referem-se àqueles direitos 
que não se limitam a um determinado indivíduo, mas sim cujos titulares são 
indeterminados. Justamente por isso os direitos de terceira dimensão exigem 
esforços em escala bastante ampla para sua efetivação. 

Nada mais correto, portanto, que inserir o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado nesta categoria de direitos fundamentais; isto 
porque o bem ambiental possui exatamente essas características. 

12  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 
1988. 5ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007 p. 86-87.
13  Ibid., p. 90.
14  ROSEMBUJ, Tulio. Los Tributos y la Proteccion del Medio Ambiente. Madrid: Marcial Pons Ediciones Juridicas, 
1995.  p. 46.
15  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 242.
16  Ibid., p. 244.
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Também tecendo considerações sobre os interesses transindividuais, 
José Luiz Bolzan de Morais afirma que estes representam ao Direito “uma re-
formulação substancial em seus enunciados mais tradicionais e pretensamente 
solidificados17”.  Continua o autor afirmando igualmente que “é mister que 
busquemos imediatamente a adaptação do Direito, como mecanismo de regu-
lação do convívio social, a uma realidade que não se adapta aos seus pressu-
postos tradicionais18”.

A supramencionada afirmação encontra fundamento no fato de existir 
clara incompatibilidade entre diversos institutos jurídicos tradicionalmente 
consagrados e a efetiva tutela destes direitos transindividuais. Claro que di-
versos institutos jurídicos já sofreram alterações; um grande exemplo reside 
nas alterações advindas da constitucionalização do Direito Civil. Contudo, 
uma das searas jurídicas que mais necessita reformulação para fazer frente 
a estes “novos direitos, em especial os socioambientais é, sem dúvida, a do 
Direito Tributário.

5. A UTILIZAÇÃO DA FUNÇAO AMBIENTAL DO TRIBUTO COMO INSTRUMENTO PARA O 
DESENVOLVIMENTO: Algumas considerações sobre sua necessidade e possibilidade

A partir da verificação de que os princípios constitucionais consubs-
tanciam valores que constituem alicerces de todo um sistema, faz-se extre-
mamente necessário que os tributos também desempenhem sua função am-
biental, para que o ordenamento constitucional, holisticamente considerado, 
permaneça harmônico.

Um direito tributário não fechado em si mesmo e atento às grandes 
questões socioambientais da contemporaneidade exige não apenas um estudo 
interdisciplinar – o que neste estudo fez-se com a complexa questão ambien-
tal –  mas também a constatação do fato de que a própria Carta Magna já 
possui diversos enunciados, princípios e dispositivos que permitem, como já 
visto em tópico anterior deste estudo, a intertextualidade intrajurídica que, 
não obstante limitada ao método estritamente jurídico e dogmático, pode 
contribuir muito com elaborações de proposições jurídico-políticas para a 
reforma do direito posto.

Sobre esta necessidade de repensar o direito posto, José Luiz Bolzan de 
Morais, ao discorrer sobre a necessidade de atendimento dos “novos direi-
tos” da contemporaneidade (leia-se interesses difusos, já estudados no item 
anterior) muito bem observa que o atendimento aos mesmos revela-se “uma 
tarefa inafastável para o Direito, mesmo que isto implique um rompimento com 
suas origens, tradições e conceitos clássicos19”.

17 MORAIS. José Luiz Bolzan de. Do direito social aos interesses transindividuais: O Estado e o Direito na ordem 
contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996.  p. 123.
18 Ibid., p. 125.
19  MORAIS. José Luiz Bolzan de. Do direito social aos interesses transindividuais: O Estado e o Direito na ordem 
contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996.  p. 154.
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Neste sentido, Simone Martins Sebastião afirma que o tributo deve ser 
analisado não apenas em sua acepção lógico-estrutural, enquanto norma ju-
rídica tributária, mas também em seu contexto funcional20, inferindo a autora 
que isto é o que advém da própria Constituição.

Neste sentido, constata-se que o sistema tributário brasileiro pode e deve 
ser socioambientalmente responsável, utilizando-se da tributação ambiental 
como um dos meios para o desenvolvimento.

A extrafiscalidade é tida como principal instrumento na operacionaliza-
ção deste desafio, já que, por possuir a capacidade de orientar comportamen-
tos, induzindo ou desestimulando certas atividades, pode trazer benefícios 
de incalculável valia à manutenção do equilíbrio ambiental que, como visto, 
revela-se essencial à mantença da humanidade (e de todas as formas de vida) 
na Terra.

De acordo com Regina Helena Costa, a extrafiscalidade possui um as-
pecto regulatório, orientando o comportamento do contribuinte à proteção 
do meio ambiente21.

Fundada na intervenção do Estado no domínio econômico, sem fins me-
ramente arrecadatórios, a extrafiscalidade propicia que o Estado atue como 
regulador do mercado, estimulando ou desestimulando determinadas condu-
tas. Como afirma Regina Helena Costa, a extrafiscalidade “repousa no prin-
cípio da supremacia do interesse coletivo sobre o individual, visando impedir a 
adoção de condutas individuais contrastantes com o interesse público22”.

Claudia Alexandra Dias Soares, ao discorrer sobre o imposto enquan-
to instrumento indutor de comportamentos observa que “se o objectivo do 
gravame se traduz na obtenção de receitas, (...), os contribuintes não podem 
adoptar qualquer tipo de comportamento para afastar ou reduzir a sua respon-
sabilidade fiscal23”. Afirmando também a autora que, do contrário, ou seja, 
se o objetivo não é meramente o arrecadatório, “a fiscalidade ecológica é efec-
tivada através de gravames cujo montante da obrigação varia com as caracte-
rísticas e a actuação do sujeito passivo24”, concluindo que, para a colocação 
do sistema fiscal a serviço da proteção ambiental – em suas palavras, de uma 
ecoeficiência – “o que se pretende é, essencialmente, a promoção da mudança 
comportamental, e não a mera obtenção de receita25”.

Assim, a extrafiscalidade está também vinculada à idéia de arrecadação, 
porém acoplada à  essa idéia está a percepção de que a instituição de tribu-
tos com fins extrafiscais terá, ainda, o objetivo de incentivar ou desestimular 

20  SEBASTIAO, Simone Martins. O Tributo e seu viés ambiental: extrafiscalidade e função promocional do Direito. 
Dissertação aprovada como requisito parcial à obtenção do grau de Mestre em Direito, Universidade Federal do 
Paraná. Curitiba: UFPR, 2004., p. 322
21  COSTA, Regina Helena. Apontamentos sobre a tributação ambiental no Brasil. In: TORRES, Heleno Taveira 
(Org.). Direito Tributário Ambiental. [312-331] São Paulo: Malheiros, 2005.   p. 313.
22 Ibid.,   p. 321.
23  SOARES, Claudia Alexandra Dias. O Imposto Ecológico – Contributo para o estudo dos instrumentos 
econômicos de defesa do ambiente. Coimbra: Coimbra Editora, 2001.  p. 526-527.
24  Ibid., p. 527.
25  Ibid., p. 527-528.
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determinada conduta do contribuinte, que terá reflexos diretos no meio am-
biente, na sociedade e na economia.

José Marques Domingues de Oliveira, ao tecer considerações sobre a ex-
trafiscalidade como instrumento indeclinável da atuação estatal, afirma que 
“o Direito Tributário pode e deve, através da extrafiscalidade, influir no com-
portamento dos entes econômicos de sorte a incentivar iniciativas positivas, e 
desestimular as nocivas ao bem comum26”.

Assim, ao instituir um tributo com características da extrafiscalidade, 
o Estado não obsta a realização de uma atividade privada, porém direciona 
o contribuinte ao desenvolvimento de atividades mais responsáveis socioam-
bientalmente. Como observa Roberto Catalano Botelho Ferraz,

 “a tributação vai poder bem atuar precisamente naquelas atividades que, 
não obstante tenham um maior ou menor impacto ambiental, permanecem 
lícitas em nossa sociedade. Não se trata de tributar mais fortemente certas 
atividades e, com isso, pretender restringi-las ou inviabilizá-las27”.

Marins e Teodorovicz, ao tecerem considerações sobre a extrafiscalidade 
em seu processo evolutivo, observam que sua visão altera-se conforme a reali-
dade circundante, conforme o contexto político predominante no momento; 
ou seja: conforme os objetivos almejados em cada sociedade28.

Os supramencionados autores observam que as necessidades da atuali-
dade superam em muito às de outros contextos históricos, por não limitarem-
-se, por exemplo, à redistribuição de riquezas ou ao favorecimento do pleno 
emprego.

As necessidades da atualidade são muito mais complexas, sendo estas 
as quais a extrafiscalidade deve também voltar-se. Assim, partindo da con-
sideração de que a visão sobre a extrafiscalidade há tempos existe e sempre 
revelou-se como a tradução dos contextos e necessidades de sua época, urge 
reconhecer que atualmente não temos aquelas mesmas necessidades, o que 
em conseqüência leva a concluir por uma premente necessidade de  inclusão 
de outros fundamentos e, portanto, novos objetivos aos quais a extrafiscali-
dade passa a ser chamada a atender.

Tais objetivos passam a ser mais claramente entendidos quando se com-
preende a concepção contemporânea do conceito de “desenvolvimento”.

Contemporaneamente, a noção ou conceito de desenvolvimento possui 
uma concepção para além do mero crescimento econômico (baseada no PIB, 
na industrialização, avanços tecnológicos, etc); esta concepção é permeada 
pela perspectiva da formação de um sistema que, além do crescimento eco-

26  OLIVEIRA, José Marques Domingues de. Direito Tributário e Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.p. 
37.
27  FERRAZ, Roberto Catalano Botelho. Instrumentos Econômicos de Proteção do Meio Ambiente [1081-1088]. In: 
Climate Change, biodiversity and sustainable energy use. (Antonio Herman BENJAMIN Org). Vol. 1. São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2008. p. 1083.
28 MARINS, James; TEODOROVICZ, Jeferson. Extrafiscalidade Socioambiental. Revista Tributária e de Finanças 
Públicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 90. Jan-fev. 2010.  p. 94.
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nômico e desenvolvimento social, seja capaz de proteger o meio ambiente, 
salvaguardando os recursos renováveis e finitos, já em exaustão, como direito 
fundamental a uma existência digna.

Merece neste momento atenção a relação que existe entre padrão desen-
volvimentista adotado e meio ambiente, bem como as reflexões de Amartya 
Sen acerca de suas considerações sobre um desenvolvimento que tenha por 
fim a liberdade. Aqui, se o desenvolvimento que se quer é o que respeite a 
essencialidade do ambiente como substrato de proteção à dignidade humana, 
este desenvolvimento não pode ser apenas voltado ao crescimento econômi-
co, pois não tornará a pessoa livre para exercer suas potencialidades.

Para Amartya Sen, o aumento do PIB (Produto Interno Bruto) pode 
ser utilizado apenas como meio de expansão das liberdades humanas, jamais 
como fim, porque a liberdade depende de outros determinantes; neste senti-
do, infere que “a ausência de liberdades substantivas relaciona-se diretamente 
com a pobreza econômica, que rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome, 
de obter remédios para doenças tratáveis, (...) de ter acesso à água tratada ou 
saneamento básico”29. Continua Sen afirmando que a liberdade relaciona-se 
intimamente à qualidade de vida, a qual, em seu entender, “também se con-
centra no modo como as pessoas vivem30”.

Amartya Sen considera, portanto, que a liberdade relaciona-se estrei-
tamente com a qualidade de vida, e esta, como neste trabalho já verificado, 
depende inelutavelmente de um meio ambiente sadio.

Sen salienta, também, a necessidade de uma análise integrada das ativi-
dades econômicas, sociais e políticas, para que o crescimento econômico seja 
apenas um dos meios – jamais fim último – do desenvolvimento. Para Sen, a 
expansão da liberdade é considerada tanto o fim primordial como também o 
principal meio do desenvolvimento31. 

Voltando ao que foi visto no item 3 deste trabalho, o direito a um am-
biente ecologicamente equilibrado constitui um direito fundamental. Neste 
sentido, oportuno relacionarmos as considerações desenvolvidas por Sen ao 
entendimento de Cristiane Derani, que entende consistir relevante indício de 
que um direito estabelecido constitucionalmente seja fundamental a sua con-
tribuição para a construção da liberdade. Afirma, assim, Derani que “direi-
tos fundamentais representam condições necessárias à efetivação da liberdade 
real32”. 

Ora, se a expansão da liberdade deve consistir não apenas meio do de-
senvolvimento, mas também seu principal fim, e se a observância dos direitos 
fundamentais constitui requisito à efetivação da liberdade, inconcebível reve-
la-se um modelo de desenvolvimento que não leve em conta a essencialidade 
do meio ambiente à manutenção de todas as formas de vida.

29   SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 18.
30  Ibid., p. 39.
31  Ibid. p. 52.
32  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  p. 207.
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A relação entre extrafiscalidade e desenvolvimento pode ser observada 
quando se nota que, da mesma forma que os momentos históricos “declínio 
do liberalismo econômico clássico” e “política fiscal anticíclica keynesiana” 
representaram ou propiciaram nova roupagem a concepções que já não mais 
satisfaziam as necessidades daqueles modelos de desenvolvimento, atualmen-
te os debates acerca de que tipo de desenvolvimento queremos e buscamos 
igualmente revelam-se excelentes oportunidades para que se incluam novas 
idéias à noção de extrafiscalidade.

De acordo com Marins e Teodorovicz , o direito tributário não deve 
manter sua visão à anacrônica extrafiscalidade de 40 ou 60 anos atrás, en-
xugada pelas discussões dos financistas e adaptada literalmente à realidade 
jurídico-tributária33.

Na cena hodierna, a extrafiscalidade deve estar preocupada com a essen-
cialidade do meio ambiente à existência humana com saúde e dignidade, ou 
seja, deve estar atenta à socioambientalidade, característica que exige consi-
derações para além da mera função arrecadatória, e tampouco se confunde 
com os ideais wagnerianos ou keynesianos, por possuir, muito mais do que 
preocupações relacionadas ao ideal de justiça redistributiva ou ao de pro-
moção do pleno emprego, intenções mais condizentes com o contexto atual, 
com os direitos fundamentais de terceira dimensão, com a observância de 
certos fundamentos constitucionais como a dignidade humana, bem como 
com a observância de alguns princípios constitucionalmente estabelecidos, 
como o da essencialidade do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, 
do acesso equitativo aos recursos naturais e da solidariedade (ou ética) inter-
geracional.

Considerando que a efetivação de direitos fundamentais depende de que 
o Estado disponha de meios para tal realização, a cena que aos nossos olhos 
se descortina não é muito animadora. Do contrário, e assim muito bem de-
nuncia Cristiane Derani, afirmando que “seja por insuficiência de meios ou 
por prioridade política, deparamo-nos  com limites de atuação, onde naufraga 
a idéia de uma imediata efetivação de todos os direitos fundamentais34”, res-
saltando a autora que a referida “ausência de meios” não refere-se apenas à 
falta de condições financeiras, mas sim – e principalmente – à inércia Estatal, 
à deficiência de atuação política, à ausência de prioridades, etc. 

É premente, portanto, a mudança deste cenário, pois, como estabelecido 
no próprio caput do art. 225 da Constituição, bem como no inciso VI de seu 
art. 170, o Estado não pode esquivar-se de seu dever de promoção do direito 
fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado, até porque, como ob-
serva Cristiane Derani ao tecer considerações sobre os direitos das gerações 
vindouras, “toda atividade estatal de planejamento e de alcance dilatados no 
tempo traz conseqüências a terceiros que fatalmente não puderam intervir na 

33  MARINS, James; TEODOROVICZ, Jeferson. Op. cit. p. 108.
34  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  p. 210.

Book grad e pos grad.indb   621 11/05/11   15:27



622 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

tomada das decisões, por distanciamento temporal35”. Advém, portanto, daí 
também a importância da atuação do Estado na busca e efetivação do direito 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

 Assim, para satisfatoriamente desempenhar tal incumbência, o Estado 
deve lançar mão de todos os instrumentos de que dispõe. Neste sentido, De-
rani afirma também que a materialização do direito estabelecido no art. 225 
“tanto mais efetiva será quanto maior a eficiência das práticas de políticas 
públicas coordenadas com as atividades privadas36”.  A tributação ambien-
talmente responsável é, como visto, um destes instrumentos, já que constitui 
modalidade de intervenção indireta do Estado no domínio econômico

Passemos, por oportuno, brevemente à análise da tutela jurídica am-
biental no Brasil. Esta é tratada tradicionalmente através do modelo “coman-
do-controle” (ou seja, legislação-fiscalização). Contudo, tal modelo revela-se 
ineficaz quando  utilizado de maneira isolada.

Isto porque, primeiramente, ainda que a legislação seja avançada e farta, 
a fiscalização é deficitária. Se fosse adequada ao que a legislação espera, não 
teríamos atualmente tanto descumprimento da legislação ambiental. Neste 
aspecto, a tributação ambiental revela-se vantajosa também por poupar di-
nheiro público gasto em fiscalização. 

Tulio Rosembuj igualmente discorre sobre as desvantagens da utilização 
exclusiva do modelo “comando-controle” à proteção ambiental, no sentido 
de que esta acaba por revelar-se muito dificultosa aos agentes econômicos, 
que não conseguem alcançar os objetivos de proteção pré-estabelecidos prin-
cipalmente pelo fato de que os meios elegidos pela Administração, estabe-
lecidos na legislação, para diminuir a poluição, certamente não são os que 
escolheriam os próprios agentes econômicos, que têm suas escolhas pautatas, 
na maioria das vezes, pelo critério eficiência37. 

Ressalta o autor também que, além do problema da eficiência, conspiram 
também contra o modelo “comando controle” a rigidez, a burocratização e 
o desfalque de recursos materiais e humanos. Rosembuj afirma, igualmente, 
que “el command –control-approach tiene una significativa vulnerabilidad en la 
multitud de centros contaminantes que debe regular y la pluralidad de situacio-
nes, microsistemas que se desarrollan a lo largo de un determinado territorio38”, 
concluindo que “para el contaminante ha sido más ventajoso pagar la multa o 
penalización correspondiente que cumplir con la normativa existente39”.

No mesmo sentido José Luis Bolzan de Morais, ao discorrer sobre a 
tutela de interesses difusos  (o que constitui, como visto no item 4 neste tra-
balho, a natureza jurídica do bem ambiental), afirma igualmente que “mais 
importa aos interesses difusos a cumplicidade de todos com o conteúdo e as-

35  Ibid., p. 259-260.
36  Ibid., p. 218.
37  ROSEMBUJ, Tulio. Op. cit. p. 48.
38  Id.
39  Ibid., p. 49.
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seguramento dos mesmos, do que uma possível repressão dos atos cometidos. 
É principalmente a preocupação com o aspecto educativo-promocional – que 
evita a ocorrência do ato danoso – do que com o repressivo40”.

Este aspeto educativo-promocional verifica-se nos instrumentos econô-
micos de proteção do meio ambiente, e um dos exemplos destes instrumentos 
é a utilização da função socioambiental do tributo.

Uma grande vantagem advinda com a utilização dos instrumentos eco-
nômicos, apontada por Rosembuj  é a incitação à criação de tecnologias mais 
limpas, o incentivo à mudança e à inovação, salientando que “los riesgos se 
equilibran por las nuevas oportunidades que vienen de la competência, eficiên-
cia e innovaciones41”.

Cláudia Alexandra Dias Soares também entende ter o tributo ecológico 
importante papel no incentivo à inovação e alteração de tecnologias, afir-
mando neste sentido que “o tributo vai fornecer um incentivo a que a empresa 
invista em tecnologias limpas cujo custo seja inferior ao imposto42”.

Verifica-se, assim, que o modelo “comando-controle” do Direito Am-
biental tradicional não deve ser utilizado de maneira isolada. À ele deve-se 
associar um direito promocional, com instrumentos econômicos de proteção 
do ambiente incentivadores de condutas socioambientalmente responsáveis, 
acompanhando, dessa forma, uma tendência mundial.

Conclui-se, portanto, que a função ambiental do tributo pode e deve 
servir como forma de intervenção indireta do Estado no domínio econômico 
e, como visto no decorrer de todo o trabalho, revela-se valioso instrumento 
de mudança social, moldando a conduta dos indivíduos através da indução 
e incentivo à técnicas de produção que levem em conta a exauribilidade dos 
recursos naturais no processo de desenvolvimento, em consonância com os 
ideais de ética intergeracional, como pressuposto de uma existencia digna  vi-
sando, assim, resultados positivos à toda coletividade, bem como àqueles que 
no momento não podem pronunciar-se, por distanciamento temporal.

6. CONCLUSõES ARTICULADAS

6.1 O reducionismo epistemológico do Direito Tributário falha em reduzir a 
complexidade da realidade, tornando-o incapaz de trazer respostas a grandes 
questões da contemporaneidade, tais como as ambientais. 

6.2 a mudança paradigmática concernente à função ambiental que os tributos 
poderiam e deveriam desempenhar encontra seu fundamento não apenas nos 
princípios constitucionais mas também na necessária abertura interdiscipli-
nar com outros campos do conhecimento.

40  MORAIS. José Luiz Bolzan de.Op. cit.,.  p. 149.
41  ROSEMBUJ, Tulio. Op. cit., p. 51.
42  SOARES, Claudia Alexandra Dias.Op. cit.,.  p. 396.
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6.3 a partir do reconhecimento da necessidade da interdisciplinaridade e da 
transdisciplinaridade no lugar do antigo conhecimento reducionista e espe-
cializante, as reflexões neste estudo realizadas concluíram pela necessidade 
de um re-pensar dos meios pelos quais esta tão complexa problemática vem 
sendo tratada.

6.4 para dar conta deste re-pensar, e no difícil intento de abrir portas, no Di-
reito Tributário, à outros campos do conhecimento, o estudo neste trabalho 
realizado constatou que caminhos iluminaram-se quando da utilização da 
política jurídica endógena e exógena, bem como da utilização de um modelo 
de interpretação constitucional com escopo de conferir sentido harmônico ao 
sistema, em nítida reação ao anterior modelo reducionista-formal, reaproxi-
mando em conseqüência o Direito da Ética.

6.5  um método reducionista de interpretação constitucional não possibilita 
a visualização da função ambiental do tributo. No entanto, uma interpreta-
ção não mecânica, preocupada com o sentido harmônico do ordenamento 
jurídico holisticamente considerado, revela-se uma mudança paradigmática à 
dificuldade hermenêutica apontada.

6.6 Estudou-se em maior profundidade o princípio constitucional da essen-
cialidade do ambiente e, em conclusão, restou demonstrada a inevitável de-
pendência, tanto por parte do homem, como também de todas as formas de 
vida, de um ambiente saudável.

6.7 esta constatação, quando aliada à grande possibilidade que a saúde hu-
mana tem de ser afetada pelas externalidades negativas geradas pelo padrão 
insustentável de desenvolvimento econômico e científico da atualidade traz à 
tona a premente necessidade de que maior eficácia e efetividade sejam dispen-
sadas ao princípio, para que o núcleo do sistema jurídico-institucional dos 
Estados seja de fato protegido.

6.8 A partir da constatação acima exposta, o trabalho desvelou relevante 
conclusão parte do nó central de reflexões que de início se propôs a realizar: 
verificou-se que o referido princípio constitui um fundamento de incalculável 
valia para que o tributo desempenhe algo muito além de sua mera existência 
ou finalidade arrecadatória: sua função. 

6.9 a extrafiscalidade é tida como principal instrumento na operacionalização 
deste desafio já que, por possuir a capacidade de orientar comportamentos, 
induzindo ou desestimulando certas atividades, tem potencial de trazer signi-
ficativos benefícios à manutenção do equilíbrio ambiental, sendo à esta ques-
tão que a extrafiscalidade deve, contemporaneamente, direcionar-se.

6.10 sobre os atuais debates acerca de que tipo de desenvolvimento quere-
mos e buscamos verificou-se que, se a expansão da liberdade deve consistir 

Book grad e pos grad.indb   624 11/05/11   15:27



625Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students’ Papers

não apenas meio do desenvolvimento, mas também seu principal fim, e se a 
observância dos direitos fundamentais constitui requisito à efetivação desta 
liberdade, por representarem aqueles condições necessárias à efetivação des-
ta, inconcebível revela-se um modelo de desenvolvimento que não leve em 
consideração a existência do princípio constitucional da essencialidade do 
ambiente como pressuposto à uma existência digna.

6.11 vista a insuficiência da utilização isolada do modelo “comando-controle” 
à tutela dos problemas ambientais no Brasil, concluiu-se pela extrema neces-
sidade de que os tributos desempenhem sua função ambiental, por revelar-se 
tal função eficaz ferramenta de mudança social, moldando a conduta dos in-
divíduos através da indução e incentivo à técnicas de produção que levem em 
conta a exauribilidade dos recursos naturais no processo de desenvolvimento, 
em consonância com os ideais de ética intergeracional.

6.12 estudado o modo pelo qual a função ambiental do tributo poderia 
tornar-se verdadeira vertente para a sustentabilidade, e pesquisado o con-
teúdo dos atuais debates acerca de que tipo de desenvolvimento queremos e 
buscamos chega-se, ao final do trabalho, à conclusão de que o princípio da 
essencialidade do ambiente constitui um dos principais fundamentos para 
que mais atenção seja dispensada à estas essenciais funções ambientais que, 
contemporaneamente, os tributos são chamados a atender.
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1. INTRODUÇÃO

A destruição das florestas é um problema causado pela humanidade a 
si própria há milhares de anos. A exploração excessiva dos recursos naturais, 
com a gradativa substituição das florestas por áreas de cultivo ou pastagens,1 
teve por consequências o esgotamento dos estoques de madeira, a destruição 
acelerada do solo e uma desertificação gradativa, a redução da produtivida-
de, inundações e o aumento do efeito estufa. Estas áreas desflorestadas se 
tornaram incapazes de suprir as necessidades de seus habitantes.2

Desde a descoberta do Brasil pelos portugueses, as florestas sempre fo-
ram uma importante fonte de recursos econômicos. Da exploração do pau-
-brasil à indústria madeireira atual, passando pelos ciclos da borracha e do 
café e pela mineração, o país que conhecemos hoje foi construído em cima de 
sua destruição.

Como bem esclarece Cristiane Derani, “o fator natureza integra neces-
sariamente o movimento econômico, compondo o aumento e diminuição de 
riqueza de determinada sociedade, sem que, contudo, este fator seja necessa-
riamente quantificado monetariamente”.3

Hoje temos conhecimento e comprovação científica da importância das 
florestas para o mundo e das consequências de sua destruição,4 especialmente 
para o modo de vida da sociedade atual. Ademais, ainda paira sobre elas 

1  Como bem explica Cristiane Derani, a “natureza é a primeira mediação humana para a produção. A produção 
social é uma produção natural, posto que o homem, em qualquer formação social, tem as relações de produção e 
reprodução social mediadas pela natureza.”. Op. Cit., p. 100.
2  LEÃO, Regina Machado. A Floresta e o Homem. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Instituto de 
Pesquisas e Estudos Florestais, 2000. p. 119. 
3  DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 3a. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 100. Segundo Paulo de 
Bessa Antunes, “As relações entre a imperiosa necessidade de desenvolvimento econômico e o avanço sobre as áreas 
florestais é bastante evidente; igualmente evidentes são as relações entre o avanço sobre as florestas e a pobreza, 
tanto é assim que o Banco Mundial aponta que a área ocupada por florestas nos países em desenvolvimento foi 
reduzida à metade em aproximadamente um século”. Direito Ambiental. 12a. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010. p. 495.
4  “Os cientistas só reconheceram a Terra como entidade auto-reguladora na Declaração de Amsterdam, em 2001, e 
muitos ainda agem como se nosso planeta fosse uma enorme propriedade pública que possuímos e compartilhamos”. 
LOVELOCK, James. A vingança de Gaia. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2006. p. 18.
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uma grande ameaça neste século: as mudanças climáticas.5 Logo, proteger as 
florestas é uma das obrigações mais prementes da humanidade neste século.6

Segundo Antunes, “A conservação das florestas é uma das questões fun-
damentais para a humanidade e as demais formas de vida; consequentemen-
te, é um tema fundamental do Direito Ambiental.”7

Contudo, a legislação ambiental existente parece ainda não ter compre-
endido o que realmente é uma floresta, tratando-a basicamente como vege-
tação, como veremos a seguir. As florestas são mais complexas do que isso e 
somente quando tal complexidade for compreendida e absorvida pelo legisla-
dor é que elas de fato poderão ter alguma chance de futuro. 

No Ano Internacional das Florestas, compreendê-las para faticamente 
protegê-las se torna mais importante do que nunca.8

2. A DECLARAÇÃO DAS FLORESTAS

Um dos frutos da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambien-
te e Desenvolvimento, mais conhecida como Rio-92, foi a Declaração das 
Florestas, instrumento sem poder jurídico, mas com que contém a base prin-
cipiológica para a proteção das florestas no mundo.

Tal Declaração não esclarece o que é floresta, apesar de tratá-la de forma 
mais ampla, como se pode observar no princípio 2B, segundo o qual:

“Os recursos e as terras florestais devem ser geridos de forma sustentável para 
atender às necessidades sociais, econômicas, ecológicas, culturais e espirituais 
das gerações presentes e futuras. Essas necessidades são por produtos e servi-
ços florestais, como madeira e seus derivados, água, alimentos, forragem para 
os animais, remédios, combustível, moradia, emprego, lazer, habitats para a 
fauna, diversidade de paisagens, sumidouros e reservatórios, entre outros”.9

A legislação brasileira absorveu muitos dos princípios da Declaração 
das Florestas, alguns inclusive antes da mesma, especialmente na Carta Mag-
na de 1988, mas ainda não as protege em sua complexidade.

5  Sobre elas, Lovelock afirma que “as perspectivas são sombrias, e, ainda que consigamos reagir com sucesso, 
passaremos por tempos difíceis, como em qualquer Guerra, que nos levarão ao limite. Somos resistentes, e seria 
preciso mais do que a catástrofe climática prevista para eliminar todos os casais de seres humanos em condições de 
procriar. O que está em risco é a civilização.”. Op. Cit., p. 23.
6  “O ser humano, por mais inteligente e mais criativo que seja, não pode viver sem as outras espécies vegetais e 
animais. Conscientes estamos de que sem florestas não haverá água, não haverá fertilidade do solo; a fauna depende 
da floresta, e nós – seres humanos – sem florestas não vivemos”. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito 
Ambiental Brasileiro. 13ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. p. 719.
7  Op.Cit., p. 495.
8  A Resolução 61/193, aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, declarou 2011 o Ano 
Internacional das Florestas. Esta Resolução reconheceu que as florestas e a gestão florestal sustentável podem 
contribuir significativamente para o desenvolvimento sustentável, erradicação da pobreza e a realização dos objetivos 
de desenvolvimento acordados internacionalmente, incluindo os Objetivos do Milênio; e enfatizou a necessidade de 
uma gestão sustentável de todos os tipos de florestas, incluindo os ecossistemas florestais frágeis.
9  Tradução livre. 
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3. A PROTEÇÃO DAS FLORESTAS NO BRASIL

A primeira norma brasileira a tentar proteger as florestas, mesmo 
que por razões nada ambientais, foi o Código Florestal de 1934. Segundo 
Figueiredo “sua preocupação verdadeira era com a exploração florestal, 
com a utilização racional e adequada dos ‘recursos florestais’ para fins 
econômicos”.10

Em 1965 ele foi substituído por um novo Código Florestal (Lei 
4.771/1965), este sim com reais intenções de proteção da natureza. A Consti-
tuição Federal promulgada em 1988 recepcionou-o e fortaleceu a proteção do 
meio ambiente no Brasil.

Outrossim, existem diversos diplomas na legislação brasileira dispondo 
sobre a proteção das florestas. Nesta tese destacamos, com base em sua im-
portância e amplitude, o Código Florestal, seu anteprojeto de reforma, a Lei 
de Gestão das Florestas Públicas e a Lei da Mata Atlântica. Nenhuma destas 
normas compreende as florestas em sua real complexidade.

Não foi analisada nesta tese a Lei 9.985/2000, que instituiu o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação, porque ela não visa proteger florestas 
em si, mas sim áreas naturais com características naturais relevantes.11

Antunes entende que não há um conceito jurídico genérico que seja ca-
paz de definir as florestas como um todo, mas sim que há conceitos jurídicos 
específicos para cada tipo de floresta concretamente determinado.12 Esta é 
uma das principais dificuldades para a proteção real das florestas.

3.1 A Magna Carta de 1988

Segundo Cristiane Derani:

“a conclusão de que o desenvolvimento da atividade industrial pode acar-
retar consequências graves à saúde e bem-estar dos indivíduos, além de le-
var à inviabilidade de sua existência por minar suas bases de reprodução, 
conduziu a esta nova perspectiva orientada para o futuro. Assim sendo, a 
prática presente, donde sobressai a prática de política econômica, passa a 
contra com um outro fator decisivo, a garantia de uma ‘sadia qualidade de 
vida’, não só para as presentes como para as futuras gerações.” 13

10  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Curso de Direito Ambiental. 3a. ed. Curitiba: Arte & Letra, 2009. 
p. 192.
11  De acordo com o art. 2º, inc. I, da Lei 9.985/2000, unidades de conservação são “espaços territoriais e seus 
recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao 
qual se aplicam garantias adequadas de proteção.” Segundo Édis Milaré, “(...) o critério mais relevante é o da 
sustentabilidade do próprio espaço natural em si, ou seja, a perpetuação dos sistemas vivos, da estrutura e das 
funções dos ecossistemas situados naquelas areas, de molde a manter o celebrado equilíbrio ecológico.” Direito 
do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 5a. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 655.
12  Op. Cit., p.514.
13 . Op. Cit., p. 259.
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Assim, em 1988, a nova e atualmente vigente Constituição Federal trou-
xe um capítulo chamado Do Meio Ambiente, composto por um único artigo, 
o nº 225, dispõe em seu caput, norma-matriz da proteção ambiental brasilei-
ra14, que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado15, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.”.16

Esta norma implica em impedir que os recursos naturais não sejam ex-
plorados de forma predatória, visto que isso violaria o direito das próximas 
gerações a um ambiente ao menos tão rico quanto o que nós recebemos.17

Outrossim, a proteção constitucional das florestas é bem ampla: 

“em se tratando de ecossistemas florestais, a Constituição de 1988, a par de 
outorgar a competência legislativa à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
sobre tal matéria (art. 24, VI), estabeleceu normas e princípios que, de forma 
articulada, compõem o plexo de diretrizes fundamentais à sua adequada prote-
ção. Nesse sentido: a previsão da função socioambiental da propriedade como 
pilar da atividade econômica (art. 170, III e VI, e art. 186, II); a previsão da 
definição de espaços territoriais e componentes especialmente protegidos (art. 
225, §1º, III); a referência ao estudo prévio de impacto ambiental (art. 225, §1º, 
IV); a proteção da fauna e da flora, com a vedação de práticas que ponham 
em risco sua função ecológica (art. 225, §1º, VII); a classificação da Floresta 
Amazônica, da Mata Atlântica e da Serra do Mar como patrimônio nacional 
(art. 225, §4º), e a previsão de preservação dos recursos ambientais necessários 
ao bem-estar das comunidades indígenas (art. 231, §1º).” 18

14  SILVA, José Afonso. Op. Cit., p. 52.
15  “O equilíbrio ecológico não significa uma permanente inalterabilidade das condições naturais. Contudo, a 
harmonia ou a proporção e a sanidade entre os vários elementos que compõem a ecologia – populações, comunidades, 
ecossistemas e a biosfera – hão de ser buscadas intensamente pelo Poder Público, pela coletividade e por todas 
as pessoas”. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13ª. ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2005. p. 119. Para SILVA, “O ‘ecologicamente’ refere-se, sim, também à harmonia das relações e interações 
dos elementos do habitat, mas deseja especialmente ressaltar as qualidades do meio ambiente mais favoráveis à 
qualidade da vida. Não ficará o homem privado de explorar os recursos ambientais na medida em que isso também 
melhora a qualidade da vida humana; mas não pode ele, mediante tal exploração, desqualificar o meio ambiente 
de seus elementos essenciais, porque isso importaria desequilibrá-lo e, no futuro, implicaria seu esgotamento. O 
que a constituição quer evitar, com o emprego da expressão ‘meio ambiente ecologicamente equilibrado’, é a ideia, 
possível, de um meio ambiente equilibrado sem qualificação ecológica, isto é, sem relações essenciais dos seres vivos 
entre si e deles com o meio”. Op. Cit., p. 88
16  Segundo Nicolao Dino de Castro e Costa Neto nesta norma “a um só tempo, estipulam-se direitos de índole 
coletiva (rectius, direitos difusos) e um conjunto de prestações impostas ao Poder Público e aos particulares, a fim de 
que aqueles direitos possam ser eficazmente exercidos”. Op. Cit., p. 121.
17  “Toda atividade estatal de planejamento e de alcance dilatados no tempo traz consequências a terceiros que 
fatalmente não puderam intervir na tomada das decisões, por distanciamento temporal. É o que torna indispensável 
a participação do Estado na consecução do direito previsto no art. 225 da Constituição Federal. Um direito 
impossível de ser assegurado, sem que se garanta uma base de reprodução dilatada no tempo. Sua concretização 
envolve uma generalização não só especial como temporal,sem o que sua efetivação é mera suposição”. In DERANI. 
Op. Cit., pp. 259 e 260. Nas palavras de Paulo Affonso Leme Machado, “O art. 225 consagra a ética da solidariedade 
entre as gerações, pois as gerações presentes não podem usar o meio ambiente fabricando a escassez e a debilidade 
para as gerações vindouras.”. Op. Cit., p. 123
18 COSTA NETO. Op. Cit., p. 151.
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A Magna Carta impõe ao Poder Público algumas obrigações no sentido da 
defesa do meio ambiente. Uma das incumbências impostas com vistas à proteção 
do direito das gerações atuais e futuras ao meio ambiente ecologicamente equili-
brado19 é “definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem protegidos”.20 A finalidade principal da demarcação destas 
áreas é a promoção da biodiversidade e a manutenção dos ecossistemas.21

Os espaços territoriais especialmente protegidos22 caracterizam-se por 
estarem sob “um regime jurídico especial quanto à modificabilidade e quanto 
à fruição”.23 Seu objetivo principal é“a manutenção de ecossistemas de pecu-
liar significado ambiental, em prol, inclusive, das gerações vindouras”.24 Eles 
podem ser divididos em lato sensu e stricto sensu.25

No primeiro grupo enquadram-se as áreas protegidas pelo Código Flo-
restal (Lei 4.771/1965) – área de preservação permanente e reserva legal – e 
as áreas de proteção especial previstas na Lei 6.766/1979, quais sejam: as áre-
as localizadas em áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos 
mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, 
assim definidas por legislação estadual ou federal.26

Pertencem ao segundo grupo – o dos espaços territoriais especialmente 
protegidos stricto sensu – as unidades de conservação típicas, previstas na Lei 
9.985/2000.27

A Lei Magna deu a alguns biomas o status de patrimônio nacional.28 Pri-
meiramente, devemos esclarecer que “isso não significa transferir para a União o 
domínio sobre as áreas particulares, estaduais e municipais, situadas nas regiões 

19  Bem ensina Edis Milaré: “Por derradeiro, a missão do Direito ambiental é conservar a vitalidade, a diversidade e 
a capacidade de suporte do planeta Terra, para usufruto das presentes e futuras gerações.” Op. Cit., p. 760.
20  Art. 225, §1°, inc. III, CF/1988. Neste sentido, Helini Silvini Ferreira afirma que “trata-se, sobretudo, de 
instrumento para a concretização do próprio direito fundamental ao meio ambiente, direito intergeracional de 
usufruto de estados ecológicos essenciais”. Política Ambiental Constitucional. In: CANOTILHO, José Joaquim 
Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 
2007. p. 273.
21  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Op. Cit., p. 164. No mesmo sentido, José Afonso da Silva afirma que 
“Espaços territoriais e seus componentes, em sentido ecológico, referem-se, na verdade, a ecossistemas. Se são dignos 
de proteção especial é porque são áreas representativas de ecossistemas.” Op. Cit., p. 230.
22  O professor José Afonso da Silva define brilhantemente ETEPs como “áreas geográficas públicas ou privadas 
(porção do território nacional) dotadas de atributos ambientais que requeiram sua sujeição, pela lei, a um regime 
jurídico de interesse público que implique sua relativa imodificabilidade e sua utilização sustentada, tendo em vista 
a preservação e proteção da integridade de amostras de toda a diversidade de ecossistemas, a proteção aos processos 
evolutivos das espécies, a preservação e proteção dos recursos naturais.” Op. Cit., p. 232.
23  SILVA, José Afonso da. Op. Cit. p. 230.
24  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e. Proteção Jurídica do Meio Ambiente – I Florestas. Belo
Horizonte: Del Rey, 2003. p. 164.
25  MILARÉ, Edis. Op. Cit., p. 160.
26  Art. 13, inc. I, Lei 6.766/1979
27  MILARÉ, Édis. Op. Cit., p. 160. No mesmo sentido, Nicolau Dino de Castro e Costa Neto afirma que “unidade 
de conservação é espécie do gênero espaço territorial especialmente protegido – ETEP. Assim, é de se entender que 
o diploma legal instituidor do SNUC não esgota o rol dos espaços territoriais dignos de especial proteção”. Op. 
Cit., p. 170. Vide também: FERREIRA, Helini Silvini Política Ambiental Constitucional. In: CANOTILHO, José 
Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 241.
28  Art. 225, §4º, CF/88: “A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-
Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições 
que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.”
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mencionadas”29. O sentido da expressão patrimônio nesta norma é de riqueza 
cujo uso deve respeitar aos interesses ecológicos e de preservação ambiental.30

Considerar tais biomas patrimônio nacional significa reconhecer sua im-
portância para o país e para o povo, tendo todas as esferas do Poder Público 
a obrigação a realizar o que for necessário para sua proteção e a manutenção 
de seu equilíbrio ecológico.31

Apesar de ampliar a proteção das florestas e do meio ambiente em si, 
criando meio, direitos e obrigações, o que foi um avanço fundamental para o 
Direito Ambiental Brasileiro, a Constituição Federal de 1988 não trouxe uma 
definição de floresta, deixando-a a cargo dos diversos entes e órgãos federati-
vos32 com poder de legislar sobre ela.33

3.2 O Código Florestal de 1934

Em 23 de janeiro de 1934, na Era Vargas, foi promulgado o Decreto 
23.793, primeiro Código Florestal brasileiro. Entre tantas novidades, essa 
norma impôs à propriedade uma função ambiental ao determinar que os di-
reitos de propriedade devem respeitar as limitações estabelecidas pelas leis, 
inclusive esta em especial.34

A principal limitação estabelecida por este Código foi tornar as florestas 
um bem de interesse comum a todos os habitantes do país. Consequentemen-
te, os direitos de propriedade sobre elas sofreriam limitações estabelecidas em 
lei, especialmente em relação ao corte de árvores em florestas protetoras ou 
remanescentes, consideradas de conservação perene.35

29  SILVA, José Afonso. Op. Cit., p. 262.
30  MILARÉ, Edis. Op. Cit., pp. 173 e 174.
31  ZADOROSNY, Natasha. Breves considerações sobre a proteção da Mata Atlântica com ênfase na Lei 
11.428/2006. Simpósio Dano Ambiental na Sociedade de Risco, 2, 2007, Florianópolis. Anais. Florianópolis: 
Grupo de Pesquisa Direito Ambiental na Sociedade de Risco / UFSC / CNPq, 2007. p. 631. No mesmo 
sentido, Nicolao Dino de Castro e Costa Neto afirma que “a expressão patrimônio nacional presta-se a 
enfatizar a existência de um interesse mais amplo, de toda a Nação. Busca sublinhar que a preservação de 
tais ecossistemas transcende o plexo de valores locais, dizendo respeito direta e simultaneamente a todos os 
brasileiros, e não apenas aos habitantes da região.”. Op. Cit., p. 125.
32  A Política Nacional do Meio Ambiente criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). Segundo 
Paulo de Bessa Antunes, a finalidade do SISNAMA é estabelecer uma rede agências governamentais, nos 
diversos níveis da Federação, visando assegurar mecanismos capazes de implementar eficientemente a Política 
Nacional do Meio Ambiente. Op. Cit., p. 107. O SISNAMA engloba os órgãos e entidades da União, dos 
Estados e dos Municípios e as fundações criadas pelo Poder Público que tem por responsabilidade proteger e 
melhorar a qualidade ambiental, sendo integrado por um órgão superior (Conselho de Governo), um órgão 
consultivo e deliberativo (CONAMA), um órgão central (Ministério do Meio Ambiente - MMA), um órgão 
executor (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA), órgãos 
seccionais estaduais e órgãos locais municipais (Art. 6º, incs. I a VI, Lei 6.938/1981).
33  A competência para legislar sobre florestas é concorrente entre a União e os Estados (art. 24, inc. VI, 
CF/1988) enquanto que a para preservá-las é comum a todos os entes federativos (art. 23, inc. VII, CF/1988). 
Segundo Vladimir Passos de Freitas, “o sistema adotado pelo regramento constitucional, inquestionavelmente, 
representou um avanço em matéria de meio ambiente, uma vez que, anteriormente, exercia a União plenos 
poderes sobre o assunto, desconhecendo as peculiaridades regionais e locais”. Direito Administrativo e Meio 
Ambiente. 4a. ed. Curitiba: Juruá Editora, 2010, pp. 36 e 37.
34  Art. 1º, Decreto 23.793/1934: “As florestas existentes no território nacional, consideradas em conjunto, constituem 
bem de interesse comum a todos os habitantes, do país, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações 
que as leis em geral, e especialmente este código, estabelecem”.
35  MILARÉ, Op. Cit., p. 691.
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Segundo Guilherme José Purvin de Figueiredo, o Código Flores-
tal de 1934 é um “(...) diploma legal que, a despeito de estar prepon-
derantemente preocupado com a questão da exploração econômica das 
florestas, assentou-se em bases inspiradas no princípio da função social 
da propriedade”.36

O Decreto 23.793/1934 classificou as florestas em quatro tipos: proteto-
ras, remanescentes, modelo e de rendimento.37 

As florestas protetoras eram aquelas que, devido a sua localização, possuí-
am uma das seguintes finalidades: conservar o regime das águas, evitar a erosão 
das terras pela ação dos agentes naturais, fixar dunas, auxiliar na defesa das 
fronteiras, assegurar condições de salubridade pública, proteger sítios que por 
sua beleza mereçam ser conservados ou asilar espécies raras da fauna.38

Dentre as finalidades acima expostas, pode-se notar uma que claramen-
te tem a função de, se não evitar, ao menos atenuar desastres naturais: as 
florestas que evitam a erosão.

As florestas protetoras foram as precursoras das áreas de preservação 
permanente estabelecidas pelo Código Florestal que veio em 1965.

Bem concluiu José Afonso da Silva: “o certo é que o Código não foi efi-
caz. Suas normas não tiveram aplicação rigorosa que impedisse a contínua 
devastação de nossas florestas e outras formas de vegetação”.39

3.3 O Atual Código Florestal 

Em 15 de setembro de 1965 foi publicada Lei nº 4.771 instituindo o Có-
digo Florestal vigente até os dias atuais e revogando o Código de 1934. Esta 
Lei determinou que as florestas existentes no território nacional e as demais 
formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são 
bens de interesse40 comum a todos os habitantes do País.41/42

De face, nota-se a continuação do sentido legal dado à floresta como 
uma forma de vegetação, o que é simplório demais. Antunes destaca que 

36  FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. Op. Cit., p. 189. Mais adiante, o autor continua: “Se é certo que o 
proprietário de terras continuava a ter livre uso, gozo e disposição das florestas que nelas existissem, por outro lado, 
considerando que tais florestas constituíam bem que não era de seu interesse exclusivo, mas de toda a coletividade, 
o exercício do direito de propriedade condicionava-se ao respeito às leis em geral e, especialmente, àquele Código”.
37  Art. 3ª, Decreto 23.793/1934.
38  Art. 4º, Decreto 23.793/1934.
39  Op. Cit., p. 164. Para Paulo de Bessa Antunes, “apesar do esforço legislativo realizado com a edição do Código 
Florestal, ele era um instrumento débil e incapaz de enfrentar as gravíssimas questões suscitadas pela atividade 
madeireira e a necessidade de proteção legal das florestas”. Op. Cit., p. 506 
40  “O interesse deve ser compreendido como a faculdade legal e constitucionalmente assegurada a qualquer 
indivíduo de exigir, administrativo ou judicialmente, do titular do domínio florestal ou de vegetação ecologicamente 
útil às terras que revestem, que ele preserve a boa condição ecológica necessária para que a cobertura vegetal possa 
desempenhar o seu papel protetor”. ANTUNES. Op. Cit., p. 511.
41  Art. 1º, Lei 4.771/1965.
42  Segundo ANTUNES, “parece-nos que a principal marca definidora de um regime jurídico especificamente 
ambiental é a possibilidade deferida a qualquer habitante do País de oferecer oposição a qualquer ato nocivo 
praticado contras florestas, ainda que o autor de tais atos seja o próprio titular do domínio florestal”. Op. Cit., p. 
511.
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“(...) o Código Florestal não define o que é floresta, ainda que estabeleça toda 
uma gama de classificações de florestas e declare que algumas delas estão 
submetidas a regimes especiais de proteção”.43

Nota-se também o caráter econômico sobrepondo-se ao ambiental: as 
florestas devem ser protegidas porque são úteis.44 Este raciocínio não faz mais 
sentido mundo atual, que tem como guia para a sobrevivência da nossa espé-
cie a sustentabilidade.45

Outrossim, o Código Florestal de 1965 trouxe duas novas formas de 
proteção pseudoflorestais, como esclarecemos adiante: as áreas de preserva-
ção permanente e a reserva legal.

Ademais, “hoje não paira dúvida acerca da importância da Lei n. 4.771/65 
para a proteção da biodiversidade, em razão do papel que desempenha no exato 
delineamento da função social da propriedade em sua dimensão ambiental”.46 

3.3.1 Áreas de Preservação Permanente

O art. 1º, §2º, inc. II da Lei 4.771/1965 define área de preservação perma-
nente (APP) como aquela “protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta Lei, cober-
ta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”.

Além das protegidas, toda e qualquer floresta que pertença ao Patrimô-
nio Indígena é área de preservação permanente47, podendo os índios explorá-la 
apenas para sua subsistência e sob o regime de manejo florestal sustentável48.

Observa-se que é parte central e determinante da definição de APP a 
vegetação. Sendo esta norma a matriz da proteção das florestas, entende-se 
que floresta e vegetação foram tratadas como sinônimos.

Nas palavras de Paulo Affonso Leme Machado, APP “(...) é um espaço 
territorial em que a floresta ou a vegetação devem estar presentes. Se a floresta 
aí não estiver, ela deve ser aí plantada”.49

43  Op. Cit., p. 497.
44  Segundo Antunes, o Código Florestal de 1965 “tinha um evidente intuito econômico, visto que se situava no 
mesmo patamar da mineração, da energia elétrica, metalurgia, caça e pesca etc”. Op. Cit., p. 507. No mesmo sentido, 
Figueiredo afirma que “o Código Florestal, na verdade, estava imbuído de um caráter preponderantemente agrário e 
utilitarista, consolidando em última análise uma série de preceitos de natureza fisiocrata. Este aspecto utilitarista da 
ideologia que norteou a elaboração de nossa legislação florestal não é incompatível com o pensamento ambientalista 
contemporâneo”. Op. Cit., p. 193
45  Sustentabilidade é composta por 3 dimensões integradas: econômica, ambiental e social. Claramente as duas 
últimas foram ignoradas pelo Código Florestal.
46  Op. Cit., p. 194.
47  Art. 3º, §2º, Lei 4.771/1965.
48  Art. 3º, §3º, Lei 4.771/1965.
49  Op. Cit., p. 719. Na mesma página, o autor continua seu raciocínio, afirmando que “a ideia de permanência não 
está vinculada só à floresta, mas também ao solo, no qual ela está ou deve estar inserida, e à fauna (micro ou macro). 
Se a floresta perecer ou for retirada, nem por isso a área perderá a sua normal vocação florestal”.
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Não está em discussão a importância das APPs, um dos mais brilhantes 
institutos para a preservação do meio ambiente brasileiro,50 mas discorda-
-se dessa compreensão de floresta apenas como vegetação posto que ela não 
abrange as florestas em sua completude, impedindo sua real proteção. 

3.3.2 A Reserva Legal

Reserva legal é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse 
rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável 
dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à 
conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas.51

A definição de reserva legal é, aparentemente, a que mais se aproxima de 
uma conceituação abrangente de floresta. Contudo, além de aplicar-se tam-
bém a áreas que não são floresta, sua manutenção ou compensação se dá me-
ramente com o plantio,52 o que demonstra seu entendimento como vegetação, 
esquecendo-se dos demais elementos naturais.53

3.4 O Anteprojeto de Reforma do Código Florestal

O Projeto de Lei (PL) nº 1.876/99, que está sendo discutido no Congres-
so Nacional como possível substituto do Código Florestal de 196554 – a parte 
diversas outras críticas que temos sobre ele – não só não conceitua floresta, 
como omite as definições de área de preservação permanente e reserva legal.

No mesmo sentido, determina que a reconstituição das áreas de preser-
vação permanente deverá ser feita por meio de replantio55, o que desconsidera 
os outros componentes necessários à funcionalidade das mesmas.

Em direção oposta a um dos avanços Código Florestal de 1965, é feita dis-
tinção expressa entre reserva legal e floresta no §1º do art. 5º do PL 1.876/99.56

50  Segundo Milaré, “(...) as APPs têm esse papel (maravilhoso, alias!) de abrigar a biodiversidade e promover a 
propagação da vida; assegurar a qualidade do solo e garantir o armazenamento do recurso água em condições 
favoráveis de quantidade e qualidade; já a paisagem é intrinsecamente ligada aos componentes do ecossistema. E 
mais, têm muito a ver com o bem-estar humano das populações que estão em seu entorno”. Op. Cit., p. 693.
51  Art. 2º, §2º, inc. III, Lei 4.771/1965. Segundo ANTUNES, “a Reserva Florestal Legal é um elemento importante 
da propriedade florestal, que é constituído por uma área, cujo percentual da propriedade total é definido em lei, 
variando conforme as peculiares condições ecológicas, em cada uma das regiões geopolíticas do País e que não 
pode ser utilizada economicamente de forma tradicional, isto é, destinar-se à produção de madeira ou de outra 
commodity que dependa da derrubada das árvores em pé”. Op. Cit., p. 538.
52  Art. 16, §3º, Lei 4.771/1965.
53  Milaré também enfatiza a reserva legal como vegetação, afirmando que “em suma, a Reserva Florestal Legal é uma 
limitação inerente ao atendimento da função social no exercício do direito da propriedade rural, independentemente 
da vegetação ali existente (natural, primitiva, regenerada ou plantada) ou do fato de essa vegetação ter sido 
substituída por outro uso do solo. Essa é a intenção do Código Florestal de 1965, que ainda persiste”. Op. Cit., p. 
693.
54  Sua última movimentação foi em 1º de dezembro de 2010, com a apresentação, pelo Deputado Sandro Mabel 
(PR-GO), do Requerimento de Urgência nº 7537/2010, no qual solicita a apreciação do PL 1.876/99. Disponível em: 
< http://www.camara.gov.br/sileg/prop_detalhe.asp?id=17338>. Acesso em: 29 mar. 2011.
55  Art. 4º, caput, PL 1.876/99.
56  “No imóvel rural em que ocorrerem diferentes tipos de vegetação natural, havendo áreas com florestas, estas 
serão obrigatoriamente incluídas na Reserva Legal (...).”

Book grad e pos grad.indb   635 11/05/11   15:27



636 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

3.5 A Lei de Gestão de Florestas Públicas

Em 02 de março de 2006 foi promulgada a Lei 11.284, também conhe-
cida como Lei de Gestão de Florestas Públicas.57 Esta norma define florestas 
públicas como aquelas naturais ou plantadas, situadas nos biomas brasilei-
ros, em bens sob o domínio da União, dos Estados, dos Municípios, do Dis-
trito Federal ou das entidades da administração indireta.58 

Segundo José Afonso da Silva, floresta natural “é que se compõe de es-
pécies originárias não só do país, mas também da região em que floresce”,59 
enquanto que florestas plantadas “são as formadas artificialmente mediante 
plantio de espécies adequadas ao meio”. 60

Outra definição trazida por esta Lei é a de recursos florestais, compre-
endidos como elementos ou características de determinada floresta, potencial 
ou efetivamente geradores de produtos ou serviços florestais.61

3.6 A Lei da Mata Atlântica

A Lei 11.428/2008 tem por objetivo a conservação, a proteção, a rege-
neração e a utilização do Bioma Mata Atlântica, integrado por diversas e 
determinadas formações florestais nativas e ecossistemas associados.62

Esta Lei trata a Mata Atlântica como um bioma e não como uma floresta. 
Bioma é “uma grande comunidade ou conjunto de comunidades distribuída numa 
grande área geográfica, caracterizada por um tipo de vegetação dominante”.63

É compreensível que a Mata Atlântica seja tratada de maneira unifica-
da, posto que tem status de patrimônio nacional, e como um bioma, pois, nas 
palavras de Milaré, ela

“apresenta uma variedade de formações, engloba um diversificado conjunto 
de ecossistemas florestais com estruturas e composições florísticas bastante 
diferenciadas, acompanhando as características climáticas da vasta região 
onde ocorre, tendo como elemento comum a exposição aos ventos úmidos 
que sopram do oceano”.64

57  Segundo Milaré, “a ideia de estabelecer um sistema de gestão de florestas públicas apresenta dois fundamentos 
principais: a ainda acentuada exploração de florestas e suas formações sucessoras, em especial na Região Amazônica, 
e o fato de que parte expressiva delas está localizada em terras públicas – terras devolutas, pertencente às Forças 
Armadas, a indígenas, terras de domínio da União, Estados ou Municípios e unidades de conservação”. Op. Cit., 
p. 708.
58  Art. 3º, inc. I, Lei 11.284/2006.
59  Op. Cit., p. 177.
60  Op. Cit., p. 178.
61  Art. 3º, inc. II, Lei 11.284/2006.
62  Art. 1º e art. 2º, caput Lei 11.428/2006. São protegidos como Mata Atlântica por esta Lei: a Floresta Ombrófila 
Densa; a Floresta Ombrófila Mista (Mata de Araucárias); a Floresta Ombrófila Aberta; a Floresta Estacional 
Semidecidual; a Floresta Estacional Decidual; os manguezais; as vegetações de restingas; os campos de altitude; os 
brejos interioranos e os encraves florestais do Nordeste.
63  FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa. 3ª Ed. Curitiba: 
Positivo, 2004, p. 299.
64  Op. Cit., p. 639
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Entretanto, a parte florestal da Mata Atlântica merece atenção especial 
aos aspectos únicos e inerentes a si.

4. SUPRESSÃO E REPOSIÇÃO DE VEGETAÇÃO

A legislação brasileira trata floresta como vegetação e quando autoriza 
a supressão da mesma, só exige em troca a reposição florestal, inclusive a Lei 
da Mata Atlântica.65

Segundo José Afonso da Silva, “só muito recentemente se passou a incen-
tivar e a impor florestamento e reflorestamento, o que, por si, não recompõem 
os elementos destruídos, sabido que o florestamento artificial, nem sempre 
aclimatável, introduz outros fatores de alteração ecológica”.66

A principal norma federal a dispor a supressão de vegetação é o Decreto 
5.975/2006, que regulamenta a exploração de florestas e de formações suces-
soras, assim entendidas como o regime de manejo florestal sustentável e o 
regime de supressão de florestas e formações sucessoras para uso alternativo 
do solo.67

Reposição florestal é definida como a compensação do volume de maté-
ria-prima extraído de vegetação natural pelo volume de matéria-prima resul-
tante de plantio florestal para geração de estoque ou recuperação de cober-
tura florestal.68 

Permite-se que a destruição de uma floresta seja substituída por replan-
tio de espécies vegetais. Concordamos com a afirmação de Paulo Affonso 
Leme Machado: “a destruição ou o perecimento das mesmas podem configu-
rar um atentado à função social e ambiental da propriedade, através de seu 
uso nocivo”.69

5. UM NOVO CONCEITO JURÍDICO PARA FLORESTA

A destruição das florestas avança em um ritmo aceleradíssimo. Uma das 
principais razões para isso é a sua não compreensão pelas normas que de-
veriam compreendê-la, mas, ao invés disso, tratam-na como uma pequena 

65  Apesar de considerar a Mata Atlântica um bioma e não vegetação. “(...) a Lei 11.428/2006 condiciona, em seu art. 
17, a supressão de vegetação primária e secundária nos estágios avançado e médio autorizadas legalmente a uma 
compensação ambiental. Esta se realiza da através “destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, 
com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica”. Não sendo possível a compensação, ao 
invés do cancelamento da autorização e a preservação do ecossistema, deve-se fazer “reposição florestal, com 
espécies nativas, em área equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica” . O legislador omitiu-se quanto à 
impossibilidade de reconstruir um ecossistema em bom estado de regeneração por uma simples reposição florestal.”. 
ZADOROSNY. Op. Cit., pp. 553 e 554.
66  Op. Cit., p. 29.
67  Art. 1º, caput e §1º, Decreto 5.975/2006.
68  Art. 13, Decreto 5.975/2006.
69  Op. Cit., pp. 718 e 719.
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parte de si: como vegetação. Vegetação é apenas o conjunto de plantas70 que 
cobrem uma região.71

Nas palavras de Leão:

“Sabe-se que a floresta é uma associação de organismos que vivem em 
equilíbrio, altamente vulnerável às ameaças internas e externas. Qualquer 
dano pode quebrar a integridade desse ciclo harmônico e provocar uma des-
truição em cadeia. Secas, inundações, vendavais, ataques de aves e insetos 
e até incêndios decorrentes de raios ou atividades vulcânicas afetam esse 
ecossistema. Essas ocorrências naturais, que dificilmente chegam a causar 
a extinção de áreas florestais, podem, no entanto, ser agravadas ainda mais 
pelas atividades humanas”.72

Numa floresta os diversos ecossistemas que a compõem se sobrepõem. 
Ecossistemas podem ser entendidos como complexos sistemas de interações, 
que incluem não só os organismos e as interações entre si, mas também os 
fatores físicos-ambientais com os quais se relacionam.73

Propõe-se então uma nova conceituação jurídica para floresta, abran-
gendo a sua complexidade para que possa dar-lhe alguma chance real de fu-
turo: a totalidade dos elementos que compõem a integridade dos seus ecos-
sistemas, incluindo a comunidade74 e suas interações entre espécies75 e com os 
ambientes físicos, tais como solo, água, ar, rochas.76/77

70  Segundo o Dicionário Aurélio, planta é o “ser vivo que pertence ao Reino plantae (q.v.) e que, na maioria das 
classificações, é qualquer dos organismos vegetais verdes, i. e., que contém clorofila”. Op. Cit., p. 1.576.
71  Dicionário Aurélio, p. 2.041.
72  Op. Cit., p. 119. Segundo Dicionário Aurélio, floresta é o “ecossistema terrestre organizado em estratos superpostos 
(o musgoso, o herbáceo, o arbustivo e o arborescente), o que permite a utilização máxima da energia solar e a maior 
diversificação dos nichos ecológicos”. p. 911.
73  Tradução livre da definição de A. G. Tansley, apud RICKLEFS, Robert E. Ecology. 3a. ed. Nova Iorque: W. 
H. Freeman and Company, 1990. p. 177. Existem diversos outros conceitos para ecossistema, cada um dando 
ênfase em um aspecto. Segundo Édis Milaré, “ecossistema ou sistema ecológico é qualquer unidade que inclua 
todos os organismos em uma determinada área, interagindo com o ambiente físico, de tal forma que um fluxo de 
energia leve a uma estrutura biológica e reciclagem de materiais (troca de materiais entre componentes vivos)”. 
Op. Cit., p. 1244.
74  Comunidades são “associações de populações que interagem”. RICKLEFS, Robert E. A Economia da Natureza, 
3ª. ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 1996. p. 334. O autor continua: “o impacto ecológico e 
evolutivo de uma população se estende em todas as direções através da estrutura trófica da comunidade por via de 
sua influência nos predadores, competidores e presas, mas essa influência se dissipa a medida que passa por cada 
ligação sucessiva na cadeia de interação”.
75  Em resposta aos fatores biológicos em seus ambientes, cada organismo se especializa, perseguindo um sortimento 
diferenciado de presas, esforçando-se para evitar um conjunto de predadores e organismos patológicos, e engajando-
se em arranjos cooperativos com um único conjunto de polinizadores, dispersores de sementes ou microrganismos 
intestinais. Isto é a interação entre espécies. RICKLEFS, Robert E. A Economia da Natureza, p. 261.
76  “A vida depende do mundo físico. Seres vivos também afetam o mundo físico; os solos, a atmosfera, os lagos e 
os oceanos, e muitas rochas sedimentares possuem suas propriedades em parte devidas às atividades de plantas e 
animais.” RICKLEFS, Robert E. A Economia da Natureza. p. 21
77  Em sentido oposto e mais próximo do compreendido pela legislação vigente, para José Afonso da Silva “Floresta 
é um tipo de flora. Já foi conceituada como vegetação alta e densa cobrindo uma área de grande extensão. Mas esse 
conceito não satisfaz, porque o fato de cobrir a área de grande extensão não é característica essencial da floresta.”. 
Op. Cit., p. 161.
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5.1 Principais Consequências Legais de uma Nova Conceituação para Florestas

A adoção deste novo conceito de florestas – a totalidade dos elementos 
que compõem a integridade dos seus ecossistemas, incluindo a comunidade e 
suas interações entre espécies e com os ambientes físicos – tem por consequên-
cia que tudo que a ela se relacione passe a considerar a sua complexidade. 

Assim, a autorização para supressão de florestas deverá sopesar a o con-
junto de elementos que compõem a floresta com as vantagens e desvantagens 
do desmatamento.

Já a reposição das florestas deverá incluir a direção mais adequada para 
supressão da floresta, os corredores ecológicos78, ilhas de passagem da biodi-
versidade79, os efeitos de borda80, o lugar mais a adequado para a restaura-
ção81 daquela floresta perdida, o acompanhamento pelo responsável pela su-
pressão da área reconstituída por tempo suficiente para que a área se regenere 
de fato (o que pode demorar até 20 anos ou mais).

A poluição82 e o dano83 ambiental causado às florestas também se torna 
mais gravoso, posto que fere um ou mais elementos necessários para a inte-
gridade de um bem ambiental protegido juridicamente.

78  Segundo o art. 2º, inc. XIX, Lei 9.985/2000, corredores ecológicos são “porções de ecossistemas naturais ou 
seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, 
facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações 
que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais”. Sua 
função é “aumentar o tamanho e as chances de sobrevivência de populações de diferentes espécies localmente 
reduzidas e, ainda, permitirem a redução da pressão sobre o entorno das áreas protegidas”. ARRUDA, Moacir 
Bueno. Corredores Ecológicos no Brasil – Gestão Integrada de Ecossistemas. In: ARRUDA, Moacir Bueno; SÁ, 
Luís Fernando S. Nogueira de (Orgs.). Corredores Ecológicos – Uma abordagem integradora de ecossistemas no 
Brasil. Brasília: IBAMA, 2004. p. 12
79  Ilhas de passagem de biodiversidade são “pequenas ilhas florestadas que aumentam a heterogeneidade na 
paisagem, estimulando movimentos saltitantes de dispersão para muitas espécies. Esses movimentos promovem a 
recolonização de fragmentos recipientes pelo mosaico fragmentado, além de aumentar o fluxo gênico e a diversidade 
genética das espécies.”. VALLADARES-PÁDUA, Cláudio; CULLEN JR., Laury. Combinando comunidade, 
conectividade e biodiversidade na restauração da paisagem do Pontal do Paranapanema como estratégia de 
conservação do corredor do Rio Paraná. In: ARRUDA; SÁ. Op. Cit., pp. 73 e 74.
80  Efeito de borda é “a mudança nas condições ou na composição das espécies num hábitat em princípio uniforme à 
medida que se aproxima da fronteira num hábitat diferente”. RICKLEFS, Robert E. A Economia da Natureza, p. 444. 
“Fragmentos florestais sofrem naturalmente com um efeito de borda causado pelo excesso de luz solar e pela ação do 
vento e do fogo na sua faixa externa. O resultado é que esta faixa torna-se uma zona empobrecida ecologicamente e, 
consequentemente, mais vulnerável à destruição.”. VALLADARES-PÁDUA; CULLEN JR. In: ARRUDA; SÁ. Op. 
Cit., p. 71.
81  Segundo o art. 2º, inc. XVI, Lei 9.985/2000, restauração é a “restituição de um ecossistema ou de uma população 
silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original”.
82  A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981) define poluição como a degradação da qualidade 
ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar 
da população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; 
afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e/ou lancem matérias ou energia em desacordo com os 
padrões ambientais estabelecidos (art. 3º, inc. III). Segundo Paulo de Bessa Antunes poluição ambiental, em sentido 
estrito, é uma alteração das condições ambientais incapaz de alterar a ordem ambiental. Contudo, o fato de uma 
fonte de poluição ser quantativamente desprezível não é suficiente para que o seu titular não esteja cometendo um 
dano ambiental, pois é a capacidade de suporte do ambiente que deve ser levada em consideração e não a emissão 
em si. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2002. p. 181
83  Dano ambiental é a poluição que, ultrapassando os limites do desprezível, causa alterações adversas no meio 
ambiente, ou seja, é a consequência gravosa ao meio ambiente decorrente de um ato ilícito. ANTUNES, Paulo de 
Bessa. Dano ambiental: uma abordagem conceitual. p. 181
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5.2 A Proteção dos demais Recursos Ambientais

A Política Nacional do Meio Ambiente determina que são recursos 
ambientais a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os 
estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a 
fauna e a flora.

As florestas são compostas por diversas interações desses elementos, 
mas isso não significa que eles não existam individualmente ou em outras in-
terações que não a floresta. Por isso devem continuar sendo protegidos per si. 

6. CONCLUSõES ARTICULADAS

6.1 Historicamente as florestas foram destruídas em prol de um pseudodesen-
volvimento da espécie humana. Através disso descobrimos o quanto elas são 
fundamentais a nossa sobrevivência e o quão urgente é uma efetiva proteção 
do que delas restou.

6.2 Com todas as suas imperfeições e incompletudes, especialmente no que 
tange à definição de floresta, o Código Florestal de 1965 continua sendo a 
norma vigente mais importante e eficiente na proteção das florestas.

6.3 A atual proteção legal das florestas é ineficaz porque as trata basicamente 
como vegetação, não as abrangendo em toda sua complexidade. Isso ocorre 
inclusive no que tange à reparação dos danos a elas causados, comumente 
sendo exigida apenas revegetação ou reposição florestal. Enquanto esta abor-
dagem não mudar, o futuro das florestas é nebuloso e desértico.

6.4 Para que sejam protegidas de fato, propõe-se que as florestas passem a ser 
compreendidas no âmbito legal como a totalidade dos elementos que com-
põem a integridade dos seus ecossistemas, incluindo a comunidade e suas 
interações entre espécies e com os ambientes físicos, tais como solo, água, ar, 
rochas. O futuro das florestas depende da uma proteção jurídica que abranja 
a sua complexidade.

6.5 Esta definição ampliada de floresta não exclui a normatização sobre os 
recursos ambientais, posto que estes elementos são encontrados fora do am-
biente florestal, sozinhos ou em relações diversas uns com os outros, e preci-
sam de atenção especial do Direito Ambiental.

Book grad e pos grad.indb   640 11/05/11   15:27



JUSTIÇA CLIMÁTICA:  
O IMPERATIVO ÉTICO DA POLÍTICA  

DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

ROGÉRIO SANTOS RAMMÊ
Mestrando em Direito Ambiental pela  

Universidade de Caxias do Sul
Bolsista CAPES

1. INTRODUÇÃO

Embora não se desconheça o fato de que alterações climáticas fazem par-
te de nosso passado geológico, o qual inclui eras do gelo, inundações e ondas 
de calor,1 é inegável que, atualmente, o clima na Terra está mudando. Dia após 
dia, nos mais diversos recantos do globo terrestre, constata-se que as mudan-
ças climáticas já são, de fato, realidade: derretimento das geleiras do Ártico; 
aumento do nível dos oceanos; maior ocorrência de tempestades tropicais, 
furacões, ciclones e tornados; chuvas intensas, inundações e deslizamentos de 
terra em certas regiões; secas extremas e desertificação em outras localidades.

Não são raros os questionamentos sobre o assunto. Será o aquecimento 
global um reflexo da crise ecológica que impera na atualmente denominada 
sociedade de risco global,2 fruto de uma quase irracional relação entre homem 
e seu meio, ou tudo não passa de um raro, porém cíclico, fenômeno natural? 
Estará o futuro da humanidade, bem como o de milhares de outras formas 
de vida, ameaçado em virtude de uma possível incapacidade de adaptação a 
uma nova realidade climática? O eventual desaparecimento de espécies vivas 
não será parte do processo natural de evolução da própria vida?  Há, de fato, 
uma crise climática ou tudo não passa de um alarmismo fantasioso, alimen-
tado por uma indústria que lucra e se alimenta com a propagação do caos?

Questões como estas estão no cerne do debate científico que é travado 
com relação ao tema das mudanças climáticas. Embora minoritários no ce-
nário científico, os céticos das mudanças climáticas contestam das mais varia-
das formas as conclusões dos grupos científicos que veem nas mudanças cli-
máticas do planeta o maior problema ambiental da história da humanidade.

1  WALKER, Gabrielle; KING, Sir David. O tema quente: como combater o aquecimento global e manter as luzes 
acesas. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2008, p. 9.
2  CARVALHO, Delton Winter de.  Mudanças Climáticas e as implicações jurídico-principiológicas para a gestão 
dos danos ambientais futuros numa sociedade de risco global. In: BENJAMIN, Antônio Herman et al. (Org.). 
Anais do 14º Congresso Internacional de Direito Ambiental. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde/
Imprensa Oficial, 2010, p. 107-123.
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A partir destas questões o presente estudo objetiva, inicialmente, traçar 
o panomara atual desse debate científico, bem como apontar as principais 
conclusões do mais importante organismo internacional de avaliação das 
alterações climáticas globais, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (International Panel on Climate Change – IPCC). Traçado este 
panorama inicial, a análise volta-se para os riscos decorrentes das mudanças 
climáticas no cenário social, buscando confirmar a premissa de que a crise 
climática hodierna é também uma crise ética de justiça: as camadas mais vul-
neráveis da população mundial são quem sofrem de modo mais intenso as 
consequências negativas do aquecimento global e das alterações do clima, 
embora sejam quem menos contribui para o problema.

Ao final, como corolário, o foco do presente estudo são as políticas pú-
blicas das mudanças climáticas e a necessidade de que tais políticas sejam 
conduzidas por um referencial ético imperativo: a justiça climática.

2. MUDANÇAS CLIMÁTICAS E INFLUêNCIA ANTRÓPICA: O DEBATE CIENTÍFICO  
E AS CONCLUSõES DO IPCC

No âmbito da comunidade científica ainda não há unanimidade sobre 
estar ou não o aquecimento global diretamente relacionado à ação antrópica. 
Contudo, respeitáveis estudos científicos afirmam que a causa do problema 
atual está sim diretamente ligada ao aumento de emissões antropogênicas 
de gases de efeito estufa na atmosfera, tais como dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4), óxido nitroso (N2O), clorofluorcarbonos (CFC´s) e hidroflu-
orcarbonos (HFC’s).

Há mais de um século a humanidade já tem conhecimento do proble-
ma. Ainda na primeira metade do século XIX o francês Jean-Baptiste Joseph 
Fourier constatou, ao calcular a diferença entre a energia solar que chegava 
à Terra e aquela que era irradiada para o espaço como luz infravermelha, 
que o planeta, em tese, deveria estar congelado. A partir daí Fourier concluiu 
que a atmosfera agia como uma manta que conservava parte do calor gerado 
pela energia (luz) solar, tornando habitável o planeta Terra, para humanos, 
animais e vegetais. Na esteira de seus estudos, Fourier levantou a hipótese de 
que o dióxido de carbono (CO2) tinha papel determinante nesse processo de 
manutenção do calor na superfície da Terra.3

Em 1860, o britânico John Tyndall realizou medições sobre a absorção 
de calor pelo dióxido de carbono e pelo vapor d’água. Tyndall foi o primeiro 
a concluir que as grandes variações na temperatura média da Terra responsá-

3  GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 
2010, p. 37. 
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veis pelos períodos de grande variação de temperatura no planeta,4 decorriam 
das variações da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera.5

Em 1895, o químico sueco Svante Arrhenius realizou estudos que cons-
tataram que a combustão crescente de combustíveis fósseis (carvão, gás na-
tural, petróleo) fazia aumentar a quantidade de dióxido de carbono (CO2) 
na atmosfera. Diante dos resultados obtidos, formulou a hipótese de que tal 
fenômeno reforçaria o efeito estufa provocando uma elevação da temperatura 
da superfície do globo.6

Anos mais tarde, em 1957 o americano Charles David Keeling deu início 
a uma série de medições da concentração atmosférica do CO2, a 3.400 metros 
de altitude, sobre um antigo campo de lava de Mauna Loa, no Havaí. Keeling 
constatou, ao cabo de alguns anos de estudo, que a concentração de CO2 na 
atmosfera crescera vertiginosamente em menos de um século. Em 1958, sua 
concentração média anual atingia 315 partes por milhão (ppm); em 1974, 
atingia 330 ppm; e desde 2001, a concentração atmosférica do CO2 ultrapassa 
as 370 ppm.7

Mais recentemente, a hipótese formulada por Arrhenius ainda no final 
do século XIX ganha eco nas conclusões do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas (IPCC).

O IPCC, inegavelmente, é o principal organismo internacional para a 
avaliação das alterações climáticas globais. Foi criado em 1988 pela Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), por meio de seu programa ambiental, 
o United Nations Environment Programme (UNEP), conjuntamente com a 
Organização Meteorológica Mundial (OMM), objetivando fornecer ao mun-
do a visão científica sobre o estado atual das mudanças do clima no planeta 
e os potenciais impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes das 
alterações climáticas. Trata-se de um organismo científico e intergovernamen-
tal. É composto por milhares de cientistas de diversos países integrantes da 
ONU e da OMM, que atuam voluntariamente analisando e avaliando as in-
formações científicas (inclusive sócio-econômicas) mais recentes produzidas 
no mundo a respeito das mudanças climáticas. Seus relatórios – já existem 
quatro e o quinto está em fase inicial de elaboração – oferecem informações 
técnicas rigorosas aos governantes e tomadores de decisão.8

4  Sobre as alternâncias climáticas ocorridas ao longo de milhões de anos na Terra (climas do Cretácio, períodos 
glaciários e interglaciários do Pleistoceno, etc) ver: KANDEL, Robert.  O reaquecimento climático. São Paulo: 
Edições Loyola, 2007, p. 27-29.  
5  EFEITO ESTUFA. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2010. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Efeito_estufa&oldid=23217311>. Acesso em: 13 jan. 2011.
6  KANDEL, Robert.  O reaquecimento climático. São Paulo: Edições Loyola, 2007, p. 19.
7  Ibid., p. 19-20. Anthony Giddens (GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. p. 37), refere que a 
medição dos gases do efeito estufa é feita em “partes por milhão” porque as cifras percentuais desses gases são  
muito pequenas na atmosfera. Mas é justamente o fato de uma proporção tão pequena causar tamanho impacto 
sobre o clima planetário a causa do temor de muitos cientistas.  
8  INTERNATIONAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). Organization. Disponível em: <http://www.
ipcc.ch/organization/organization.shtml >. Acesso em: 11 jan 2011.
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No quarto Relatório de Avaliação do Clima (AR4) publicado em 2007, 
o IPCC afirma que o aquecimento global é inequívoco.9 Essa é a única cer-
teza afirmada no documento. As demais conclusões constantes do relatório 
de 2007 são referidas em termos de probabilidades. Contudo, diferentemente 
dos relatórios anteriores, o quarto relatório do IPCC aponta, com mais de 
90% de certeza, que a principal causa do aquecimento de temperatura obser-
vado nos últimos 50 anos é o aumento das emissões de gases de efeito estufa 
na atmosfera em decorrências de atividades humanas.10

Dentre as principais afirmações do quarto relatório do IPCC sobre mu-
dança do clima, destacam-se as seguintes:11

(a)  a temperatura média do planeta subiu 0,76°C desde a Revolução 
Industrial; 

(b)  onze dos últimos doze anos (1995-2006) ocupam os primeiros luga-
res na lista de anos mais quentes desde 1850;

(c)  percebem-se mudanças na salinidade dos oceanos, mudanças dos pa-
drões de vento e aspectos climáticos extremos como secas, precipita-
ções fortes, ondas de calor e maior intensidade de ciclones Tropicais; 

(d)  é muito provável que as altas temperaturas, as ondas de calor e as for-
tes precipitações sejam cada dia mais frequentes, bem como que as 
tormentas tropicais, os tufões e os furacões se tornem mais intensos;12 

(e)  no fim do século XXI, as temperaturas poderão aumentar, nas previ-
sões mais otimistas, entre 1,8 e 4°C com relação às temperaturas de 
1980-1999, e até 6,4°C, na pior das previsões;13 

(f)  20 a 30% das espécies vegetais e animais avaliadas correm risco de 
extinção se o aumento da temperatura média global  atingir entre 
1,5º e 2,5°C; 

(g)  o aquecimento da água do mar provoca sua dilatação, por isso, o 
nível do oceano poderá subir cada vez mais;14 

(h)  a elevação média do nível do mar foi de 1,8 mm por ano durante os 
anos de 1961-2003; já entre os anos de 1993-2003 foi de 3,1 mm por 
ano; 

(i)  a média anual de extensão do gelo marinho do Ártico vem encolhen-
do, desde 1978, cerca de 2,7% por década; em algumas previsões mais 

9  Ibid. AR4 Synthesis Report. Disponível em: <http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/
main.html>. Acesso em: 13 jan 2011. 
10  Ibid.
11  Ibid.
12  Registre-se que o ano de 2005 registrou recorde histórico de furacões: 27 no total. O mais impactante deles, o 
furacão Katrina, atingiu a cidade americana de Nova Orleans, causando grande devastação. Em 2004, pela primeira 
vez na história um furacão (Catarina) atingiu o Brasil (GORE, Al. Uma verdade inconveniente, p. 84-106).
13   Giddens (GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática, p. 42) destaca que o cenário tido com mais 
provável pelo IPCC, no qual os combustiveis fósseis seriam amplamente usados, mas compensados  por formas mais 
limpas de geração de energia, com crescimento populacional controlado, é deveras preocupante. Em tal cenário, as 
temperaturas se elevariam cerca de 4°C, com uma subida de 48 centímetros no nível dos mares.
14  Tal fenônemo já é uma realidade. Muitos moradores de ilhas de altitudes muito baixas no Pacífico, como o 
arquipélago de Tuvalu, já tiveram de abandora suas casas por conta da elevação do nível do mar. Ver: GORE, Al. 
Uma verdade inconveniente. São Paulo: Manoele, 2006, p. 186-187
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negativas, estima-se que o gelo desaparecerá do Ártico, na segunda 
metade do século XXI; 

(j)  como resultado de uma maior absorção de CO2, a acidez da superfície 
do oceano aumentou;15 

(l)  áreas afetadas por secas (Bacia do Mediterrâneo, oeste dos Estados 
Unidos, África do Sul e do Nordeste do Brasil) devem aumentar em 
extensão; 

(m)  a produtividade agrícola deve diminuir, nas latitudes baixas, mesmo 
com pequenos aumentos da temperatura local (entre 1º e 2°C); nos 
países africanos é estimada uma perda de produção agrícola que 
pode chegar a 50% já em 2020;

(n)  em termos de saúde humana, projeta-se um aumento de desnutri-
ção, doenças diarréicas e ferimentos causados por eventos climáticos 
extremos; aumento da frequência de doenças cardiorrespiratórias; 
distribuição espacial alterada de algumas doenças infecciosas;

(o)  a disponibilidade de água também deve ser afetada; o derretimento 
das geleiras do Himalaia e dos Andes vai prejudicar o suprimento 
de água para China, Índia e Perú; os trópicos poderão sofrer uma 
redução das chuvas provocadas pelo aquecimento;

(p)  o Brasil é apontado como o quarto maior emissor de gases de efeito 
estufa, tendo como causa principal dessa destacada posição negati-
va, o desmatamento desenfreado de florestas.

Como bem destaca Anthony Giddens,16 o IPCC avalia as implicações 
das mudanças climáticas levando em consideração diferentes cenários futuros 
de emissão de gases de efeito estufa, até o final deste século. Foram projetados 
seis grupos diferentes de cenários possíveis para o futuro, conforme as dife-
rentes projeções de crescimento econômico, aumento populacional, escassez 
de recursos, expansão de novas tecnologias de baixo carbono e intensificação 
ou diminuição das desigualdades regionais.

Entrementes, embora o elevado grau de certeza afirmado pelo IPCC 
em muitas de suas conclusões, não se pode afirmar que elas representem a 
unanimidade do pensamento científico. Entram em cena os céticos do aque-
cimento global.

O geólogo japonês Shigenori Maruyama é um deles. Segundo afirma,17 
as conclusões do IPCC não são confiáveis. Sua teoria baseia-se na existência 
de estruturas da natureza que impedem a ocorrência de um efeito descon-
trolado, como o efeito de amortecimento, ou seja, quando ocorre um deter-

15  Segundo Al Gore (GORE, Al. Uma verdade inconveniente, p. 168-169),  um terço de todas as emissões de CO2 
acabam sendo absorvidas pelos oceanos, modificando o pH das águas marinhas e alterando a proporção entre os 
íons de carbonato e bicarbonato. Isso por sua vez, afeta os níveis de saturação de carbonato de cálcio nos oceanos, 
essencial para inúmeras criaturas marinhas pequenas que utilizam o carbonato de cálcio para construir suas 
estruturas rígidas como conchas e recifes.
16  GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, 
p. 41.
17  MARUYAMA, Shigenori. Aquecimento Global? São Paulo: Oficina de Textos, 2009.
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minado fenômeno que provoca o aquecimento, surge um efeito que impede 
a continuidade do processo.18 Para Maruyama o IPCC desconsidera essas 
interações físicas entre o Sol a Terra e o Universo, bem como os princípios de 
mudança de energia envolvidos nessas interações, limitando-se a transformar 
o CO2, mesmo com o teor muito baixo entre os demais gases de efeito estufa, 
no grande vilão do aquecimento global.19

Dentre os céticos, destacam-se as conclusões do físico Siegfried Fred Sin-
ger e do analista de polítca alimentar Dennis T. Avery, expostas na obra Uns-
toppable Global Warming. Referidos autores sustentam que o aquecimento 
global é moderado e não decorre da ação humana. Sustentam que a elevação 
da temperatura é um fenômeno natural, já que o clima mundial sempre esteve 
em oscilação. Seus estudos apontam ciclos de mudança climática a cada 1.500 
anos, e que o aquecimento global da atualidade reflete um desses ciclos. Para 
Singer e Avery o real problema a ser considerado é a era glacial que surgirá 
após o atual período de aquecimento.20

Outros céticos das mudanças climáticas, como Patrick Michaels, con-
testam a cientificidade das conclusões do IPCC, afirmando que apenas 1/3 
de sua composição é formada por cientistas, o restante (maioria) são pessoas 
ligadas aos governos dos países apoiadores, o que daria forte caráter político-
-ideológico às conclusões obtidas.21

A crítica do dinamarquês Bjorn Lomborg, autor do livro O ambienta-
lista cético, se volta contra a ideia de que os riscos das mudanças climáticas 
devam ter precedência sobre todos os demais, como, por exemplo, os riscos 
decorrentes da pobreza, da disseminação de doenças e das armas nucleares. 
Lomborg, assim, questiona o sensacionalismo e os gastos excessivos em pro-
gramas voltados à redução de emissões de gases de efeito estufa, em detri-
mento de políticas e programas voltados ao enfrentamento de problemas que, 
segundo julga, são mais importantes.22

Sobre o embate científico travado acerca das conclusões do IPCC, Gid-
dens destaca um aspecto aparentemente não percebido pelos céticos: o fato 
de os resultados do IPCC quase sempre se expressarem em termos de proba-
bilidades futuras dá o devido reconhecimento às muitas incertezas que exis-
tem, bem como às lacunas presentes em no conhecimento humano. E pros-
segue o autor:

Dizem os céticos que os riscos são exagerados, mas é perfeitamente possível 
afirmar o inverso. Há quem diga que subestimamos tanto a extensão quanto 
a iminência dos perígos representados pela mudança climática. Essas pessoas 

18  Ibid., p. 20.
19  Ibid., p. 30.
20  GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, 
p. 43.
21  Ibid., p. 44. 
22  LOMBORG, Bjorn. O Ambientalista Cético. Trad. Ivo Korytowski e Ana Beatriz Rodrigues. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2002.
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afirmam que, na verdade, o IPCC é uma organização meio conservadora, que 
se mostra reservada em seus julgamentos, exatamente por ter que abarcar um 
amplo leque de opiniões científicas.23

Fato incontroverso é que a opinião dos céticos da mudança climática 
representa a minoria do pensamento científico mundial a respeito das con-
clusões do IPCC. A ideia prevalente na comunidade científica é a de que as 
alterações do clima planetário decorrem sim, diretamente, do aumento das 
emissões antropogênicas de gases de efeito estufa.

Destarte, considerando que as conclusões do IPCC representam o pen-
samento científico majoritário sobre a situação das alterações climáticas no 
planeta, é possível afirmar que as causas do problema (emissões antropogê-
nicas de gases de efeito estufa) relacionam-se diretamente com as condições 
estruturais dos processos de produção e consumo globais; com os estilos de 
vida e padrões culturais das populações humanas dos países industrializados; 
com as políticas desenvolvimentistas equivocadas; com a iniquidade e irra-
cionalidade no acesso aos recursos naturais do planeta; e, sobretudo, com a 
ausência de vontade política para agir antecipadamente, com prudência, na 
busca de fontes e modelos alternativos de produção e de geração de energia. 
Parafraseando Al Gore, a crise climática é “uma verdade inconveniente, pois 
significa que precisaremos mudar nossa maneira de viver”.24

3. A SOCIEDADE DE RISCO GLOBAL E O MOVIMENTO POR JUSTIÇA CLIMÁTICA

Inobstante o debate científico acerca da real gravidade do problema cli-
mático que se avizinha, as conclusões do IPCC traduzem o pensamento majo-
ritário da comunidade científica. E tais conclusões, como antes demonstrado, 
apontam com elevadíssimo grau de certeza a influência antrópica nas causas 
geradoras do aquecimento global e das alterações climáticas no planeta.

É possível localizar em teorias sociais hodiernas substrato teórico apto a 
reforçar as conclusões do IPCC acerca dessa efetiva influência antrópica nas 
modificações do clima planetário. Dentre elas, destaca-se a Teoria da Socie-
dade de Risco de Ulrich Beck. Referido autor sustenta a tese de que o con-
texto social vem sofrendo profunda mutação. De uma sociedade industrial 
geradora de riscos concretos, o cenário social transmuta-se em uma sociedade 
de risco global na qual a ideia de risco civilizacional não pode ser delimitada 
nem em termos espaciais nem em termos temporais.25 Segundo Beck, a globa-
lização dos riscos é traço marcante desse novo modelo de sociedade. Há, pois, 
um verdadeiro universalismo das ameaças, porquanto os riscos se manifestam 
de modo global, independente dos locais onde são produzidos.26A ideia de 

23  GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, 
p. 45.
24  GORE, Al. Uma verdade inconveniente. São Paulo: Manoele, 2006, p. 286.
25  BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Madri: Siglo Veintiuno, 2002, p. 29.
26  Id. Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião Nascimento. São Paulo: Editora 
34, 2010, p. 43.
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risco adquire, pois, novas características, tais como a abstração, a invisibilida-
de, a imprevisibilidade a universalidade e a transtemporalidade.27 Em síntese, 
a sociedade de risco global representa a falência do atual modelo econômico 
capitalista de desenvolvimento e produção, em razão da potencialização e 
universalização os riscos civilizacionais.

Nesse contexto, as mudanças climáticas apresentam-se como o mais 
novo fenômeno ambiental gerador de riscos globais para a humanidade.

Há um elevado grau de abstração e invisibilidade nos riscos decorrentes 
das mudanças climáticas. Por mais que se alerte sobre a concretude dos riscos 
climáticos, ainda prevalece a ideia da não comprovação, da incerteza, da in-
visibilidade. Giddens sintetiza essa abstração e invisibilidade dos riscos rela-
cionados às alterações do clima, naquilo que define por paradoxo de Giddens:

A política da mudança climática tem que lidar com o que chamo de para-
doxo de Giddens: visto que os perigos representados pelo aquecimento glo-
bal não são palpáveis, imediatos, visíveis no decorrer da vida cotidiana, por 
mais assustadores que se afigurem, muita gente continua sentada, sem fazer 
nada concreto a seu respeito. No entanto, esperar que eles se tornem visíveis 
e agudos para só então tomarmos medidas sérias, será, por definição, tarde 
demais.28 (grifo do autor)

A imprevisibilidade dos riscos climáticos se evidencia pelo próprio debate 
científico que cerca o assunto. As próprias conclusões do IPCC são redigidas 
em termos de probabilidades conforme diferentes tipos de cenários futuros. A 
universalidade dos riscos climáticos relaciona-se com o fato de ser o clima de 
todo o planeta que está sofrendo alterações, sem qualquer vinculação com o 
local onde se originam as emissões antropogênicas de gases de efeito estufa.  Já 
a transtemporalidade dos riscos climáticos relaciona-se com a projeção de tais 
riscos para o futuro, na forma de riscos civilizacionais intergeracionais.

Sem embargo, Beck ressalta que à dimensão globalizante dos riscos, típi-
ca da sociedade de risco global, não significa igualdade global dos riscos. Na 
sociedade de risco global, afirma Beck, ao contrário, la contaminacion sigue 
al pobre.29

Tal conclusão encontra sustentação teórica em pensadores sociais vin-
culados à economia ecológica, ecologia política, antropologia e sociologia 
ambiental,30 que identificam o surgimento de uma moderna corrente de pen-
samento ecológico intitulado de ecologismo dos pobres ou movimento por jus-

27  CARVALHO, Delton Winter de. Mudanças Climáticas e as implicações jurídico-principiológicas para a gestão 
dos danos ambientais futuros numa sociedade de risco global. In: BENJAMIN, Antônio Herman et al. (Org.). 
Anais do 14º Congresso Internacional de Direito Ambiental. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde/
Imprensa Oficial , 2010, p. 107-123.
28  GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, 
p. 20.
29  BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Madri: Siglo Veintiuno, 2002, p. 8.
30  Como Joan Martínez Alier, Enrique Leff  e Henri Ascelrad, Cecília Campello do Amaral Mello e Cristiano Luiz 
Lenzi, dentre outros.
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tiça ambiental.31 Tal corrente ecológica de pensamento assinala que o cresci-
mento econômico implica maiores impactos ao meio-ambiente, destacando 
o deslocamento geográfico das fontes de recursos e das áreas de descarte dos 
resíduos. Portanto, o eixo principal dessa linha de pensamento ecológico não 
está relacionado a uma reverência sagrada à natureza, mas, sim, a um inte-
resse pelo meio ambiente como fonte de condição para subsistência humana. 
Sua ética, como bem destaca Alier, nasce de uma demanda por justiça social.32  

Com efeito, o movimento por justiça ambiental procura evidenciar o 
fato de que as populações mais vulneráveis, que menos consomem, menos 
geram lixo, e menos se beneficiam das benesses do atual modelo econômico 
de desenvolvimento, são as que mais diretamente suportam os riscos gerados. 
A lógica econômica dominante ignora por completo a ideia de equidade na 
repartição das externalidades negativas do processo produtivo.

Segundo Ascelrad,33 o movimento por justiça ambiental identifica a au-
sência de uma efetiva regulação sobre os grandes agentes econômicos do risco 
ambiental, situação esta que possibilita a eles uma livre procura por comuni-
dades carentes, vítimas preferenciais de suas atividades danosas. Aquilo que 
Vandana Shiva denomina de apartheid ambiental global.34

É possível identificar na obra de Ascelrad sobre justiça ambiental, pon-
tos de contato direto com a teoria do risco global de Ulrich Beck. Ascelrad 
sustenta que os riscos sociais e ambientais transferidos aos mais pobres vêm 
adquirindo um perfil cada vez mais globalizado, tal como a universalização 
das ameaças retratada por Beck na sua visão de sociedade de risco global. De 
igual modo, ambos compartilham a ideia de que as camadas mais vulneráveis 
da população são quem mais sofrem em face da injusta distribuição dos riscos.

Contudo, uma questão central separa os adeptos da teoria da sociedade 
de risco de Beck dos adeptos do movimento por justiça ambiental: enquanto 
a crítica de Beck é dirigida exclusivamente à racionalidade técnico-científica, 
o movimento por justiça ambiental direciona sua crítica ao poder institu-
cional do capital, ou seja, à soberania do mercado no contexto político das 
relações socioambientais. Enquanto Beck considera que o problema está no 
pensamento científico, o movimento por justiça ambiental concentra seu foco 
na prática das corporações que integram o mercado.35

No que diz respeito aos riscos decorrentes das mudanças climáticas, As-
celrad identifica a partir da realização do Fórum de Justiça Climática realiza-

31  ALIER, Joan Martínez. O ecologismo dos pobres: conflitos ambientais e linguagens de valoração. Tradução de 
Maurício Waldman. São Paulo: Contexto, 2007. Ver também: ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecilia Campello do 
Amaral; BEZERRA, Gustavo das Neves. O que é Justiça Ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009.
32  ALIER, Joan Martínez. O ecologismo dos pobres: conflitos ambientais e linguagens de valoração. Tradução de 
Maurício Waldman. São Paulo: Contexto, 2007, p. 34.
33  ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecilia Campello do Amaral; BEZERRA, Gustavo das Neves. O que é Justiça 
Ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 30.
34  SHIVA, Vandana. O Mundo no Limite, IN: HUTTON, Will; GIDDENS, Anthony (orgs). No Limite da Racio-
nalidade: convivendo com o capitalismo global. Rio de Janeiro: Record, 2004, p.163-186.
35   ACSELRAD, Henri. Justiça Ambiental e Construção Social do Risco. Disponível em: <http://www.abep.nepo.
unicamp.br/docs/anais/pdf/2002/GT_MA_ST5_Acselrad_texto.pdf>. Acesso em: 03 jan 2011.
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do em Haia, Holanda, em paralelo à 6ª Conferência das Partes da Convenção 
Mundial sobre a Mudança Climática, uma especialização temática no inte-
rior do movimento por justiça ambiental: o movimento por justiça climática. 
Segundo o Ascelrad, no referido evento diagnosticou-se que as camadas mais 
vulneráveis socialmente são também as mais vitimadas pelas alterações climá-
ticas, já que por estarem mais expostas às emanações de gases das indústrias 
poluentes (em virtude das escolhas locacionais de tais empreendimentos), os 
microclimas de onde vivem são afetados de forma muito mais intensa e acele-
rada do que a média global.36

O movimento por justiça climática alerta para o fato de que os processos 
de alterações do clima geram efeitos desiguais e injustos, reforçando a certeza 
da íntima relação existente entre as questões ambientais e socias.37 Num mun-
do globalizado, hipercomplexo, marcado pela desigualdade social e pela irra-
cionalidade ambiental, constata-se que os efeitos das alterações climáticas não 
atingem na mesma proporção e intensidade todas as populações humanas.

O Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008 do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, intitulado Combatendo a 
mudança climática: solidariedade humana num mundo dividido,38 revela que 
apesar dos países pobres contribuírem de forma pouco significativa para o 
aquecimento global, são eles que mais sofrerão os resultados imediatos da 
mudança climática.

Tal situação não passou despercebida por Giddens: “A maior parte das 
emisões que causam a mudança climática foi gerada pelos países industria-
lizados, porém seu impacto se fará sentir com mais intensidade nas regiões 
mais pobres do mundo.”39

Diversos são os fatores que influenciam esse suporte desigual dos riscos 
climáticos, entre grupos e classes sociais. Bruno Milanez e Igor Ferraz da 
Fonseca, em interessante estudo sobre o tema, elegem um em especial: as 
condições precárias de acesso à renda e a serviços básicos de cidadania, como 
saúde, segurança, educação e infraestrutura em geral.40

Nesse sentido, o ambientalista Hildebrando Velez, em recente estudo, 
encontra nas injustiças econômico-ecológico-distributivas, e em equivocados 
padrões culturais e valorativos as principais causas geradoras de cenários de 
injustiças climáticas no mundo globalizado:

36  ACSELRAD, Henri; MELLO, Cecilia Campello do Amaral; BEZERRA, Gustavo das Neves. O que é Justiça 
Ambiental. Rio de Janeiro: Garamond, 2009, p. 38. E complementa o autor: “Tanto pior quando se leva em conta 
as populações indígenas e tradicionais em geral, pequenos agricultores e pescadores artesanais, para quem a 
alteração do clima desestabiliza os recursos naturais dos quais dependem diretamente para sua reprodução material 
e simbólica”.
37  Ibid., p. 39.
38  RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 2007/2008 DO PROGRAMA DAS NAÇÕES UNI-
DAS. Disponível em: http://www.pnud.org.br/rdh/. Acesso em: 6 de jan de 2011.
39  GIDDENS, Anthony. A política da mudança climática. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, 
p. 259.
40  MILANEZ, Bruno; FONSECA, Igor Ferraz da. Justiça Climática e Percepção Social: uma análise do contexto 
brasileiro. In: Anais do V Encontro Nacional da Anppas. Florianópolis: 2010. Disponível em: <http://www.anppas.
org.br/encontro5/cd/artigos/GT11-134-74-20100831105255.pdf>. Acesso em: 19 jan 2011.
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Resulta inconcebible pensar que haya justicia climática mientras países en-
teros y em especial las gentes más empobrecidas em esos países, sean conde-
nados a la miseria por mecanismos de saqueo y esplotación que han sido y 
siguen siendo impostos históricamente; mientras las inequidades de ingresos 
sigan el patrón actual y la economia mundial siga los patrones de intercambio 
económico y ecológico desigual instaurados mediante relaciones colonialis-
tas; mientras la explotación de la naturaleza y los seres humanos sea la fuente 
del bienestar de los países de alto consumo y de las élites globales; [...] Así la 
justicia nos seguirá siendo esquiva. 41

O conceito de injustiça climática, portanto, surge da constatação de que 
as comunidades tradicionais de pequenos agricultores e pescadores, os ín-
dios, e de um modo geral as populações pobres do planeta, em razão de sua 
vulnerabilidade social, são mais suscetíveis de serem vítimas de processos de 
alterações do clima provocados pelo aquecimento global, mesmo sendo as 
que menos contribuem para o problema.

Necessário, pois, analisar, à luz de uma adequada concepção de justiça, 
a dimensão ética contida nesse referencial. Esse é o objetivo a seguir.

4. A DIMENSÃO ÉTICA DA JUSTIÇA CLIMÁTICA

Em obra recente, Frontiers of Justice,42 a filósofa estadunidense Martha 
Nussbaum propõe uma concepção inovadora de justiça, esboçando uma teo-
ria de justiça social que conjuga elementos relevantes da teoria contratualista 
de John Rawls, com elementos extraídos da tradição ética de Aristóteles. Em-
bora, não esteja isenta a críticas, sobretudo por aqueles que entendem ser in-
viável a conjugação de tradições filosóficas rivais,43 a obra de Nussbaum traz 
relevante contribuição para o fim proposto no presente estudo, na medida em 
que assume uma concepção de justiça voltada à realização de capacidades (ou 
necessidades) humanas básicas. De um modo geral, pode-se afirmar que a te-
oria proposta por Nussbaum procura conjugar na sua teoria de justiça, como 
ponto de partida, os elementos indispensáveis para se garantir o conteúdo de 
uma vida humana digna. Contudo, o real diferencial da teoria de Nussbaum, 
é o seu escopo prático. Para a autora americana uma adequada teoria da jus-
tiça deve apresentar respostas aos problemas sociais mais urgentes, mantendo 
uma relativa abertura que permita alterar as suas próprias estruturas teóricas, 
adequando-as aos novos problemas sociais emergentes.44

Não se pretende no presente estudo analisar as diversas teorias da justi-
ça existentes, tampouco tecer uma análise mais acurada sobre a obra de Mar-

41  VÉLEZ, Hildebrando. Negociando com el clima. Otro jaque mate a la democracia?  In: Voces del sur para la 
justicia climática. Amigos de La Tierra América Latina y el Caribe. Chile: CODEFF, 2009, p. 37-57.
42  NUSSBAUM, Martha. Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Membership. Cambridge: Harvard 
University Press, 2007.
43  FERREIRA NETO, Arthur Maria. Justiça como realização de capacidades humanas básicas: é viável uma 
teoria aristotélica-rawlsiana? Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009.
44  Ibid., p. 42.
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tha Nussbaum. Objetiva-se sim, demosntrar que o tema da justiça climática 
está a exigir uma concepção teórica de justiça capaz de apresentar respostas 
concretas para o enfrentamento das injustiças socioambientais decorrentes 
da desigual distribuição dos riscos climáticos globais. E muitas destas respos-
tas passam diretamente pela dignidade humana e pela garantia de realização 
das necessidades humanas básicas e pela pretensão de justiça em um âmbito 
global, temas especialmente trabalhados por Nussbaum.

A crise climática se apresenta como um novo problema sociambiental de 
ordem global. Embora a teoria da justiça proposta por Nussbaum não seja 
inovadora no tocante ao tema da justiça social como equivalente de satisfa-
ção de necessidades humanas básicas, a  relevância de sua obra situa-se na 
disponibilização de  um substrato teórico remodelador do conceito de justiça 
social, permitindo, em razão de sua abertura estrutural, vizualizar novas di-
mensões desse conceito, como é o caso das modernas concepções de justiça 
ambiental e justiça climática.

A grande dificuldade de teorias da justiça como a de Nussbaum se lo-
caliza justamente na definição das necessidades humanas básicas inerentes a 
todos os seres humanos a serem adotadas como ponto de partida, visando 
uma universalização da teoria. Nesse particular, vale destacar que embora 
Nussbaum elenque uma lista de capacidades humanas básicas,45 a autora des-
taca que os elementos de uma vida com dignidade são plurais, não estanques. 
Portanto, Nussbaum admite uma abertura material em sua teoria fazendo 
com que ela se torne adaptável aos novos tempos e aos novos conflitos sociais 
que impliquem no reconhecimento de novas necessidades humanas.46

Semelhante raciocínio é encontrado na obra dos autores Len Doyal e Ian 
Gough, intitulada A theory of human need.47Analisando a teoria dos referidos 
autores, o sociólogo Cristiano Luiz Lenzi observa que, para eles, necessidades 
humanas não são as preferências particulares de determinados indivíduos, 
nem verdades estáticas e gerais, senão necessidades universais, passíveis de 
serem conhecidas, embora nosso conhecimento sobre elas, bem como quanto 
ao meio de satisfazê-las, deva ser visto como algo dinâmico, suscetível a várias 
influências e fatores determinantes.48

Lenzi destaca ainda que trabalhos como o de Len Doyal e Ian Gou-
gh respaldaram a formulação do conceito de desenvolvimento sustentável 
cunhado no ano de 1987 pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento das Nações Unidas no Relatório Brundtland. Referido do-
cumento, intitulado Nosso Futuro Comum (Our Common Future), ao concei-

45  NUSSBAUM, Martha. Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Membership. Cambridge: Harvard 
University Press, 2007, p. 76-77. 
46  Ibid. Texto original: “The capabilities approach insists from the start that the elements of a life with human dignity 
are plural and not single”. 
47  DOYAL, Len; GOUGH, Ian. A theory of human need. London: Macmillan, 1991.
48  LENZI, Cristiano Luis. Sociologia Ambiental: risco e sustentabilidade na modernidade. Bauru, SP: Edusc, 2006, 
p. 104.
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tuar desenvolvimento sustentável conjuga os conceitos de desenvolvimento, 
proteção ambiental e justiça social, esta última compreendida justamente 
como satisfação das necessidades humanas básicas:

O conceito de desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessida-
des do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satis-
fazer suas próprias necesidades. Ele contém dois conceitos-chave: o conceito 
de necessidades, sobretudo as necessidades essenciais dos pobres do mundo, 
que devem recebera máxima prioridade; a noção das limitações que o estágio 
da tecologia e da organização social impõe ao meio ambiente, impedindo-o de 
atender as necessidades presentes e futuras.49

Por tal razão, Lenzi assevera que o conceito de desenvolvimento sus-
tentável deve ser entendido como um processo de mudança social que busca 
satisfazer as necessidades humanas básicas.50 O mesmo autor destaca que o 
Relatório Brundtland não esclarece de forma detalhada quais são tais ne-
cessidades, porém algumas delas são apontadas, tais como: necessidade de 
alimentação, vestimenta, higiene, saúde, identidade cultural, autoconfiança, 
entre outras.51

Embora distanciados no tempo, percebe-se que o conceito de desenvol-
vimento sustentável forjado há mais de vinte anos no Relatório Brundtland, 
sob a influência de trabalhos como os de Len Doyal e Ian Gough, vem ao 
encontro da moderna teoria de justiça proposta por Martha Nussbaum.

Forçoso concluir, portanto, a concepção de desenvolvimento sustentável 
congrega no seu núcleo essencial a moderna concepção de justiça climática, 
cuja dimensão ética mantém estreita relação com teorias da justiça como a 
de Martha Nussbaum, voltada à satisfação de necessidades humanas básicas, 
as quais são plurais e dinâmicas justamente para acompanhar o ritmo da 
mudança e o surgimento de novos problemas sociais, tais como os recentes 
cenários de injustiça climática.

Forçoso concluir, também, que estando a justiça climática umbilicalmen-
te ligada ao ideário de desenvolvimento sustentável e sendo este o paradigma 
desenvolvimentista  idealizado nos discursos políticos em todas as esferas de 
ação, as políticas públicas em matéria de mudanças climáticas encontram na 
moderna concepção de justiça climática um imperativo ético legitimador.

Tecidas tais considerações, o objetivo do presente estudo volta-se para a 
definição dos objetivos gerais das políticas públicas das mudanças climáticas 
pautadas pelo imperativo ético da justiça climática.

49  COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. Nosso Futuro Comum. 2ª 
Ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1991, p. 46.
50  LENZI, Cristiano Luis. Sociologia Ambiental: risco e sustentabilidade na modernidade. Bauru, SP: Edusc, 2006, 
p. 102.
51  Ibid., p. 103.
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5. A POLÍTICA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS: ESBOÇANDO PREMISSAS BÁSICAS  
E OBJETIVOS GERAIS 

A elaboração de uma agenda de políticas públicas globais, pautada pelo 
imperativo ético da justiça climática, é missão deveras complexa, porquanto 
envolve inúmeros fatores econômicos, políticos, sociais e ambientais. Entre-
tanto, com apoio em estudos existentes sobre o tema, é possível tecer alguns 
apontamentos acerca dos objetivos gerais norteadores das políticas públicas 
ligadas à questão das mudanças climáticas, tendo como fio condutor o refe-
rencial ético da justiça climática.

Inicialmente, a política das mudanças climáticas deve partir de premis-
sas básicas, tais como:

(a)  a justiça climática é imperativo ético que deve pautar as políticas 
adotadas;

(b)  embora numa escala de tempo profunda o problema possa afetar 
toda a humanidade, atualmente o objeto imediato do risco são os 
indivíduos humanos que apresentam maior vulnerabilidade social;

(c)  não há como mitigar as mudanças climáticas sem reduzir a queima 
de combustíveis fósseis no planta;

(d)  as políticas adotadas devem ter uma perspectiva de longo prazo, su-
prapartidárias, sob pena de não serem eficazes;

(e)  embora se trate de um problema global, iniciativas locais podem ser 
bastante eficazes;

(f)  são os países desenvolvidos que devem adotar as políticas mais am-
plas voltadas à redução das emissões de gases de efeito estufa, com 
apoio no princípio da responsabilidade comum mas diferenciada.

A partir de tais premissas, mostra-se possível avançar na elaboração de 
vinte (20) objetivos gerais da política das mudanças climáticas pautadas pelo 
imperativo ético da justiça climática:52

(a)  adoção de metas ambiciosas de redução de gases de efeito estufa, 
com amplo investimento em fontes renováveis de geração de energia, 
como biomassa, biogás, energia termosolar, energia fotovoltaica e 
energia eólica;

(b)  desenvolvimento de políticas de planejamento urbano adequadas às 
vulnerabilidades locais;

(c)  redução vulnerabilidades sociais críticas, tais como a promoção do 
reassentamento de populações residentes em áreas de risco;

(d)  promoção de políticas públicas de adapatação às mudanças do clima;

52  Fontes utilizadas como referencial das premissas e objetivos tratados nesse tópico do trabalho: GIDDENS, 
Anthony. A política da mudança climática. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2010; UNITED 
NATIONS. Climate Justice for a changing planet:  primer for  policy makers and  NGOs. New York and Geneva, 
2009. Disponível em: <http://www.un-ngls.org/IMG/pdf_climatejustice.pdf>. Acesso em: 19 jan 2011; ORTIZ, 
Lúcia Schild. Energias renováveis sustentáveis: uso e gestão participativa no meio rural. Porto Alegre: Núcleo 
Amigos da Terra Brasil, 2005; DELALANDE, Daniel. La lutte contre le changement climatique. In: PETIT,  Yves 
(Org). Droit et Politiques de lénvironnement. Paris: La Documentation Française. 2009.
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(e)  priorização a políticas públicas que fortaleçam a resiliência dos gru-
pos humanos mais vulneráveis, tais como obras de infra-estrutura ur-
bana em áreas carentes, investimento em sistemas de drenagem urba-
na e tratamento de efluentes para reduzir o impacto das enxurradas;

(f)  vedação de subsídios, isenções fiscais e financiamentos públicos de 
empreemdimentos geradores de gases de efeito estufa;

(g)  priorização a políticas públicas sustentáveis nas áreas de transporte, 
ambiente construído, ambiente natural e agricultura;

(h)  estabelecimento de políticas públicas climáticas nos níveis municipal, 
estadual e federal;

(i) combate intenso ao desmatamento;
(j)  desenvolvimento de planos de ação para casos de eventos climáticos 

extremos, como secas, enchentes e deslizamentos de terra;
(k) reforço à fiscalização ambiental;
(l) expansão das áreas protegidas;
(m)  adoção de políticas públicas de monitoramento e orientação às po-

pulações costeiras sobre a ocorrência de ciclones, tornados e fura-
cões;

(n)  estabelecimento de programas de reflorestamento com mata nativa 
para preservar as nascentes e o leito dos rios;

(o)  desenvolvimento de políticas de monitoramento climático;
(p)  abandono de projetos de usinas hidrelétricas que prejudiquem a va-

zão dos rios e causem grande impacto ambiental e a perda de flores-
tas nativas;

(q)  estímulo a programas integrados de pesquisa científica para identi-
ficação de problemas de saúde associados às mudanças climáticas e 
eventos climáticos extremos;

(r)  estabelecimento de limites de emissão aos veículos, com adoção de 
política de fiscalização veicular; investimento em sistemas de trans-
porte coletivo e ciclovias;

(s) democratização dos processos decisórios;
(t)  manutenção da justiça climática no topo da pauta dos objetivos políticos.

6. CONCLUSõES ARTICULADAS

6.1 No atual estágio do conhecimento humano, pode-se afirmar ser majoritá-
rio, no âmbito da comunidade científica, o entendimento de que a causa prin-
cipal do fenômeno do aquecimento global e das mudanças do clima na Terra 
é o aumento das emissões antropogênicas de gases de efeito estufa. Com efei-
to, as estruturas do atual modelo de produção, as matrizes energéticas base-
adas em procesos de queima de combustíveis fósseis como carvão e petróleo, 
e o estímulo ilimitado ao consumo, são práticas irracionais e insustentáveis.

6.2 As mudanças climáticas, nesse contexto, se apresentam como uma vin-
gança de Gaia. A natureza dá sinais de que cobrará um elevado preço da 
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humanidade, como contraprestação de séculos de irracionalidade ambiental 
humana. Os processos de alterações do clima já cobram esse elevado preço da 
atual geração humana, mas não de uma forma equânime. No atual cenário 
social mundial, os riscos climáticos são suportados de uma forma desigual e 
injusta, na exata proporção da desigualdade social existente.

6.3 A crise climática é o mais novo problema socioambiental global. Des-
sa constatação decorre a preocupação deste estudo em localizar em uma 
moderna concepção de justiça social o substrato ético-teórico capaz de li-
dar com esse novo problema social decorrente do fenômeno das mudanças 
climáticas. Embora a limitação do presente estudo não permita concluir de 
modo definitivo, uma conclusão superficial, por certo digna de maior apro-
fundamento futuro, é de que a obra de Martha Nussbaum pode contribuir 
para esse propósito.

6.4 Contudo, a conclusão maior que aqui se chega, esta sim com ares de defi-
nitividade, é a de que a justiça climática possui ligação umbilical com o ideá-
rio de desenvolvimento sustentável, tal como originalmente concebido no Re-
latório Brundtland. Embora já um tanto desacreditado por muitos, o referido 
conceito possui na sua concepção nuclear o princípio ético de justiça social, 
consubstanciado na ideia de satisfação de necessidades humanas básicas. É 
preciso, portanto, resgatar a concepção original de desenvolvimento susten-
tável, revalorizando-o em virtude de seu escopo final que é a justiça socioam-
biental. Sem justiça socioambiental, não há desenvolvimento sustentável, o 
que significa dizer que sem justiça climática também não há. Daí a ligação 
umbilical entre desenvolvimento sustentável e justiça climática. Ligação esta 
que permite concluir que a justiça climática é o imperativo ético legitimador 
da política das mudanças climáticas.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo comparar os sistemas brasileiro e 
europeu de reparação por danos ambientais, em especial no que se à siste-
mática adotada pelo direito brasileiro, referente à compensação via indeniza-
ção pecuniária, a ser utilizada no caso de impossibilidade de retorno do bem 
atingido ao status verificado antes da ocorrência da degradação ambiental, 
ocasionada por atividade antrópica, e as medidas adotadas pela União Euro-
peia após a aprovação da Diretiva 2004/35/CE. Para tanto, inicia-se o artigo 
conceituando-se e classificando-se o dano ambiental. Em seguida, faz-se uma 
análise das principais formas de reparação adotadas pelo direito brasileiro e 
aquelas propostas na Diretiva 2004/35/CE. Ao final, procede-se a um recorte 
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temático e, com base nos relatórios de gestão do Conselho Gestor do Fundo 
de Direitos Difusos (CFDD) e em resultados de trabalhos científicos que tra-
tam da administrativização da responsabilidade pela reparação de danos am-
bientais na Comunidade Européia, procura-se inferir qual dos dois sistemas 
apresenta-se mais eficaz sob as óticas ecológica, funcional e social. 

2. DANO AMBIENTAL E SUA CLASSIFICAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO E NO ÂMBITO  
DA DIRETIVA 2004/35/CE

O dano ambiental não se encontra conceituado expressamente em nosso 
ordenamento jurídico, a Lei 6.938/81 restringiu-se apenas a enumerar as suas 
características básicas.1 

Para Mirra, dano ambiental é toda degradação do meio ambiente, in-
cluindo os aspectos naturais, culturais e artificiais que permitem e condi-
cionam a vida. O autor compreende bem ambiental como sendo unitário, 
imaterial, coletivo e indivisível, sendo formado por elementos corpóreos e 
incorpóreos específicos. A violação a tais bens atinge o direito difuso e fun-
damental de todos à sadia qualidade de vida em um ambiente são e ecologi-
camente equilibrado.2

No direito brasileiro, o fundamento do dever de reparar o dano am-
biental, repousa na necessidade de se manter o equilíbrio ecológico propício 
à vida saudável e digna, para as presentes e futuras gerações e, também, na 
perda ou diminuição verificadas no patrimônio de determinada pessoa, em 
relação aos bens passíveis de serem por esta apropriados. 

Tal dever encontra base legal no artigo 14, § 1° da Lei n. 6.938/81 que im-
põe ao poluidor, independentemente da existência de culpa, o dever de indeni-
zar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por 
sua atividade. O mesmo artigo legitima o Ministério Público para propor ação 
de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente.

Posteriormente, por meio do art. 225, § 3°, da Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, foi dado fulcro constitucional à responsabilida-
de civil objetiva em matéria ambiental. Referido dispositivo constitucional 
prevê a tríplice responsabilização nas esferas administrativa, penal e civil pelo 
dano ambiental para pessoas físicas ou jurídicas. 

O artigo em comento recepcionou a Lei 6.938/81 e deixou intacta a res-
ponsabilização objetiva do causador do dano ambiental. Acrescente-se que 
o legislador constituinte não limitou a obrigação de reparar o dano, o que 
conduz à reparação integral. Também em nível constitucional, o legislador 
estabeleceu a responsabilidade objetiva e a reparação integral do dano resul-
tante da atividade nuclear.3

1  LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000, p. 105.
2  MIRRA, Álvaro. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, 
p. 89.
3  LEITE, José Rubens Morato. Op. cit. p. 134. Nota 2.

Book grad e pos grad.indb   658 11/05/11   15:27



659Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students’ Papers

Os dispositivos acima indicam que, em se tratando de dano ambiental, 
responderão seus causadores objetivamente, mesmo que sejam indiretamente 
responsáveis pelo evento gravoso. Verifica-se que a reparação do dano am-
biental é atrelado, no Brasil, ao instituto da responsabilidade civil, muito em-
bora se encontrem disposições de caráter penal e administrativo que visam, 
nestas esferas, à reparação do dano imposto ao meio ambiente.4  

Grande parte dos autores – Milaré5, Mancuso6, Machado7 – entende 
que a responsabilidade civil ambiental encontra seu fundamento na teoria do 
risco integral, a qual não admite excludentes de responsabilidade.8 

Dessa forma, mesmo que o evento danoso tenha sua gênese em fato que 
possa ser enquadrado como caso fortuito ou força maior, ainda assim estaria 
o poluidor obrigado à sua reparação.

Arrematando, pode-se concluir que, de acordo com a sistemática ado-
tada no Brasil, o causador de determinado dano ambiental responderá obje-
tivamente pela reparação integral, seja ele o causador direto ou indireto do 
referido dano, independentemente de culpa, de estar agindo licitamente ou 
ainda estar agasalhado por alguma causa excludente de responsabilidade, tais 
como o caso fortuito e a força maior, bastando para a sua responsabilização 
que fique demonstrado o dano efetivo, originado por uma conduta –comissi-
va ou omissiva – e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

A Comunidade Europeia, por meio da Diretiva 2004/35/CE (de 21 de 
abril de 2004), criou um regime de responsabilização pelo cometimento de 
danos ambientais, que foi transposta para a legislação alemã, em dezembro 
de 2007, polonesa em 13 de abril de 2007, espanhola pela Lei 26/2007 e portu-
guesa pelo Decreto-lei 147/2008 (de 29 de julho de 2008), dentre outros países. 

Surpreendentemente o direito alemão é mais protetivo do que a própria 
Diretiva, um exemplo disso é a proteção mais ampla que confere ao solo, esta-
belecendo o dever de prevenir ou reparar o local degradado, mesmo que não 
haja qualquer perigo para a saúde humana, ao contrário da Diretiva.

4  Nesse sentido o artigo 28, inciso I, da lei 9.605/98, que condiciona a declaração de extinção de punibilidade em 
casos em que é aplicado o instituto da suspensão condicional do processo, à efetiva reparação do dano ambiental. 
Da mesma forma, o artigo 139 do Decreto 6.514/08, prevê a possibilidade de conversão da multa administrativa 
simples em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. 
5 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. 4. ed. Rev., atual. e ampli. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 254. 
6  MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública: em defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e dos 
consumidores. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004.
7  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental Brasileiro. 10. ed. rev, atual. e ampli. São Paulo: Malhei-
ros, 2002.
8  Cabe mencionar as características atribuídas à categoria “risco” por Anthony Giddens na obra “As consequências 
da modernidade” (1991) e que influenciaram formulações posteriores acerca do risco ambiental. Para esse autor, as 
características mais marcantes do ambiente de risco em que se constitui a sociedade moderna são a globalização do 
risco e o sentido de intensidade que este adquire entre as pessoas. A globalização do risco se deve ao número cres-
cente de atividades que afetam ou podem afetar a todos, sem limites espaciais e com grande propagação temporal. 
A intensidade na percepção do risco está relacionada à consciência do risco como risco, uma vez que as lacunas do 
conhecimento já não podem ser transformadas em certezas pelo conhecimento religioso ou mágico; pela amplitude 
do conhecimento do risco, que atinge amplos setores do público em geral, e pela consciência das limitações da exis-
tência em face das incertezas produzidas pela ação humana.
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No mesmo sentido está a legislação polonesa, que em alguns casos é 
mais rígida que a Diretiva 2004/35/CE, como quanto à proteção às espécies e 
habitats, que receberão proteção mais ampla de acordo com a Lei de Conser-
vação da Natureza Polonesa de 2004. Noutro norte, fazendo um contrapon-
to, a lei polonesa acabou por excetuar a aplicação da lei aos danos causados 
por atividades relacionadas ao manejo florestal, como bem relata Winter. 9 

O direito espanhol também não fica para trás. Ampliou a proteção às 
espécies e habitats, e aliou ao anexo III da Diretiva, a legislação nacional, 
aumentando o número de atividades para as quais se faz uso de responsa-
bilidade sem culpa. Winter et al10, ao comentar sobre garantias financeiras 
para cobrir custos com a reparação de danos ambientais na legislação espa-
nhola, relata que o montante máximo é de 20 milhões de euros, inexistindo 
obrigação de fazer o seguro se o valor não exceder 300.000 euros ou, ainda, 
caso o operador esteja no âmbito dos regimes de Ecogestão e Auditoria da 
Comunidade Europeia ou ISO14001 (International Organization for Standar-
dization), estando, neste caso, o valor do dano em uma faixa que flutua entre 
300.000 e 2 milhões de euros.

O cerne da Diretiva 2004/35/CE é o princípio do poluidor-pagador, ob-
jetivando primordialmente a proteção à função ecológica do meio ambiente, 
dando azo a um desenvolvimento sustentável, privilegiando a prevenção11 e 
posteriormente a reparação12 do dano ambiental. 

A priori, faz-se necessário colacionar a conceituação de dano ambiental 
disposta no artigo 2, número 1, alínea “a” da Diretiva, qual seja quaisquer da-
nos com efeitos significativos adversos para a consecução ou manutenção do 
estado de conservação favorável das espécies e habitats naturais protegidos.

Todavia, neste conceito não estão inclusos os efeitos adversos já ante-
riormente identificados, decorrentes de um ato de um operador13 que possua 
autorização expressa das autoridades competentes, nos termos do artigo 6, 
números 3 e 4 e artigo 16, ambos da Diretiva 92/43/CE, e do art. 9 da Diretiva 
79/409/CE.

Imperioso destacar ainda, que a Diretiva em análise apresenta critérios 
diferenciados no que tange à reparação dos danos causados ao solo dos cau-
sados às águas, às espécies e aos habitats naturais protegidos.

9  WINTER, Gerd. JANS, Jan H.. MACRORY, Richard. KRAMER, Ludwig. Diretiva da Comunidade Europeia 
sobre Responsabilidade Ambiental. In Desenvolvimento Sustentável, OGM e Responsabilidade Civil na União Eu-
ropeia. Ed. Millennium. Campinas/SP, 2009, p. 119.
10  Ibid. p. 119-122.
11  De acordo com a Diretiva 2004/35/CE, artigo 2, número 10, são: “Medidas de prevenção’, quaisquer medidas 
tomadas em resposta a um acontecimento, ato ou omissão que tenha causado uma ameaça iminente de danos am-
bientais, destinada a prevenir ou minimizar esses danos.”
12  De acordo com a Diretiva 2004/35/CE, artigo 2, número 11, são: “Medidas de reparação’, qualquer ação ou com-
binação de ações, incluindo medidas atenuantes ou intercalares com o objetivo de reparar, reabilitar ou substituir os 
recursos naturais danificados e/ou os serviços danificados ou fornecer uma alternativa equivalente a esses recursos 
ou serviços, tal como previsto o Anexo II.” 
13  Operador é como a Diretiva 2004/35/CE nomeia o responsável pela degradação ambiental.
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Em consonância com o disposto em seu artigo 2, número 1, alínea “b”, 
são considerados danos causados às águas, qualquer dano que afete signifi-
cativamente seu estado ecológico, químico, quantitativo e/ou potencial eco-
lógico, com exceção da previsão constante no artigo 4, número 7, da Diretiva 
2000/60/CE. 

No tocante aos danos causados ao solo, conceitua-se como qualquer 
contaminação que cause risco significativo à saúde humana, devido à intro-
dução direta ou indiretamente, no solo ou em sua superfície, de substâncias, 
preparações, organismos ou microorganismos.

Winter et al14, ao comentar este tipo de dano, questiona a desigualdade 
com que tal bem tratado em relação às espécies e aos habitats, e diz que “[...] 
é chocante que dano outro que não a contaminação (como a erosão) não te-
nha sido abrangido pela Diretiva.” Nessa esteira, mister registrar que não há 
previsão de dano ao ar e ao subsolo.

A Diretiva 2004/35/CE no artigo 2, número 3, alíneas “a” e “b| indica em 
quais outras diretivas constam as espécies e habitats naturais protegidos. In 
casu, o artigo 4, número 2 e anexo I da Diretiva 79/409/CE e anexos I, II e IV 
da Diretiva 92/43/CE. Impende registrar, ainda, que estes relações de espécies 
e habitats naturais protegidos não possuem caráter exaustivo, uma vez que a 
própria Diretiva deixa em aberto aos Estados-Membros a possibilidade de 
inclusão de outras espécies e habitats.

Qualquer alteração adversa mensurável, que atinja direta ou indireta-
mente a um recurso natural15 ou a seus serviços ecossistêmicos16 também é 
equiparada a dano ambienta, pelo artigo 2, número 2 da Diretiva 2004/35/CE. 

Tendo em vista o caráter preventivo e reparatório da Diretiva 2004/35/
CE, há uma noção ampla de responsabilidade, que dispensa a ocorrência do 
dano17, bastando a ameaça iminente de lesão a um bem ambiental.    

Insta não olvidar que há previsão de casos de exclusões obrigatórias e 
facultativas de responsabilidade ambiental, dispostas no artigo 4 da Diretiva 
referida. As primeiras dizem respeito aos danos originados de atos de conflito 
armado, catástrofes naturais, provenientes de acidentes nucleares e danos que 
tenham sua compensação resguardada pelo Direito Internacional, conforme 
dispõe o anexo IV da Diretiva em comento. As segundas trazem a possibi-
lidade de exclusão total ou parcial de responsabilidade, nos casos em que a 
atividade possui autorização expressa da autoridade competente, devendo ser 
os riscos imprevisíveis e inexistir culpa do operador.18

14  WINTER, Gerd. JANS, Jan H.. MACRORY, Richard. KRAMER, Ludwig. Op. cit. p. 111. Nota 9.
15  De acordo com a Diretiva 2004/35/CE, art. 2, número 12, recurso natural são “as espécies e habitats naturais 
protegidos, a água e o solo.” 
16  De acordo com a Diretiva 2004/35/CE, art. 2, número 13, são: “Serviços” e “serviços de recursos naturais”, 
funções desempenhadas por um recurso natural em benefício de outro recurso natural ou do público”.
17  Para ser considerado dano ecológico deve haver nexo de causalidade entre o fato e o dano, o qual deve ser 
significativo, concreto e quantificável. 
18  AMARAL, Raquel. Responsabilidade civil ambiental: em especial, a responsabilidade por danos ecológicos. 
Disponível em: http://verdetrabalhos2010.blogspot.com/2010/05/responsabilidade-civil-ambiental-em.html. Acesso 
em: 29 mar 2011.  
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A Diretiva 2004/35/CE prevê a responsabilização objetiva – responsa-
bilidade administrativa –, a responsabilização subjetiva – responsabilidade 
civil – e a responsabilização solidária das pessoas coletivas – incidindo sobre 
diretores, gerentes e administradores –, contudo, proíbe a dupla reparação, 
privilegiando a responsabilidade administrativa. Há também a obrigatorie-
dade de dar garantias financeiras, criar fundos de compensação e seguros 
ambientais, para então assumir as responsabilidades ambientais inerentes as 
atividades a serem desenvolvidas. 

Imperioso destacar ainda, que a responsabilidade administrativa foi 
subdividida em: i) objetiva: quando, independentemente de dolo ou culpa, 
houver dano ambiental em razão de qualquer das atividades elencadas no 
anexo III da Diretiva supracitada; ii) subjetiva: quando, com dolo ou negli-
gência, houver dano ambiental em razão de atividade diversa das relaciona-
das no anexo citado. Em ambos os casos, se houver iminente ameaça ao meio 
ambiente ou à saúde humana, o operador, independente de notificação, deve-
rá adotar medidas de prevenção e reparação, e ainda, no prazo de 24 horas, 
comunicar as autoridades competentes sobre os fatos ocorridos.

3. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL NO BRASIL

O caput do artigo 225 da CF/88, combinado com seu § 1º, I e com os §§ 
2º e 3º conferem os contornos constitucionais da reparação do dano ambien-
tal, no direito brasileiro.

Para garantir a todos, padrões saudáveis de vida digna (CF/88, art. 1º, 
III) incumbe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e pre-
servar o equilíbrio ecológico. O primeiro – Poder Público – tem o dever de 
preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. 

Os que explorarem recursos minerais ficam obrigados a recuperar o 
meio ambiente degradado, em conformidade com a solução técnica exigida 
pelo órgão público competente e qualquer pessoa, física ou jurídica, que de-
gradar o meio ambiente ficará obrigada a reparar os danos ambientais causa-
dos, além de responder penal e administrativamente por seus atos.

A análise sistemática dos dispositivos constitucionais aplicáveis indica 
uma absoluta prioridade de retorno do bem lesado ao status quo ante, carac-
terizando, segundo Akaoui, princípio ambiental implícito ou tácito da prima-
zia da reparação específica do dano ambiental.19

Como foi antecipado no item anterior, o artigo 225, §3º da Constitui-
ção Federal reconhece os três tipos de responsabilidades derivadas do dano 
ambiental: a administrativa, a civil e a criminal. De acordo com Silva apud 
Loureiro20, “a responsabilidade administrativa resulta de infração às normas 

19  AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental. 2ª ed. rev. e atual. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 116.
20  LOUREIRO, Edna Célia. Comentários à legislação ambiental. Belém: Sectam, 2002, p. 74.
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administrativas, sujeitando-se o infrator a uma sanção de natureza também 
administrativa”. Sendo a disciplina administrativa a mais indicada, deve ser a 
principal forma de tutela do meio ambiente, pois possibilita de maneira mais 
efetiva a prevenção e precaução de lesões, e mesmo suas sanções têm impor-
tância nesse sentido. No Direito Administrativo, impõem-se, além das mul-
tas, diversas outras sanções às pessoas físicas e jurídicas, as quais podem ser 
muito eficazes no que tange à proteção do meio ambiente, como por exemplo: 
cancelamento de autorização, licença ou registro; interdição de atividade ou 
de utilização incompatível com os usos permissíveis; interdição temporária 
ou definitiva do estabelecimento; condenação do produto; obrigação de repa-
rar os danos causados, entre outras.21 

Quanto à responsabilidade civil, é fundamental salientar que o dano 
ambiental enseja a reparação, independente de culpa, devido à responsabili-
zação objetiva adotada pela Lei n. 6.938/81 (art.14, §1º), acolhida pela Cons-
tituição Federal de 1988, em seu artigo 225, §3º. Esta responsabilização pode 
ser formalizada através de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que 
representa um poderoso instrumento utilizado pelo Ministério Público.

Embora a tutela penal não seja a forma ideal de proteção, justifica-se em 
função de que a tutela civil e a administrativa não estão se mostrando sufi-
cientes para coibir a ação degradadoras do meio ambiente e “o poder da nor-
ma penal é utilizado como mecanismo forte de persuasão: intimida o infrator 
e, no caso de pessoas jurídicas, suscita o receio da publicidade negativa”.22

Na maior parte dos crimes ambientais poderá ser aplicada a Transação 
Penal, nos termos da Lei 9099/95 (Lei dos Juizados Especiais). O benefício da 
suspensão condicional da pena, disciplinado nos artigos 77 a 82 do Código Pe-
nal, é expressamente citado na Lei 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), em seu 
artigo 16, que diz: “Nos crimes previstos nesta Lei, a suspensão condicional da 
pena pode ser aplicada nos casos de condenação a pena privativa de liberdade 
não superior a três anos.” E, no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, está disposto que, 
se o fato praticado for contravenção penal ou algum dos delitos punidos com 
pena de prisão até dois anos ou, ainda, de uma infração punida somente com 
multa, poderá o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, propor a suspensão 
condicional do processo pelo período de dois a quatro anos. Importante salientar 
que o artigo 17 da Lei 9.605/98 traz como exigência que as condições impostas 
estejam relacionadas com a proteção do meio ambiente. Assim, não tem sentido, 
por exemplo, condicionar a suspensão da pena à ajuda a um asilo.23 

Outra condição imposta ao acusado que aceitar a suspensão do proces-
so é a reparação do dano ambiental, salvo se esta for impossível de ser realiza-

21  WINCKLER, Silvana; CERICATO, Edna de Werk. A utilização da avaliação do impacto ambiental e do projeto 
de recuperação de áreas degradadas pelo Ministério Público nos casos de crimes ambientais: um estudo no oeste de 
Santa Catarina. Revista de Direito Ambiental, v. 56, 2009, p. 221-247.
22  FREITAS, Vladimir Passos de. Direito Administrativo e Meio Ambiente. 3. ed. Curitiba: Juruá, 2001, p. 53.
23  WINCKLER, Silvana; CERICATO, Edna de Werk. Op. cit. p. 221-247. Nota 21.
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da. A Lei dos Crimes Ambientais exige, em seu artigo 28, inciso II, que a res-
tauração do dano seja completa no prazo especificado. Caso o entendimento 
do Ministério Público seja de que o acusado não preenche os requisitos que 
autorizam a proposta de suspensão do processo, “pode e deve manifestar sua 
recusa, apresentando as razões de seu convencimento”, pois o silêncio ou a 
recusa imotivada em oferecer a proposta são inaceitáveis.24 O artigo 17 deter-
mina que a reparação do dano seja verificada por laudo próprio. 

Em âmbito infraconstitucional, a Política Nacional do Meio Ambiente, 
materializada pela Lei 6938/81, objetiva a preservação, melhoria e recupera-
ção da qualidade ambiental propícia à vida, tendo como um dos princípios 
a recuperação de áreas degradadas, consoante artigo 2º, caput e inciso VIII. 
Dentre os objetivos da referida política, destacam-se a preservação e restau-
ração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização sustentável e a im-
posição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de reparar e/ou indenizar os 
danos causados à higidez de bens ambientais (artigo 4º, VI e VII). 

Visando à concretização de seus objetivos, a Política Nacional do Meio 
Ambiente estabelece, no artigo 9º, IX da Lei 6938/81, como um de seus instru-
mentos, a aplicação de penalidades disciplinares ou compensatórias ao não 
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degra-
dação ambiental.

Por fim, o artigo 14, § 1º, da citada Lei impõe ao poluidor, independen-
temente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Da exegese dos artigos supra, infere-se que o legislador estabelece duas 
formas de reparação: a recuperação do bem ambiental atingido, fazendo com 
que este volte ao seu estado anterior e a indenização em pecúnia ou outra 
medida compensatória.

Para Leite e Ayala, há duas maneiras de reparação do dano ambiental.  
A primeira, ideal, é a restauração integral do bem lesado, e a segunda, cha-
mada de compensação ecológica, é apenas subsidiária da primeira e consiste 
na indenização pecuniária ou na substituição do bem lesado por outro equi-
valente. Segundo os autores, a legislação brasileira privilegia claramente a 
primeira forma de reparação, deixando a sanção pecuniária e a compensação 
ecológica para os casos em que não haja outra alternativa. Tal assertiva é 
retirada da interpretação sistemática dos incisos VI e VII do artigo 4º, da Lei 
6.938/81. Isso por motivos óbvios, vez que o interessante é preservar a nature-
za, e não convertê-la em bem de troca.25 

24  COSTA NETO, Nicolau Dino de Castro e; BELLO FILHO, Nei de Barros; COSTA, Flávio Dino de Castro e. 
Crimes e Infrações Administrativas Ambientais: Comentários à Lei 9.605/98. 2. ed. rev. atual. Brasília: Brasília 
Jurídica, 2001, p. 157.
25  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatri-
monial, teoria e prática. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 208-210.
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Nada obsta, entretanto, que as duas formas de reparação coexistam 
num mesmo caso, nas vezes em que o dano for parcialmente reparável. Nos 
casos em que, além de dano patrimonial, observar-se também o dano moral, 
ou extrapatrimonial, também se deve combinar as duas formas de reparação: 
a restauração das áreas degradadas e a compensação pecuniária pela sensa-
ção de dor experimentada, caso de compensação ecológica por substituição 
por bem equivalente.26

Milaré27 corrobora com o entendimento acima. Para ele as duas modali-
dades de reparação não se encontram em pé de igualdade, sendo que a ideal é 
a reconstituição ou reparação do bem lesado, ainda que mais onerosa. O au-
tor observa, ainda, que a sentença que condena o agressor à reparação deve 
cominar um comando no sentido de fazer cessar a atividade degradadora, 
pois, como observa Machado28: “[...] um carrinho de dinheiro não substitui o 
sono recuperador, a saúde dos brônquios, ou a boa formação do feto.” 

A reparação é a adaptação do meio ambiente degradado e dos seus ele-
mentos atingidos a uma situação que possa ser mais próxima possível daquela 
anterior à realização do dano ou daquela em que estariam se o prejuízo não 
tivesse se verificado.29 

Não se pode perder de vista que a reparação deve ser integral, ou seja, há 
que compreender além dos prejuízos reparáveis aqueles que não são passíveis 
de reparação.30

Como formas de compensação ambiental, Leite e Ayala indicam: i) a 
substituição por bem ambiental equivalente, no local da ocorrência do dano; 
ii) a substituição por bem ambiental, em outro local e; iii) a indenização pe-
cuniária.31

A ampliação das modalidades de pedidos a serem feitos em Ações Civis 
Públicas, possibilitada pelo artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor 
(Lei 8078/90), o qual, por força do artigo 117, do diploma consumeirista, 
aplica-se à defesa de todo e qualquer direito metaindividual, fez com que 
fosse ampliada a aplicação de medidas compensatórias diferenciadas da pura 
indenização em pecúnia, quando impossível a reparação in natura.

Em não sendo possível a reparação ou outra forma de compensação, o 
poluidor deverá ser condenado ao pagamento de indenização em dinheiro. 
Esta medida de caráter subsidiário requer uma avaliação da extensão do dano 
para que seja apurado o quantum debeatur. 

A apuração do valor da indenização constitui-se num dos maiores pro-
blemas a serem solucionados pela doutrina e pela jurisprudência, haja vista 

26  Ibid, p. 208-210.
27 MILARÉ, Edis. Op. cit. p. 741. Nota 5.
28  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Op. cit. p. 314. Nota 7.
29  MIRRA, Álvaro. Op. cit. p. 286. Nota 2. 
30  SILVA, Solange Teles da. Responsabilidade civil ambiental. In: PHILIPPI JR., Arlindo; ALVES, Alaor Caffé. 
Curso interdisciplinar de direito ambiental. São Paulo: Manole, 2005. p. 451.
31  LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patrick de Araújo. Op. cit. p. 208-210. Nota 25.
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as dificuldades em estabelecer um valor que equivalha ao conjunto de bens, 
condições, leis, influências e interações que permite, abriga e rege a vida em 
todas as suas formas.32

Não obstante, indicam-se algumas propostas de valoração, tais como: 
i) o pagamento de quantia equivalente ao do custo de projeto adicional de 
conservação ou de recuperação de bens e recursos ambientais ou ecossistemas 
semelhantes; ii) a estipulação de valores, ou soma em dinheiro calculada com 
base em métodos e modelos de avaliação econômica de bens ambientais.33 

Para Marques e Comune é preciso valorar corretamente os bens e ser-
viços do meio ambiente, entendidos no desempenho das seguintes funções: 
provisão de matérias-primas, capacidade de assimilação de resíduos, estéti-
ca e recreação, biodiversidade e capacidade de suporte às diversas formas 
de vida no planeta Terra. Além disso, procurar integrar esses valores apro-
priadamente estimados, às decisões sobre a política econômica e ambiental 
e aos cálculos das contas econômicas nacionais. Valorar ou ter a ideia de 
quanto vale o ambiente natural e incluir esses valores na análise econô-
mica é, pelo menos, uma tentativa de corrigir as tendências negativas do 
livre mercado, apesar das dificuldades diversas da internalização. Por isso, 
a importância dos métodos de valoração ambiental, que decorre não só 
da necessidade de dimensionar impactos ambientais, internalizando-os à 
economia, mas também de evidenciar custos e benefícios decorrentes da 
expansão da atividade humana.34

Devido à dificuldade apresentada, para se apurar o valor de determina-
da condenação pecuniária, deverá o julgador valer-se de critérios estabeleci-
dos por outras disciplinas e, ainda, do auxílio do conhecimento acumulado 
por profissionais de outras áreas do conhecimento.

No caso de condenação em dinheiro determina a Lei da Ação Civil Pú-
blica, em seu artigo 13, que a indenização pelo dano causado seja revertida 
a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais. 
Trata-se, no nível federal, do Fundo Nacional de Reparação de Direitos Di-
fusos, a ser abordado no item 5.

32  Em dissertação de mestrado em Ciências Ambientais (Unochapecó), Cericato (2008) nvestiga os critérios adota-
dos por membros do Ministério Público de Santa Catarina para estabelecer medidas de reparação/compensação do 
dano ambiental em crimes ambientais. Constata que os instrumentos Avaliação de Impacto Ambiental e Projeto 
de Recuperação de Área Degradada não são utilizados; que o MP/SC não conta com analistas ambientais em 
número suficiente para avaliar danos ao meio ambiente; que os membros do MP/SC não atentam para o requisito 
de reparação integral do dano para a concessão dos benefícios da lei 9099/95 (Juizados Especiais) e, ainda, que a 
fixação do quantum da compensação em pecúnia se atém à impressão causada pelo acusado nos aspectos boa fé/má 
fé e poder econômico. Os valores pagos a título de prestação pecuniária em transações penais por crimes ambientais 
geralmente são destinados a instituições carentes, previamente inscritas e que não necessariamente atuam em defesa do 
meio ambiente. As indenizações geralmente são direcionadas ao Fundo de Recuperação de Bens Lesados – FRBL, e 
também ao reaparelhamento da Polícia Militar Ambiental. Parte dos resultados desta pesquisa são apresentados em 
WINCKLER, Silvana ; CERICATO, Edna de Werk . A utilização da avaliação do impacto ambiental e do projeto 
de recuperação de áreas degradadas pelo Ministério Público nos casos de crimes ambientais: um estudo no oeste de 
Santa Catarina. Revista de Direito Ambiental, v. 56, 2009, p. 221-247.
33  SILVA, Solange Teles da. Op. cit. p. 452. Nota 20.
34  MARQUES, J. F.; COMUNE, A. E. A teoria neoclássica e a valoração ambiental. In: ROMEIRO, A. R. et al. 
Economia do meio ambiente: teoria, políticas e a gestão de espaços regionais. Campinas: UNICAMP, 1996.
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4. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL NA COMUNIDADE EUROPÉIA

A reparação do dano ambiental na União Europeia, conforme a Direti-
va 2004/35/CE, como já mencionado, tem por norte o princípio do poluidor-
-pagador, o qual objetiva que o operador arque financeiramente com os da-
nos decorrentes do exercício de suas atividades.

A Diretiva prevê responsabilização igualitária para operadores públicos 
e privados.

Winter et al35 comenta que uma das grandes conquistas desta Diretiva 
é o direito de pessoas físicas ou jurídicas solicitarem a ação das agências e 
interporem recurso legal contra a inação destas.

Conforme mencionado anteriormente, basta a iminente ameaça de dano 
para que o operador seja obrigado a adotar medidas de prevenção e repara-
ção e, posteriormente comunicar as autoridades competentes.  

Em linhas gerais, tais medidas devem seguir alguns critérios estabeleci-
dos na própria Diretiva, quais sejam efeito de cada opção na saúde pública 
e na segurança, custo de execução da opção, probabilidade de êxito de cada 
opção, medida em que cada opção previne danos futuros e evita danos cola-
terais resultantes da sua execução, medida em que cada opção tem em consi-
deração preocupações de ordem social, econômica e cultural e outros fatores 
relevantes específicos da localidades. 

Após serem tomadas as providências necessárias, o operador, em 10 dias, 
deverá apresentar uma proposta de medidas reparatórias à autoridade com-
petente, que em audiência juntamente com as partes interessadas, incluindo 
proprietários de áreas atingidas, determinará quais medidas de reparação de-
verão ser executadas.  

A Diretiva determina três tipos de reparação: i) primária: visa restituir 
os recursos naturais e/ou serviços danificados ao estado inicial ou ao mais 
próximo; ii) complementar: importa em qualquer medida para compensar 
pelo fato de a reparação primária não restabelecer plenamente os recursos 
naturais e/ou serviços danificados e; iii) compensatória: objetiva compensar 
perdas transitórias de recursos naturais e/ou serviços, verificadas a partir da 
data da ocorrência dos danos até a reparação primária ser concluída.

Faz-se necessário citar que a Diretiva 2004/35/CE dá prioridade à re-
constituição natural e, somente se esta não for possível, passa-se, então, às 
medidas de reparação acima expostas.  

Há a possibilidade também, de o Estado suportar os custos da repara-
ção quando não ocorrer culpa do operador ou, se esta houver, o custo for 
excessivo. O que caracteriza uma administrativização do dever de reparar os 
danos causados ao meio ambiente.

Entretanto, se o operador privado não tomar as medidas que lhe são 
incumbidas, e a autoridade competente tiver executado as ações necessárias, 

35  WINTER, Gerd. JANS, Jan H. MACRORY, Richard. KRAMER, Ludwig. Op. Cit. p. 109. Nota 9.
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esta deverá cobrar do operador os custos empenhados na reparação. Winter 
et al36 lembra que “A recuperação do custo deve ser distinguida das multas 
por infrações administrativas.”

A Diretiva estabelece dois deveres ao operador. O primeiro de agir, com 
primazia sobre o segundo ou secundário, que consiste em suportar o custo da 
reparação do dano ou decorrente de ressarcimento ao Estado ou a terceiros 
prejudicados.37 Mas, ao passo que traz deveres, traz também isenções.

Quanto ao dever de agir, o operador tornar-se-á isento caso a atividade 
por ele exercida tenha sido autorizada para o interesse público (art. 6, núme-
ros 3 e 4, artigo 16 da Diretiva 92/43/CE, artigo 9 da Diretiva 79/409/CE e 
artigo 4, número 7 da Diretiva 2000/60/CE.

No tocante ao segundo dever, na situação de terceira parte ou de ins-
trução dada pela autoridade pública, Winter et al38 comenta que o operador 
deverá ser “[...] dispensado dos custos que possa ter incorrido, enquanto nas 
situações de autorização e de estado da arte, os Estados-Membros podem 
dispensá-lo dos custos.” 

A Diretiva 2004/35/CE, ao tempo em que proíbe a dupla reparação, 
também impede a entrega de quantias pecuniárias para particulares, haja vis-
ta não estabelecer reparação de danos pessoais.

E com o escopo de dar supedâneo à efetividade dos deveres de preven-
ção e reparação de danos ambientais, como mencionado anteriormente, é que 
a Diretiva retromencionada cria os institutos da garantia financeira, fundos 
de compensação e seguros ambientais.   

5. COMPENSAÇÃO POR MEIO DE APORTES FINANCEIROS DECORRENTES DE DECISõES 
JUDICIAIS CONDENATÓRIAS AO FUNDO DE DIREITOS DIFUSOS E ADMINISTRATIVIZAÇÃO 
DA RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS: AVANÇOS E RETROCESSOS

No presente item, procede-se ao recorte temático necessário para o al-
cance do objetivo principal do presente trabalho, qual seja, verificar as pos-
síveis vantagens de cunho ecológico, funcional e social do sistema europeu 
de reparação de danos ambientais, após a aprovação da Diretiva 2004/35/
CE, em relação ao sistema brasileiro, baseado na compensação através de 
pagamento em espécie pelo degradador a um fundo específico, por força de 
decisão judicial, nos casos em que outras formas de reparação ou compensa-
ção se mostrarem inviáveis.

A análise proposta se procede com base nos dados dos relatórios de ges-
tão do Conselho Gestor do Fundo de Direitos Difusos (CFDD) e em resulta-
dos de trabalhos científicos que tratam da administrativização da responsabi-
lidade pela reparação de danos ambientais na Comunidade Européia.

36  Ibid. p. 108.
37  Ibid. p. 106.
38  Ibid. p. 107.
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5.1 Compensação por Meio de Aportes Financeiros Decorrentes de Decisões Judiciais 
Condenatórias ao Fundo de Direitos Difusos

Visando garantir a reconstituição de bens transindividuais lesados, den-
tre os quais o meio ambiente, foi instituído, através do artigo 13 da Lei da 
Ação Civil Pública, o Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), destinado 
a receber verbas oriundas de sentenças proferidas em ações civis públicas que 
condenem o réu ao pagamento de pecúnia em virtude de violação de direitos 
difusos e coletivos.

Com a promulgação da Lei 8078/90, a qual instituiu o Código de Defesa 
do Consumidor, as multas administrativas impostas aos fornecedores cabíveis 
à União (artigo 57) e o valor apurado em liquidações e execuções coletivas, 
no caso de inércia dos lesados individualmente (artigo 100), passaram a ser 
revertidas a este fundo.

O patrimônio do FDD é constituído, ainda, por receitas advindas de 
condenações judiciais por lesão a direitos de pessoas portadoras de deficiên-
cia (Lei 7853/89); multas aplicadas pelo CADE (Lei 8884/94, artigo 84); doa-
ções; rendimentos decorrentes da aplicação financeira de recursos do Fundo 
e outras receitas especialmente destinadas.(Lei n. 9.008, de 21 de março de 
1995, artigo 1°, § 2°).

Prevê, ainda, o artigo 13 da Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985, a pos-
sibilidade de serem criados Fundos Estaduais para os quais devem ser des-
tinadas as indenizações provenientes de ações indenizatórias propostas aos 
Juízes Estaduais.39

Os Fundos Estaduais serão geridos por Conselhos Estaduais, dos quais 
participarão, necessariamente, o Ministério Público e representantes da co-
munidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. 
Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em 
estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária.

O prazo previsto pela Lei da Ação Civil Pública para a regulamentação 
do fundo era de noventa dias. Todavia, esta medida foi efetivada somente com 
a edição do Decreto 92.302/86, que sofreu alteração pelos Decretos 96.617/88 
e 407/91. Atualmente o FDD é regido pelo Decreto 1.306/94 e pela Lei 9.008, 
de 21 de março de 1995, que instituiu o Conselho Federal Gestor do Fundo 
de Defesa de Direitos Difusos (CFDD), como entidade integrante da estrutu-
ra organizacional do Ministério de Estado da Justiça.

O artigo 2° da citada lei enumera os integrantes do CFDD: i) um re-
presentante da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, 
que o presidirá; ii) um representante do Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; iii) um representante do Ministério 
da Cultura; iv) um representante do Ministério da Saúde, vinculado à área de 

39  Conforme dispõe o inciso IX do artigo 167 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, para que 
os Estados Membros instituam fundos de qualquer natureza faz-se necessária autorização legislativa.
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vigilância sanitária; v) um representante do Ministério da Fazenda; vi) um 
representante do Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE; 
vii) um representante do Ministério Público Federal; viii) três representantes 
de entidades civis que atendam aos pressupostos dos incisos I e II do art. 5º 
da Lei 7.347/85.40

De acordo com o artigo 3° da Lei n.° 9.008/95, o CFDD tem compe-
tência para zelar pela aplicação dos recursos destinados a projetos de recons-
tituição de bens difusos e coletivos lesados; examinar e aprovar convênios e 
contratos com entidades que tenham por finalidade a reparação dos danos 
causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artísti-
co, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica 
e a outros interesses difusos e coletivos; examinar e aprovar projetos de re-
constituição de bens lesados, inclusive os de caráter científico e de pesquisa, 
entre outras atribuições.

Os recursos arrecadados pelo FDD devem, por força do § 3°, do artigo 
1°, da Lei n.° 9008/95, ser aplicados na recuperação de bens, na promoção 
de eventos educativos, científicos e na edição de material informativo especi-
ficamente relacionado com a natureza da infração ou do dano causado, bem 
como na modernização administrativa dos órgãos públicos responsáveis pela 
execução das políticas relativas ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e di-
reitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração 
à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos.

Os critérios de aplicação dos recursos do FDD encontram-se estabele-
cidos no artigo 7° e seu parágrafo único, do Decreto n.° 1.306/94: i) priorita-
riamente, na reparação específica do dano causado a bens difusos e coletivos, 
sempre que esta se mostre possível; ii) em medidas relacionadas com os obje-
tivos do fundo, desde que sua aplicação esteja relacionada com a natureza da 
infração ou do dano causado.

Deve-se observar que o CFDD tem natureza pública, estando vincula-
do, desta maneira aos princípios norteadores da administração pública, esta-
belecidos no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil.41

Dessa forma, por imperativo constitucional, as decisões do CFDD de-
vem ser pautadas em critérios desvinculados de interesses outros que não 
aqueles estabelecidos nas leis que informam os objetivos e finalidades do fun-
do, bem como, as verbas devem ser distribuídas em consonância com os pa-
râmetros fixados nas Leis 7347/85, 9008/95 e no Decreto 1306/94.

Delineadas as finalidades do FDD, como também, a base legal e o modo 
de constituição do CFDD, passa-se, a seguir, à análise dos dados apresenta-

40  Segundo o art. 5°, I e II, para participarem do CFDD as entidades civis ou associações devem estar constituídas 
há pelo menos um ano, nos termos da lei civil e incluir, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio 
ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico. 
41  A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]
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dos no relatório de gestão de 2009 e 201042 deste Conselho, em especial os 
relacionados aos valores recolhidos ao FDD, às fontes de recurso de acordo 
com a sua origem, e aos projetos encaminhados e contemplados com verbas 
do fundo. 

Em 2009, o FDD arrecadou R$ 49.716.227,52 sendo que em 2007 o va-
lor arrecadado foi de R$ 29.966.549,71 e em 2008 R$ 72.758.068,56. O soma-
tório de arrecadação do decênio 1995-2005 corresponde a R$ 36.806.603,00.

As condenações judiciais decorrentes de danos causados ao meio am-
biente tem tido pouca participação nos montantes arrecadados, representa-
do respectivamente 1,10%, 0,28%, 1,90%, 1,64%, 6,98% e 1,04% nos anos de 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005. Em 2010 representaram apenas 2,23% do 
total do valor arrecado, ou seja, R$ 1.106.917,53.

Esse fenômeno pode estar relacionado a diversos fatores, dentre os quais 
cabe citar: i) o fato de reverterem ao FDD somente o produto de condenações 
judiciais oriundas de ações propostas no âmbito da Justiça Federal, já que as 
condenações impostas por Juízes Estaduais são destinadas aos fundos dos 
Respectivos Estados e, na ausência destes, o dinheiro deverá ficar depositado 
em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária; ii) 
merece destaque também o caráter subsidiário da condenação em pagamento 
de moeda ao fundo. Como já visto, a indenização em pecúnia terá lugar, em 
sede de Ação Civil Pública, somente nos casos em que se mostre inviável a 
recuperação do bem ambiental atingido ou a aplicação de outra medida de 
caráter compensatório; iii) um terceiro fator está relacionado à possibilidade 
de se tomar dos degradadores compromisso de ajustamento de sua conduta 
às exigências legais, antes e durante o processamento da Ação Civil Pública, 
pondo término a esta.

Em 2010, o CFDD recebeu 764 projetos, destes foram selecionados 60 
considerados prioritários. Já o total de projetos efetivamente aprovados e con-
veniados naquele ano foi de 41, tendo sido repassado a estes aproximadamen-
te R$ 8.000.000,00. No decênio 2001 a 2010 o CFDD apoiou 301 projetos.  

Em relação à distribuição dos recursos, em 2010, 14,7% do valor aplica-
do pelo CFDD em projetos estão relacionados ao meio ambiente, a título de 
comparação, os projetos na área do direito do consumidor obtiveram 31,7% 
do total dos recursos distribuídos.

De acordo com o relatório de gestão em 2010 foram realizadas 18 vi-
sitas técnicas aos projetos apoiados, ou seja, menos da metade dos projetos 
financiados. Como se infere, o CFDD não dispõe de estrutura que permita o 
monitoramento das ações financiadas com os recursos do FDD.

O CFDD vem recebendo críticas de autores que se dedicam ao estudo 
do presente tema. 

42  Relatórios disponíveis em: www.mj.gov.br/cfdd. Acesso em: 15 fev 2011.
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Dellore,43 aponta como principais problemas que envolvem a gestão 
deste: i) a aplicação desvinculada de recursos, tanto em relação à origem do 
direito que originou o recurso, quanto em função da área geográfica em que 
ocorreu o dano; ii) prestação de contas restrita apenas a aspectos financeiros 
do projeto contemplado. 

Macedo Junior,44 tratando do mesmo tema, observa que:
Ademais, jamais foram tomadas as medidas necessárias no sentido da 

identificação da origem dos bens lesados de modo a garantir a sua aplicação 
prioritária na reparação dos danos que deram origem aos recursos, critério, 
aliás, seguido tanto por leis estaduaos em vigor como pela lei federal e tam-
bém por deliberação do próprio Conselho Gestor do FDD.

Dellore45 informa que, desde a criação do Conselho gestor do Fundo 
de Direitos Difuso até o início de 2003, foram aprovados 35 (trinta e cinco 
projetos) para a utilização de recursos do Fundo de Direitos Difusos, destes 
85% (oitenta e cinco por centos) destinavam-se à área do consumidor. Neste 
percentual devem ser incluídos os convênios para equipar vários PROCONs 
e Ministérios Públicos.

Das críticas acima, se destacam as relacionadas à desvinculação à área 
geográfica onde ocorreu o dano e à falta de aspectos técnicos nas prestações 
de contas fornecidas pelas entidades ao CFDD. 

Incluam-se, ainda dois pontos de grande relevância: os relatórios de 
gestão estudados não fazem menção a aspectos qualitativos das atividades 
apoiadas, restringindo-se a apresentar apenas os títulos dos projetos aprova-
dos, seus proponentes e o valor repassado, além disso, as prestações de contas 
das entidades apoiadas não se encontram disponíveis, juntamente com  estes 
para a devida conferência.

5.2 Restauração Administrativa do Meio Ambiente Danificado na União Europeia

O sistema de reparação adotado pela União Europeia difere do brasilei-
ro em especial no que tange à possibilidade da autoridade competente tomar 
as medidas necessárias para a reparação do dano ambiental causado pelo 
operador e, posteriormente, haver deste o ressarcimento dos gastos despen-
didos para tanto.

Todavia, é justamente essa possibilidade que tem causado discussões, 
pois muitos acabam por entender ou esperar que o Estado aja primeiro, 
quando, na verdade, este não é o desiderato da Diretiva 2004/35/CE. 

43  DELLORE; Luiz Guilherme Pennachi. Fundo federal de reparação de direitos difusos (FDD): aspectos atuais 
e análise comparativa com institutos norte-americanos. Revista de direito ambiental, São Paulo, v. 38, n. 1, p. 132.
44  MACEDO JUNIOR, Ronaldo Porto. Propostas para reformulação da lei que criou o fundo de reparação de in-
teresses difusos lesados. In: MILARÉ, Édis (Coord.). Ação civil pública: lei 7.347/1985 – 15 anos. 2. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 800.
45  DELLORE; Luiz Guilherme Pennachi. Op. cit. p. 131.
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A referida Diretiva estabelece no artigo 6 que o operador deve tomar as 
medidas necessárias para conter os danos, a fim de evitar ou prevenir outros 
ainda maiores e deverá informar a autoridade competente. O número 2 do 
mesmo artigo possibilita a ação do Estado, ao estabelecer que “A autoridade 
competente pode, em qualquer momento: [...]”, ou seja, é uma faculdade de 
agir com o fito de conter a crescente do dano, não uma obrigação.

Adiante, no mesmo dispositivo legal, o número 3 reza que a autoridade 
deverá exigir que o operador realize as medidas de reparação e, em caso de 
não cumprimento ou se o responsável não puder ser identificado ou não for 
obrigado a arcar com os custos da reparação respaldado na própria Diretiva, 
aí então é que “[...] pode ser a própria autoridade competente a tomar essas 
medidas, como último recurso.”

Uma vez tendo os custos da reparação sido arcados pelo Estado, este, 
nos termos do número 2 do artigo 8, tem o dever de exigir que o operador 
proceda ao reembolso ou garantias deste. A autoridade competente tem o 
prazo prescricional de 5 anos, a contar da data em que as medidas tenham 
sido completadas, para efetuar tal cobrança (artigo 10).  

Contudo há uma exceção a esta regra, a faculdade da autoridade de não 
cobrar integralmente os custos com a reparação, caso a despesa desta tenha 
sido maior do que o montante a recuperar, ou se não for possível identificar 
o operador.

Ainda, não será exigido do operador que suporte os custos da reparação, 
caso este possa provar que o dano foi causado por terceiro, e que tenha tomado 
todas as medidas cabíveis para evitar a ocorrência do dano ou que tenha sido 
produto da observância de “[...] uma ordem ou instrução emanadas de uma 
autoridade pública que não sejam uma ordem ou instrução resultantes de uma 
emissão ou incidente causado pela atividade do operador.” (artigo 8, n. 3)

Outrossim, a Diretiva 2004/35/CE ainda estabelece medidas a serem to-
madas pelos Estados-Membros, a fim de que o operador possa recuperar os 
custos no qual incorreu. 

No entanto, somente poderá gozar desse privilégio o operador que pro-
var não ter agido com culpa ou negligência, bem como que o dano ambiental 
ocorreu por fato expressamente permitido e autorizado por autoridade com-
petente ou por qualquer tipo de utilização de um produto no exercício de ati-
vidade incapaz de causar dano ambiental, de acordo com os conhecimentos 
técnicos/científicos existentes até o momento do fato.

Em relação às principais vantagens apresentadas pela Diretiva 2004/35/
CE, com base em Winter et al46, destacam-se: i) introdução de uma legislação 
harmônica e pró-ativa no âmbito da Comunidade Europeia; ii) preenchimen-
to de lacunas existentes nas legislações da maioria dos Estados-Membros; iii) 
extensão das obrigações primárias do operador, como, por exemplo o dever 
de previnir, notificar e gerenciar qualquer dano e, ainda, o dever de arcar com 
ressarcimentos aos Estados ou a terceiros; iv) foco na reparação primária do 

46  WINTER, Gerd. JANS, Jan H.. MACRORY, Richard. KRAMER, Ludwig. Op. Cit. p. 105-110. Nota 9.
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dano; v) responsabilização dos entes públicos por danos ambientais que ve-
nham a dar causa e; vi) legitimação aos interessados para solicitarem a ação 
dos órgão governamentais.

Já as principais desvantagens, na visão dos autores acima47, são: i) aco-
lhimento das causas excludentes de responsabilização, em especial, no caso de 
fenômenos naturais, de caráter excepcional, inevitável e irresistível; ii) exclu-
são de incidência sobre danos ambientais oriundos de acidentes de transporte 
marítimo e terrestre causadores de derramamento de óleo e outros contami-
nantes; iii) exclusão do seu campo de incidência de espécies e habitats não re-
lacionados nas Diretivas 79/409/CE e 92/43/CE e; iv) não obrigação – apenas 
faculdade – da autoridade administrativa em tomar medidas visando à pre-
venção e reparação dos danos por parte dos operadores responsáveis por estes. 

6. CONCLUSõES ARTICULADAS

6.1 Embora haja a preferência, no direito brasileiro, pela restauração inte-
gral dos bens ambientais lesados, esta se mostra, em diversas oportunidades, 
inviável, o que a abre a possibilidade de utilização de meios compensatórios 
de reparação de bens ambientais degradados, dentre os quais a compensação 
financeira a fundos ambientais.

6.2 Os dados dos relatórios de gestão demonstram baixa efetividade do Con-
selho Gestor do Fundo Federal de Direitos Difusos na seleção de projetos de 
reparação de direitos difusos e no repasse de verbas aos escolhidos, especial-
mente na seara ambiental, já que, em 2010, somente 14,7% do valor aplicado 
pelo CFDD em projetos estão relacionados ao meio ambiente.

6.3 A Diretiva 2004/35/CE, ao estabelecer um regime preferencial e hierárquico 
de reparação/compensação do dano causado ao meio ambiente, inova em maté-
ria de direito supranacional (direito comunitário europeu), por propor critérios 
para a adoção de medidas jurídicas e administrativas articuladas de proteção in-
tegral ao meio ambiente.

6.4 Em relação ao sistema brasileiro de reparação de danos ambientais, a Diretiva 
2004/35/CE apresenta algumas vantagens, como a possibilidade de os Estados-Mem-
bros assumirem as ações necessárias para a reparação do dano ambiental, sendo, 
posteriormente, ressarcidos pelos operadores que deram causa ao dano reparado.

6.5 No Brasil, a não administrativização da responsabilidade por danos ambien-
tais acaba judicializando a adoção de medidas de reparatórias. Contudo, a am-
pliação conferida pelo CDC aos meios de tutela em Ações Civis Públicas, permite 
que o Judiciário adote medidas compensatórias específicas, diminuindo, de certa 
forma, a ineficiência do sistema.

47  Ibid. p. 110-113.
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo objetiva analisar a problemática dos Refugiados Am-
bientais que, nos últimos anos, chega a ultrapassar o número expressivo de 
refugiados de guerras e conflitos.

A ausência de uma definição para a nova categoria de refúgio, bem 
como a necessidade de regulamentação jurídica em um estatuto que integre 
a dimensão ambiental dos direitos humanos são alguns pontos assinalados 
pelos estudiosos do tema, no sentido do seu reconhecimento internacional 
pelos Estados receptores.

Ampliar o status de refugiado juntamente com o regime jurídico de re-
fúgio a todos os deslocados por degradação ambiental, é o grande desafio 
pelo qual vem passando o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados/ACNUR.

O número de pessoas que precisam deixar suas raízes, sua cultura, seu lar 
por causa de questões ambientais não pode ser mais olvidado pela comunidade 
internacional. São os deslocamentos humanos decorrentes de ações antrópicas.

A definição do que se pretende dizer com refugiados políticos, econô-
micos e ambientais permitirá o reconhecimento da nova categoria de emigra-
ção, Refugiados Ambientais, possibilitando melhorar o atendimento de suas 
necessidades, apontam os especialistas do instituto do refúgio.

No enfrentamento da questão refugiados ambientais verifica-se no Direi-
to Internacional o surgimento do processo de reconstrução dos direito huma-
nos chamado internacionalização dos direitos humanos. Tal movimento visa 
à criação de um paradigma ético que passa a orientar a ordem internacional.

A lei internacional admitia a ideia de soberania absoluta do Estado-na-
ção, a titularidade de diretos, bem como a forma pelo qual o Estado tratava 
seus nacionais era matéria de ordem interna do Estado.

As atrocidades cometidas pelos governos totalitários traduzem qual seja 
o problema fundamental para o exercício dos diretos humanos, sua proteção 
no plano político. Perde sentido a justifição filosófica no tocante a natureza 
dos direitos.

Book grad e pos grad.indb   675 11/05/11   15:27



676 15º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Para a Declaração Universal a condição humana é o requisito para a 
titularidade de diretos humanos.

A história da nossa civilização nos mostra que os direitos humanos 
não nascem todos de uma vez, o processo de construção e reconstrução é 
uma constante.

A informação, de especialistas da Universidade das Nações Unidas/
ONU, alerta que, até 2050, o número de pessoas na condição de refugiados, 
ao redor do mundo, será em torno de 150 milhões. 

As causas são diversas: seca, desertificação decorrente do mau uso do 
solo, elevação do nível do mar, poluição do ar e das águas. São situações de-
sencadeantes de epidemias e desnutrição. Tais fatores advêm da degradação 
da terra e contribuem para carência de alimentos, enfim afetam a sobrevivên-
cia da comunidade local.

Os fenômenos naturais, furacões, tsunamis e terremotos, são apontados 
como ensejadores de deslocamentos de pessoas, também, denominados de-
sastres naturais. Para o ACNUR, é necessário fazer a distinção entre refugia-
dos de desastres naturais dos refugiados de desastres ambientais.

Que a degradação ambiental e os fenômenos climáticos acarretam mo-
vimentos migratórios, isto é inquestionável. Como solucionar a problemática 
refugiados ambientais, novo tipo de migração, é a questão. Qual o funda-
mento para distinção entre refugiados oficiais e os ambientais? Quais as se-
melhanças entre as causas tradicionais de migração e as resultantes da de-
gradação ambiental? A falta de uma definição específica, que preveja o meio 
ambiente como causa para solicitação de refúgio, implica na abolição tácita 
do asilo? É necessária uma definição específica para o reconhecimento dessa 
nova modalidade de refúgio?

2. CONCEITO DE REFUGIADOS

2.1 Evolução 

A Convenção 51 elaborada pelo Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados-ACNUR, órgão integrante da ONU, definia que:

“Em conseqüência de acontecimentos ocorridos antes de 1º de Janeiro de 
1951, e receando com razão de ser perseguido em virtude de sua raça, re-
ligião, nacionalidade, filiação em certo grupo social ou das suas opiniões 
políticas, se encontre fora do país de que tem a nacionalidade e não possa 
ou, em virtude daquele receio, não queira pedir a proteção daquele país; ou 
que, se não tiver nacionalidade e estiver fora do país no qual tinha residên-
cia habitual após aqueles acontecimentos, não possa ou, em virtude do dito 
receio, a ela não queira voltar.” 1

1 UBER, Francielle; REIS, Rafael Pons. Refugio Ambiental Como Uma das Novas Formas de Proteção à Pessoa 
Humana. Estudos de Direito Internacional. Menezes, Wagner (coord) V.XVI, Juruá Curitiba, 2009, p.197
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Com base na definição elaborada em 28 de Julho de 1951, pode-se inferir 
tanto a limitação temporal, como a geográfica, implicitamente contida, além 
das especificidades das condições e circunstâncias ensejadoras de proteção 
aos Refugiados.

Em 1967, após 16 anos, com a descolonização da África, eclodiram por 
todo o continente vários conflitos armados geradores de migração em massa. 

O ACNUR elabora o Protocolo 67 pondo fim a reserva temporal e a 
implícita reserva geográfica, que reconhecia como refugiados as pessoas tão 
somente na extensão do continente europeu. 

O Protocolo de 67 ao retirar tais limitações contempla os refugiados de 
todas as regiões do mundo. Foi o primeiro passo no sentido do termo refugia-
do ser mais abrangente. 

Quanto à definição do termo refugiado, é imperioso observar que a sua 
abrangência é determinada pelas necessidades da época e pelos interesses en-
volvidos na migração de pessoas. 

Essa temática, migração, era vista como algo específico, ou seja, se pro-
tegia um seguimento social que apresentasse necessidade de refúgio, aquele 
que surgisse no momento.

Em 1950, foi criado o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados - ACNUR, inicialmente, como os demais órgãos anteriores seu 
estatuto delimitava uma data para o exercício de sua atuação em três anos2.

Assinala Jubilut 3que apesar do estatuto do ACNUR apresentar data 
limite para extinção, sua atuação em defesa da proteção internacional ao re-
fugiado perdura até os dias de hoje, pois novas situações de refúgio justificam 
sua existência.

A crença da migração ser um problema pontual, motivando o surgi-
mento de tratados direcionados a grupos específicos como russos, armênios e 
alemães, bem como a previsão em seus estatutos conter data limite para atu-
ação em defesa dos refugiados, levou a equívocos constatados pela história 
da humanidade.

Cabe destacar que a condição humana é o requisito básico para a ti-
tularidade de direitos. Os direitos humanos são indivisíveis, constituem um 
complexo de condições fundado no respeito à dignidade humana.4

As questões políticas, sociais e econômicas presentes nos movimentos 
migratórios cruzam-se e fundem-se. Não há como identificar qual a real na-
tureza da migração. Não há como responder os questionamentos gerados 
quanto à natureza dos deslocamentos humanos.

A proteção internacional aos refugiados, através do instituto jurídico 
refúgio só foi alcançada no século XX5. 

2  Idem.
3 JUBILUT, Liliana Lyra. O direto internacional dos refugiados e sua aplicação no Ordenamento Jurídico Brasilei-
ro. Método, São Paulo: 2007, p. 27.
4  PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. Saraiva 7ª Edição. São Paulo: 
2006, p. 131.
5 JUBILUT, Liliana Lyra. O direto internacional dos refugiados e sua aplicação no Ordenamento Jurídico Brasilei-
ro. Método, São Paulo: 2007, p.24.
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2.2 Processo Migratório

A migração de pessoas faz-se presente na humanidade, mesclando-se com 
o processo evolutivo dos Direitos do Homem, noções de Estado-Povo-Território.

Os migrantes forçados são aqueles que têm de abandonar seu local de 
origem contra sua vontade, passando a buscar proteção em outro território, 
que não seja o de sua origem.

Uma vez fora do país de origem, além de perderem seu lar, perdiam di-
reitos humanos, quando perdiam todos os direitos, aponta Hannah Arendt 6 
“eram o refugo da terra”. 

Cada vez mais surgiam grupos de pessoas às quais não se aplicavam 
as regras do mundo, eram vistos como elementos indesejáveis nas lições de 
Hannah Arendt 7.

Com base em Jubilut8 compreende-se que o fenômeno, refugiados, apa-
rece de forma sistemática a partir do século XV.

O motivo da perseguição, então, empreendida visava à política de euro-
peização tendo na unidade religiosa sua base constitutiva. O ideal da homo-
geneidade gravitava em torno das razões religiosas.

Em nome da unidade religiosa na Europa do século XVI a XVIII, veri-
fica-se o aparecimento de uma população de apátrida

As causas para o surgimento de novos e assustadores contingentes de 
refugiados foram ao longo dos anos se multiplicando. 

São apontadas como relevantes, a Primeira Guerra Mundial, que dei-
xa uma herança de 04 milhões de refugiados, enquanto a Segunda Guerra 
Mundial fez surgir no cenário europeu em torno de 40 milhões.9 Somando-
-se ao número de refugiados, destaca-se a mudança na autonomia política 
dos territórios, pós-década de 20 do século passado, com o surgimento de 
Estados-nações. Antes dessa nova configuração geopolítica dos territórios, a 
fragmentada cristandade européia dividida em grupos étnicos 10 podia movi-
mentar-se, sendo acolhida, pois, os territórios existentes, ainda não se encon-
travam divididos sob a forma de Estados-nações independentes.

Quanto ao evento histórico, Segunda Guerra Mundial, aduz Jubilut11 
 que tal evento provocou o aparecimento de dois tipos de refugiados: os de 
fato integrados pelos Judeus e os refugiados propriamente ditos composto 
em sua maioria por não Judeus, mas por indivíduos que no desenrolar do 
conflito passavam a ser perseguidos e não contavam com a proteção estatal.

6 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Anti-Semitismo. Imperialismo. Totalitarismo. Companhia das Le-
tras, 8ª Edição. São Paulo: 2009 a. p.300.
7  Idem, p.302.
8  JUBILUT, Liliana Lyra. O direto internacional dos refugiados e sua aplicação no Ordenamento Jurídico 
Brasileiro. Método, São Paulo: 2007, p.23.
9  JUBILUT, Liliana Lyra. O direto internacional dos refugiados e sua aplicação no Ordenamento Jurídico 
Brasileiro. Método, São Paulo: 2007, p.78.
10  ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Anti-Semitismo. Imperialismo. Totalitarismo. Companhia das 
Letras, 8ª Edição. São Paulo: 2009,  p.18.
11  Idem, p.25 a 26.
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Segundo Hannah Arendt, as atrocidades cometidas na Europa do sécu-
lo XX, que levou a desintegração do Estado-nacional, propiciando o surgi-
mento dos governos totalitários na Alemanha e na Rússia, é o resultado de 
sementes de ódio plantadas contra o povo judeu, anti-semitismo. A desnacio-
nalização12 em massa constituía um fenômeno novo e imprevisto. 

Perdia-se a cidadania em função de posições divergentes, bem como por 
questão étnica13.

Esse peculiar fenômeno transformou-se em mecanismo propulsor da 
política totalitária, bem como revelou a incapacidade dos Estados-nações 
de proteger os direitos humanos dos que haviam perdido, possibilitando o 
fortalecimento dos governos opressores, que passaram a impor sua escala de 
valores14.

A discriminação foi legalizada na Alemanha pelas Leis de Nuremberg, 
possibilitando a expulsão forçada de cidadãos indesejáveis. Tal política deter-
minava quem devia habitar a terra ou desaparecer15.

Daí pode-se inferi que no regime totalitário ocorreu a abolição tácita do 
asilo, símbolo dos direitos humanos nas relações internacionais16.

A expressão asilo, ora empregada, refere-se ao sentimento altruísta pre-
sente na humanidade, desde a Antiguidade, ao dispensar proteção, oferecen-
do acolhida aos povos estrangeiros perseguidos em seus Estados.

A perseguição empreendida aos refugiados da terra, elementos indesejá-
veis, cada vez mais acentuava sua condição sub-humana.17

O pertencimento a um grupo organizado, sua inserção numa comunida-
de, é o que atribui ao indivíduo sua qualidade de ser humano18.

Era da essência do governo totalitário o processo de desumanização19.
O refúgio tornou-se um direito de uso contrário de proteção aos 

refugiados.20O que fazer com os refugiados? Não se podia desfazer-se deles e 
era impossível transformá-los em cidadãos do país do refúgio.21

Imprescindível observar que as perdas sofridas pelos refugiados não se 
limita a privação do exercício de direitos e, sim, a perda de seus lares, o que 
significa a perda de seu contexto social no qual nasceu. Tal contexto na dou-
trina de Hannah Arendt 22 possibilita a criação de um lugar com peculiarida-
des e referências próprias.

12  ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Anti-Semitismo. Imperialismo. Totalitarismo. Companhia das 
Letras, 8ª Edição. São Paulo: 2009,  p.302.
13  Idem, p. 328.
14  Ibidem, p.302.
15   ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém. Um relato sobre a banalidade do mal. Companhia das Letras, 9ª 
Edição. São Paulo: 2009 p. 291.
16  ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Anti-Semitismo. Imperialismo. Totalitarismo. Companhia das 
Letras, 8ª Edição. São Paulo: 2009, p.313.
17  Idem, p.302
18  Ibidem, p.302
19  Ibidem, p. 313
20  Ibidem, p. 314
21  Ibidem
22  Ibidem, p. 327
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O que se apresenta sem precedentes23 não é a perda do lar, mas a im-
possibilidade de encontrar um novo lar no qual pudesse constituir uma nova 
comunidade, onde possa usufruir a condição que lhe é inerente, ser humano.

Essa nova conjuntura24 revela que a problemática dos refugiados não 
é de ordem material no sentido de ausência de espaço demográfico, é acima 
de tudo de ordem política, onde a destituição de direitos implica na perda de 
proteção de governo.

Para Hannah Arendt25, as pessoas expulsas de seus países viam-se expul-
sas de toda família das Nações.

Podemos compreender com base em Hathaway 26que a evolução do sta-
tus de refugiado passou por três fases: 1920 a 1935, referente à qualificação 
coletiva do refugiado, quando bastava demonstrar ser integrante do grupo 
perseguido, não era necessária a comprovação da perseguição individual, 
pois o Direito Internacional não reconhecia o indivíduo como sujeito de di-
reito; 1935 a 1939, período no qual ainda se reconhecia o status de refugiado 
coletivamente, como produto de ocorrências sociais ou políticas e a fase da 
perspectiva individual, que perdura até hoje, quando se reconhece o status de 
refugiado a partir da análise das condições de cada indivíduo.

Ressalta Hathaway 27que a passagem da segunda fase para a terceira, 
caracteriza-se pela perda do caráter humanitário do refúgio, quando em vez, 
da concessão coletiva passa a ser aplicado um critério mais seletivo em função 
dos poucos recursos para acomodar a multidão de refugiados gerados pela 
Segunda Guerra Mundial, como por ampliar a discricionariedade dos esta-
dos na proteção aos refugiados.

O mundo contemporâneo enfrenta movimentos migratórios que ao pas-
sar dos anos ganham proporções inauditas, em face de um novo fenômeno, 
desastres ambientais.

Os Estados nações no mundo globalizado abriram suas fronteiras para 
a livre circulação de mercadorias, quanto ao fluxo de pessoas, as restrições e 
exigências ganham conotações de manutenção de segurança.28

O ACNUR inaugurou, em 1951, a positivação das fontes do Direito 
Internacional do Refúgio, devidamente ampliada através do Protocolo 67. 

O termo refugiado prevê o acesso pleno ao território, respeito ao prin-
cípio da não devolução, expulsão ou extradição, onde sua vida, segurança e 
liberdade correm perigo. É outorgado o status de refugiado a qualquer pessoa 
forçada a deixar sua comunidade de origem por causa de raça, nacionalidade, 
religião, opinião política, distúrbios sociais ou conflitos armados.

23  Ibidem
24  Ibidem
25  Ibidem
26  JUBILUT, Liliana Lyra. O direto internacional dos refugiados e sua aplicação no Ordenamento Jurídico 
Brasileiro. Método, São Paulo: 2007, p 27
27  Idem, p. 27
28  UBER, Francielle; REIS, Rafael Pons. Refugio Ambiental Como Uma das Novas Formas de Proteção à Pessoa 
Humana. Estudos de Direito Internacional. Menezes, Wagner (coord) V.XVI, Juruá Curitiba, 2009, p. 196

Book grad e pos grad.indb   680 11/05/11   15:27



681Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students’ Papers

3. REFUGIADOS AMBIENTAIS

3.1 A Relação do Homem com a Natureza

A relação do homem com a natureza, meio ambiente, tem passado por 
várias fases. O fio condutor29 desse percurso são os conceitos culturais e cien-
tíficos elaborados pelo homem em função de seus interesses.

A revolução científica do século XVII implantou a metáfora de o mundo 
ser uma máquina.

A natureza passa a ser vista30 como mercadoria, a ser dominada e ex-
plorada para fins comerciais, perde-se a noção da Terra como elemento vivo 
e sagrado.

Os padrões de consumo 31provocaram o aumento da pressão sobre os 
recursos naturais, até então, considerados inesgotáveis.

A cooperação cientifica, o crescimento econômico e a degradação am-
biental alarmante são apontados por Silva 32como os fatores determinantes 
para realização da Conferência de Estocolmo em 1972.

Apolinário33 identifica mudanças marcantes na percepção dos proble-
mas ambientais, reconhecendo-se a inserção do meio ambiente no campo dos 
direitos humanos. Tal alargamento repercutiu na conscientização de que os 
problemas ambientais não decorrem exclusivamente da poluição das indús-
trias, sendo uma gama de aspectos relativos ao meio ambiente natural com 
interação nos recursos naturais, que abrangem uma esfera complexa, consti-
tuindo um perigo ao colocar em risco a existência da humanidade.

As questões ambientais estão ligadas aos direitos humanos. Para  
Marks 34, o campo dos direitos humanos cabe cinco tipos de abordagem, em 
especial a holística, responsável por envolver todos os direitos do homem, 
desprezando as tradicionais distinções em categorias. Tal recurso utilizado 
no período das guerras mundiais e, mais recentemente, no período da Guerra 
Fria, que em função de razões ideológicas favorecia-se ora os direitos civis e 
políticos em detrimento dos direitos econômicos, culturais e sociais.

Ressalta Apolinário,35 que as tradicionais distinções calcadas nas dimen-
sões individuais e coletivas traduzem uma fragmentação equivocada, inade-
quada dos direitos humanos por não refletir a interdependência dos direitos, 

29  ANTUNES, Paulo Bessa. Dano ambiental. Uma Abordagem Conceitual. Lumen Juris, 1ª Ed. Rio de Janeiro: 
2002, p.121
30  Idem, p.31
31  SILVA, Solange Teles da. BRANT,Leonardo Nemer Caldeira (Coord.) O direto ambiental internacional. Del 
Rey. Belo Horizonte: 2010, p. 44.
32  Idem, p. 28.
33  APOLINÁRIO, Silvia Menicucci de Oliveira Selmi. Direito internacional dos direitos humanos: Instrumentos 
Básicos. Almeida, Guilherme Assis de, Moisés, Claudia Perrone Coords. Atlas, 2ª Edição. São Paulo: 2007, p. 75 e 
78.
34  Idem, p. 76.
35  Idem, p. 76 e 77.
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sua essencialidade bem como o caráter instrumental, pois a realização ou 
violação de um deles repercute nos demais.

Portanto, foi a percepção acima mencionada que possibilitou a cami-
nhada do direto ambiental rumo aos direitos humanos, devidamente enun-
ciados na Declaração de Estocolmo realizada em 1972.

A Declaração de Estocolmo 36reconhece em seu preâmbulo que o ho-
mem é a um só tempo criatura e artífice de seu meio ambiente. Os aspectos 
naturais e artificiais do meio ambiente são essenciais ao bem-estar e gozo dos 
direitos humanos.

Bobbio37 afirma que os direitos do homem são fundamentais, históricos, 
nascidos em função de circunstâncias decorrentes de mudanças e do desen-
volvimento tecnológico.

Defende Bobbio 38que proclamar o direito dos indivíduos que são por si 
mesmos, universais, não significa mais do que expressar os anseios de que tais 
aspirações sejam normatizadas.

O processo econômico 39denominado globalização introduziu uma nova 
doutrina no relacionamento do homem com a natureza. Muda-se a visão do 
enfrentamento das situações de emergência, advindas do aumento conside-
rável de desastres ambientais, em parte causados pela escassez de recursos e 
pelas mudanças do clima.

As desvantagens impostas40 pelo capitalismo do desastre agravam a situ-
ação dos pobres, propiciando à ruptura dos direitos humanos.

A pobreza 41está intimamente relacionada com o nível de respeito aos 
direitos do homem, sendo um dos motivos ensejadores de movimentos mi-
gratórios. A globalização econômica tem fomentado ainda mais as desigual-
dades sociais.

A globalização refletiu-se de forma mais grave na implementação dos 
direitos sociais e econômicos pelos cortes de verbas destinadas a socorrer 
a camada mais pobre da população. O poder público transformou-se em 
gestor da economia, o serviço público mais elementar foi totalmente sucate-
ado, o resultado disso tudo foi a aparecimento de uma classe de excluídos, 
pessoas desprovidas de cidadania, marginalizadas da economia, do merca-
do e da sociedade.42

36  TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: Paralelo dos Sistemas de Proteção 
Internacional.Sergio Antonio Fabris. Editor. Porto Alegre: 1993, p. 117.
37  BOBBIO, Norberto. A era dos diretos. Campos, 9ª Edição. Rio de Janeiro: 2004, p. 25.
38  Idem, p. 29.
39  KLEIN, Naomi. A doutrina do choque. A Ascensão do capitalismo do Desastre. Nova Fronteira S.A. Rio de 
Janeiro: 2007, p.23.
40  Idem, p.31.
41  JUBILUT, Liliana Lyra. O direto internacional dos refugiados e sua aplicação no Ordenamento Jurídico 
Brasileiro. Método, São Paulo: 2007, p 30.
42  ALVES, José Augusto Lindgren. Os Direitos Humanos e os Refugiados em Tempo de Globalização e Guerra ao 
Terrorismo. Direitos humanos: Desafios Humanitários: 10 anos do Estatuto dos Refugiados (Lei n º 9474 de 22 de 
julho de 1997) Rocha, João Carlos de Carvalho. Filho, Tarcísio Humberto Parreiras Henriques. Cazetta, Ubiratan, 
(coords). Del Rey, Belo Horizonte: 2008,p.287.
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3.2 O Termo Refugiagos Ambientais

A inadequação43 das hipóteses oficiais de proteção aos refugiados co-
muns em relação aos refugiados ambientais resulta em sua invisibilidade para 
a comunidade internacional.

A onda da globalização44, paradigma da economia neoliberal, onde as 
corporações dominam áreas de alto impacto, traz em si os moldes da destrui-
ção faústica do meio ambiente.

Com base nas reflexões de Breitwisser45, pelo o fato de o meio ambien-
te não respeitar fronteiras tradicionais estabelecidas pelo homem, os danos 
causados são planetários, como o efeito estufa, a destruição da camada de 
ozônio. Convém lembrar que o meio ambiente é integrado por ecossistemas 
interligados por todo o planeta.

Nesse sentido, a pegada ecológica, expressão usada por Silva46 para tra-
duzir a realidade do poder mundial de produção e consumo calcado em um 
modelo desenvolvimentista de superexploração dos recursos naturais, tem 
acelerado o declínio do meio ambiente. Tal equívoco produz um novo fenô-
meno de migração, o deslocamento de pessoas por causas ambientais.

Araia47 constata o aparecimento das primeiras vítimas do aquecimento 
global, os refugiados ambientais.

As condições ambientais adversas, como a seca, desertificação, inunda-
ções, elevação do nível do mar, furacões entre outras, comprometem o gozo 
do direito humano básico, fundamental, universal que é o direito à vida.

É irrefutável o deslocamento de pessoas48 em virtude de catástrofes am-
bientais, demandando atenção da comunidade internacional.

Os fatos de49 ordem ecológica que conduzem as pessoas a abandonar sua 
comunidade de origem são variados, calamidades naturais: terremotos, ciclo-
nes, tsunamis, vulcões; fenômenos provocados pela ação do homem, como 
secas por causa da mudança do clima, desertificações, erosão do solo, dimi-
nuição de floresta, catástrofes industriais, entre outras.

Silva50 traz-nos as várias terminologias empregadas para essa nova mo-
dalidade de refúgio: refugiados ambientais, refugiados ecológicos, migrantes 
ambientais, refugiados climáticos e eco-refugiados.

43  ROCHA, João Carlos de Carvalho. A Emergência dos Refugiados Ambientais. Direitos humanos: Desafios 
Humanitários: 10 anos do Estatuto dos Refugiados (Lei n º 9474 de 22 de julho de 1997) Rocha, João Carlos de 
Carvalho. Filho, Tarcísio Humberto Parreiras Henriques. Cazetta, Ubiratan, (coords). Del Rey, Belo Horizonte: 
2008, p. 247.
44  Idem, p. 247 a 248.
45  BREITWISSER, Liliane Graciele. Refugiados Ambientais: breves notas sobre sua proteção jurídica internacio-
nal. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, ano 14, nº 56, 2009, p. 156.
46 SILVA, Solange Teles da. BRANT,Leonardo Nemer Caldeira (Coord.) O direto ambiental internacional. Del Rey. 
Belo Horizonte: 2010, p. 45.
47  ARAIA, Eduardo. Refugiados Ambientais. As Primeiras Vítimas do Aquecimento Global. Revista Planeta. São 
Paulo, ano 37, ed. 443, 2008, p. 36.
48  BREITWISSER, Liliane Graciele. Refugiados Ambientais: breves notas sobre sua proteção jurídica internacio-
nal. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, ano 14, nº 56, 2009, p. 151.
49  Idem, p. 155.
50 SILVA, Solange Teles da. BRANT,Leonardo Nemer Caldeira (Coord.) O direto ambiental internacional. Del Rey. 
Belo Horizonte: 2010, p.46.
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Dentre as expressões citadas, a mais usada e difundida é a refugiados 
ambientais apresentada no Relatório do Programa das Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente pelo prof. Essan El-Hinnawi do Egyptian National Reser-
cerh Center no Cairo, em 1985.

Para ele, refugiado ambiental é: “uma pessoa forçada a abandonar seu 
lugar de residência tradicional, de maneira temporária ou permanente, em 
razão de uma perturbação ambiental pronunciada (natural e/ou antrópica) 
que tenha colocado sua vida em perigo e/ou seriamente afetado a sua quali-
dade de vida”.

Daí pode-se inferir que, no regime totalitário51, ocorreu a abolição tá-
cita do asilo e, no presente, as situações emergenciais como a desertificação 
na África, tsunami na Ásia e a experiência devastadora do furacão Katrina, 
em Nova Orleans, denunciam a violação52 dos direitos humanos, propiciando 
mais uma vez perda de proteção dos governos. As situações emergenciais re-
velam a conexão entre o descumprimento dos direitos humanos, indivisíveis, 
a degradação do meio ambiente e o movimento de populações.

Há um íntimo vínculo 53 entre o fluxo de refugiados ambientais e 
a proteção dos direitos humanos. A proteção dos refugiados ambientais 
deve ser promovida em sintonia com os mecanismos de amparo aos direi-
tos do homem.

Os refugiados ambientais54 tornaram-se a classe mais ampla de pessoas 
deslocadas no mundo. Essa situação dramática desnuda a dúvida quanto à 
interação entre os diretos humanos e as condições ambientais. 

As violações55 de direitos humanos são causas de degradação ambiental 
e a deterioração do meio ambiente afeta o gozo dos direitos humanos. Não 
como separá-los, formam um ciclo vicioso.

Em que pese a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 
afirmar que todos os direitos são universais, interdependentes e inter-rela-
cionados; a Declaração de Estocolmo de 1972 dispor sobre o direito funda-
mental de desfrute de uma vida digna em um meio ambiente sadio, ainda, 
verificamos na doutrina56 posicionamento que defende a necessidade de um 
instrumento hábil de proteção dos direitos econômicos.

A polêmica é grande em torno da necessidade de uma definição legal 
para esse novo fenômeno migratório, que só favorece a negação do seu en-
quadramento nas hipóteses oficiais de proteção internacional. 

51  ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Anti-Semitismo. Imperialismo. Totalitarismo. Companhia das 
Letras, 8ª Edição. São Paulo: 2009, p. 313.
52  TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Sergio Antonio 
Fabris. Editor, 2ª Edição. V 1. Porto Alegre: 2003, p. 384.
53  TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: Paralelo dos Sistemas de Proteção 
Internacional.Sergio Antonio Fabris. Editor. Porto Alegre: 1993, p. 134.
54  Idem, p. 130.
55  APOLINÁRIO, Silvia Menicucci de Oliveira Selmi. Direito internacional dos direitos humanos: Instrumentos 
Básicos. Almeida, Guilherme Assis de, Moisés, Claudia Perrone Coords. Atlas, 2ª Edição. São Paulo: 2007, p.80.
56  FARENA, Maritza N. Ferretti C. Algumas Notas sobre Direitos Humanos e Migrantes. Direitos humanos: De-
safios Humanitários: 10 anos do Estatuto dos Refugiados (Lei n º 9474 de 22 de julho de 1997) Rocha, João Carlos 
de Carvalho. Filho, Tarcísio Humberto Parreiras Henriques. Cazetta, Ubiratan, (coords). Del Rey, Belo Horizonte: 
2008, p. 311.
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Trindade57 traz-nos a noção do anacronismo da qualificação individual, 
fundamentada nas hipóteses de perseguição, que inclui, apenas, proteção à 
violação de direitos civis e políticos, negando amparo ao movimento maciço 
de pessoas, situadas no contesto mais amplo dos direitos humanos, qual seja, 
os direitos econômicos e sociais. 

A definição58 de refugiado ambiental está sendo solicitada por peritos da 
Universidade das Nações Unidas em face do crescente aumento desta nova 
modalidade de refúgio.

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA59 
 utiliza como critério para definir o refugiado ambiental, o visível declínio do 
ambiente, propondo a seguinte definição: “Refugiados ambientais são pesso-
as que foram obrigadas a abandonar temporária ou definitivamente a zona 
tradicional onde vivem, devido ao visível declínio do ambiente (por razões 
naturais ou humanas) perturbando a sua existência e ou a qualidade da mes-
ma de tal maneira que a subsistência dessas pessoas entra em perigo”.

O declínio no meio ambiente60 sugere alterações no campo físico, quími-
co ou biológico do ecossistema que transforma o meio ambiente, conduzindo 
as pessoas a abandonar sua comunidade, com pouca chance de retorno.

A definição do Prof. Essan El-Hinnawi e a adotada pelo PNUMA têm 
em comum o abandono forçado do local de origem em decorrência de proble-
mas ambientais de ordem natural ou antrópica.

O drama dos refugiados ambientais persiste, o reconhecimento da di-
mensão ambiental no sistema internacional de proteção aos refugiados, re-
sultante da relação íntima entre os direitos humanos e o meio ambiente, pos-
sibilitará a ajuda intencional61.

4. PROTEÇÃO JURÍDICA

4.1 Sistemas de Proteção: Africano, Americano e Europeu

A migração forçada62 por causas ambientais engendrada pelas mudan-
ças no clima continua sem ser reconhecida no plano internacional.

57  TRINDADE, Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Sergio Antonio Fabris. Editor, 2ª Edição. 
V 1. Porto Alegre: 2003, p. 398.
58  CASARA, Ana Cristina; Polli, Cristiane Maria Bertolin. A Necessidade de Adoção de Acordos Internacionais 
para a Garantia dos Direitos dos Refugiados Ambientais. Meio Ambiente e Acesso à Justiça. Flora, Reserva Legal 
e APP. Instituto O Direito por um Planeta Verde. V.2, São Paulo, 2007, p. 60.
59  CASARA, Ana Cristina; Polli, Cristiane Maria Bertolin. A Necessidade de Adoção de Acordos Internacionais 
para a Garantia dos Direitos dos Refugiados Ambientais. Meio Ambiente e Acesso à Justiça. Flora, Reserva Legal 
e APP. Instituto O Direito por um Planeta Verde. V.2, São Paulo, 2007, p. 60.
60  Idem, p. 60.
61  Ibidem, p. 59.
62  SILVA, Solange Teles da. BRANT,Leonardo Nemer Caldeira (Coord.) O direto ambiental internacional. Del 
Rey. Belo Horizonte: 2010, p. 91.
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O conceito normativo63 contido na Convenção de Genebra de 1951, am-
pliado em conseqüência do Protocolo de 1967, finalmente universal, tornou-
-se em parte condizente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
pois a definição contemplada é limitada, ensejando proteção humanitária, 
apenas, à violação dos direitos civis e políticos.  

Cumpre destacar que a questão ambiental não é um fato isolado, estan-
do relacionada com problemas de ordem econômica, política e social, enfim 
está diretamente ligada aos direitos humanos.

A condição jurídica de refugiado64 ganha novos contornos no sistema 
regional africano e americano de proteção dos direitos humanos, sendo reco-
nhecido o direito humano ao meio ambiente sadio ou satisfatório.

A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, em 1969 proclama no  
artigo 24: “Todos os povos têm direito a um meio ambiente geral satisfatório, 
propício ao seu desenvolvimento”.

A Convenção Africana de 1969 - OUA, além de conter as hipóteses tra-
dicionais de perseguição, relaciona as situações de conflitos, agressões, ocu-
pação ou dominação estrangeira, acontecimentos que perturbem seriamente 
a ordem pública, estando a proteção estendida a todas as pessoas compelidas 
a cruzar as fronteiras de seu país ou residência habitual, para escapar de de-
sastres causados pelo homem, independentemente do temor de perseguição 
específica65.

Possibilita, portanto, o instrumento africano o enquadramento do refu-
giado ambiental.

Em função dos êxodos forçados na America Latina, a Declaração de 
Cartagena recomenda que a definição de refugiados estenda-se as pessoas 
que abandonaram seus países porque sua vida, segurança ou liberdade fo-
ram ameaçadas por violência generalizada, agressões estrangeiras, conflitos 
internos, graves violações de direitos humanos ou outras circunstâncias que 
perturbem gravemente a ordem pública66.

Os diplomas citados amenizam a realidade dos refugiados ambientais 
ao conter uma definição mais ampla de proteção.

O documento de Cartagena tem grande repercussão no cenário inter-
nacional ao contemplar situações que levam as pessoas a fugir de seu país 
porque corre risco de vida, tendo a segurança ou a liberdade ameaçada pela 
violação maciça dos direitos humanos.

63  BREITWISSER, Liliane Graciele. Refugiados Ambientais: breves notas sobre sua proteção jurídica internacio-
nal. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, ano 14, nº 56, 2009, p.150.
64  SILVA, Solange Teles da. BRANT,Leonardo Nemer Caldeira (Coord.) O direto ambiental internacional. Del 
Rey. Belo Horizonte: 2010, p. 91.
65  ALVES, José Augusto Lindgren. Os Direitos Humanos e os Refugiados em Tempo de Globalização e Guerra ao 
Terrorismo. Direitos humanos: Desafios Humanitários: 10 anos do Estatuto dos Refugiados (Lei n º 9474 de 22 de 
julho de 1997) Rocha, João Carlos de Carvalho. Filho, Tarcísio Humberto Parreiras Henriques. Cazetta, Ubiratan, 
(coords). Del Rey, Belo Horizonte: 2008, p.283.
66  CASARA, Ana Cristina; Polli, Cristiane Maria Bertolin. A Necessidade de Adoção de Acordos Internacionais 
para a Garantia dos Direitos dos Refugiados Ambientais. Meio Ambiente e Acesso à Justiça. Flora, Reserva Legal 
e APP. Instituto O Direito por um Planeta Verde. V.2, São Paulo, 2007, p. 62.
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Pondera Casara e Polli67 que a ampliação do conceito de refugiado 
enunciada nos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos levou o 
ACNUR a repensar sobre qual critério adotar, pois são previstos os seguin-
tes casos: quando o homem houver dado causa ou a princípio deveriam ser 
engendrados por ele. Tais questionamentos favoreceram a distinção entre de-
sastres naturais e desastres ambientais.

Trindade68 esclarece que a grave perturbação da ordem pública produto-
ra de refugiados contida na Declaração de Cartagena foi submetida ao Comi-
tê de Peritos Jurídicos da Conferência Internacional de Refugiados Centro-
-Americanos, o qual informou que estão amparadas as vítimas decorrentes de 
atos humanos e não de desastres naturais.

Entretanto, reconhece Trindade69 que a mudança do clima é não só um 
desastre natural, no sentido de ser puramente natural, estando nela inserida 
a intervenção humana, o que permite às vítimas de mudanças climáticas, que 
têm a produção de alimentos afetada, contar com proteção ampliada.

As vítimas dos desastres estritamente naturais, como70 vulcões, raios, 
terremotos, maremotos estão fora do alcance da definição de Cartagena.

Os desastres ambientais71 provocados por erro humano ou negligência 
humana, entre eles, desastres nucleares, vazamento internacional de óleo, in-
cêndio de florestal, poluição de águas, secas decorrentes das mudanças climá-
ticas, permitem o amparo das vítimas.

A partir do72 Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas – 
IPCC de 2007 torna-se tênue a linha que distingue os desastres ambientais 
dos desastres puramente naturais, pois a intervenção humana ao provocar 
mudanças no clima tem acelerado a degradação ambiental.

As alterações produzidas73 pela intervenção do homem no meio ambien-
te geram impactos de ordem física e biológica nos ecossistemas do planeta 
não havendo sentido a distinção entre desastres naturais e ambientais, justifi-
cando-se a adequação das vítimas no conceito ampliado de refugiado contido 
na Declaração de Cartagena de modo a ajustá-lo aos refugiados ambientais.

Os desastres ambientais de origem natural ou antrópica têm repercussão 
imediata sobre os direitos humanos razão pela qual os sistemas de proteção 
aos direitos humanos configuram um espaço de acesso as vítimas de catástro-
fes ambientais.

67  Idem, p. 63.
68  BREITWISSER, Liliane Graciele. Refugiados Ambientais: breves notas sobre sua proteção jurídica internacio-
nal. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, ano 14, nº 56, 2009, p.151.
69  TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: Paralelo dos Sistemas de Proteção 
Internacional.Sergio Antonio Fabris. Editor. Porto Alegre: 1993, p. 133 a 134.
70  CASARA, Ana Cristina; Polli, Cristiane Maria Bertolin. A Necessidade de Adoção de Acordos Internacionais 
para a Garantia dos Direitos dos Refugiados Ambientais. Meio Ambiente e Acesso à Justiça. Flora, Reserva Legal 
e APP. Instituto O Direito por um Planeta Verde. V.2, São Paulo, 2007, p.63.
71  Idem.
72  BREITWISSER, Liliane Graciele. Refugiados Ambientais: breves notas sobre sua proteção jurídica internacio-
nal. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, ano 14, nº 56, 2009, p.152.
73  Idem.
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O deslocamento de pessoas por causas ambientais demonstra a conexão 
entre os direitos humanos, vulnerabilidade ambiental e desastres ecológicos, 
daí Cavedon e Vieira 74defenderem a exigência de esforço conjunto no âmbito 
do direito ambiental e do sistema de proteção dos direitos humanos.

No que se refere aos deslocamentos ambientais 75, um grupo de trabalho 
da Universidade de Limoges, na França, composto por vários profissionais 
da área ambiental resultou no Projeto de Convenção sobre o Estatuto Inter-
nacional dos Deslocados Ambientais.

Destacam os autores 76que o presente projeto contém a única proposta 
voltada para os deslocados ambientais intra e interestaduais.

Esclarecem 77 que o grupo escolheu a nomenclatura deslocados ambien-
tais por ser uma expressão usada, freqüentemente, em textos oficiais, inclusi-
ve, por melhor refletir a diversidade das causas dos deslocamentos, seu cará-
ter coletivo, sem esquecer o cunho forçado do movimento das comunidades.

Salientam78 que o uso da terminologia refugiado levaria a confusão com 
a expressão usada na Convenção de Genebra de 1951, usada para contemplar 
os casos clássicos de migração.

Enfatizam79 que a escolha da expressão ambiental em vez de ecológi-
co, no Projeto de Convenção sobre o Estatuto Internacional dos Deslocados 
Ambientais, tem o intuito de reforçar a compreensão de que a movimentação 
forçada de pessoas ocorre tanto por causa de fenômenos naturais, como tam-
bém por ação humana.

Defendem80 que o Projeto constitui um importante instrumento de pro-
teção dos direitos humanos, integrando a dimensão ambiental nas análises 
de violações dos direitos do homem, perpetradas pelos desastres ambientais.

Por último, apresenta o Projeto de Convenção sobre o Estatuto Interna-
cional dos Deslocados Ambientais um conceito para os deslocados ambien-
tais como: “as pessoas físicas, as famílias e as populações confrontadas a um 
desastre brutal ou gradual em seu ambiente afetando inelutavelmente suas 
condições de vida e lhes forçando a deixar, com urgência ou no seu decorrer, 
seus lugares habituais de vida e requerendo sua relocação ou realojamento”.

É possível conjugar a definição de refugiado ambiental proposta pelo 
PNUMA com a elaborada pela Convenção da OUA, acrescida da Declara-
ção de Cartagena, assegurando proteção jurídica a essa nova categoria de 
refúgio, os refugiados ambientais.

74  CAVEDON, Fernanda de Salles; VIEIRA, Ricardo Stanziola. Conexões Entre Desastres Ecológicos, 
Vulnerabilidade Ambiental e Direitos Humanos: Novas Perspectivas. Direito Ambiental, Mudanças Climáticas e 
Desastres. Impactos nas cidades e no Patrimônio Cultural. Instituto O Direito por um Planeta Verde V. 1, São 
Paulo, 2009, p.557.
75  Idem, p. 558.
76  Ibidem.
77  Ibidem.
78  Ibidem.
79  Ibidem.
80  Ibidem.
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4.2 Convergência dos Sistemas de Proteção

A inter-relação 81entre os direitos humanos e a proteção ambiental es-
tabelece a indivisibilidade dos direitos humanos, a globalização espacial dos 
direitos do homem e a proteção ao meio ambiente.

O direito fundamental à vida traz-nos uma ilustração clara da inter-
-relação e indivisibilidade dos direitos humanos.

Mesmo os defensores82 do direito à vida, como manifestação estrita de 
direito civil, reconhecem, em última análise, que sem um padrão decente de 
vida, possivelmente o direto à vida não poderá ser desfrutado plenamente.

O direito a um meio ambiente sadio é uma extensão do direito a vida. 
Configura-se um instrumento para o exercício e gozo das condições de vida. 
Os enfoques restritos para o exercício dos direitos humanos, direitos inerentes 
a vida, indivisíveis, tornam-se inadequados.

O direito à vida integra o domínio dos direitos civis, políticos, econômi-
cos, sociais e culturais. Serve para demonstrar a convergência entre o Direito 
Internacional dos Refugiados, o Direito Internacional dos Direitos Humanos 
e o Direito Ambiental Internacional, os quais em última ratio legis objetivam 
a proteção e sobrevivência da humanidade.

A aproximação entre os regimes de proteção dos direitos humanos pro-
porcionará a solução adequada para os problemas enfrentados pelos refugia-
dos ambientais. 

Os diversos problemas não resolvidos de cunho distintos desencadeiam 
o fluxo maciço de refugiados ambientais, revelam o descumprimento dos di-
reitos humanos.

Os fenômenos contemporâneos de deslocamento de pessoas constatam 
as necessidades prementes de proteção e assistência humanitária, favorecen-
do uma aproximação entre as vertentes do direito internacional de amparo à 
condição humana, requisito para titularidade de direitos. 

Esta convergência contribui para ampliar a concepção da proteção às 
vítimas por violações de direitos humanos. As vítimas encontram-se num 
contexto mais amplo de direitos humanos, onde o critério individual e sub-
jetivo de perseguição deve ser substituído por um critério objetivo e coletivo 
concentrado nas necessidades de proteção.

O direito dos refugiados ambientais tem amparo no reconhecimento 
universal da interdependência e inter-relação dos direitos humanos contida 
na Declaração Universal que possibilita a conjugação dos direitos num com-
plexo integral, formando um catálogo dos direitos civis e políticos em perfeita 
sintonia com os direitos econômicos, sociais e culturais

81  ROCHA, João Carlos de Carvalho. A Emergência dos Refugiados Ambientais. Direitos humanos: Desafios Hu-
manitários: 10 anos do Estatuto dos Refugiados (Lei n º 9474 de 22 de julho de 1997) Rocha, João Carlos de Carvalho.  
Filho, Tarcísio Humberto Parreiras Henriques. Cazetta, Ubiratan, (coords). Del Rey, Belo Horizonte: 2008, p. 250.
82  TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: Paralelo dos Sistemas de Proteção 
Internacional.Sergio Antonio Fabris. Editor. Porto Alegre: 1993, p.74.
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5. CONCLUSõES ARTICULADAS

5.1 A problemática dos refugiados oficiais assim como dos refugiados am-
bientais é de ordem de ordem política, onde a destituição de direitos implica 
na perda de proteção de governo.

5.2 Ao conceituar o termo refugiado ambiental, delimitando as circunstân-
cias e condições ensejadoras de proteção, restringi-se o apoio aos refugiados 
ambientais, aumentando a discricionariedade do estado receptor quando da 
análise de cada situação apresentada.

5.3 A proteção dos refugiados ambientais deve ser promovida em sintonia 
com os mecanismos de amparo aos diretos do homem.

5.4 Os refugiados ambientais podem ser amparados pelo estatuto comum de 
proteção aos refugiados, uma vez que a inter-relação entre os direitos huma-
nos estabelece a indivisibilidade. 
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VANESSA HASSON DE OLIVEIRA
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/SP – Doutoranda 

em Direito das Relações Sociais

1. INTRODUÇÃO

Para Paulo de Barros Carvalho, a Teoria Geral do Direito vem sendo 
aprofundada com a ampliação de sua abrangência para admitir em sua lin-
guagem dogmática os enunciados de outras ciências, considerando a perma-
nência do modelo de raciocínio da Ciência do Direito em sentido estrito. 
Neste diapasão, o constructivismo lógico semântico, introduziu no campo 
epistemológico do Direito, mudanças ideológicas importantes.

Com muito maior razão quando tratamos de ramos do Direito que 
requerem por sua própria natureza, sejam estabelecidas conversações com 
outros ramos da Ciência, a metodologia do constructivismo lógico semânti-
co presta serviço ainda mais relevante. É o caso do Direito Ambiental, que 
regula as relações intersubjetivas entre o sujeito (S) o todos os demais (T). O 
estabelecimento de conversações entre as linguagens da Ciência do Direito; 
da Filosofia; das Ciências da Terra; a Atroposofia; a Sociologia; a Geografia; 
a Geologia; a Hidrologia, enfim, tantas quantas sejam aplicáveis ao evento 
social sob incidência normativa, é imprescindível à perfeita eficácia normati-
va destinada à proteção do bem juríco Planeta Terra.

Num momento anterior, o estabelecimento da linguagem do Direito 
com outras que expressam as Ciências Humanas, proporciona a construção 
de um Direito Natural que nos remete a uma percepção de realidade mais 
próxima da percepção de nosso Ser enquanto indíviduos dependentes e in-
terpendentes de todos seres humanos e demais seres naturais, inclusive do 
próprio Planeta. Essas linguagens, ao serem conversadas, produzem novos 
conhecimentos, fundindo os entendimentos apartados que para efeito de 
bens da natureza podem levar ao cometimento de verdades ilusórias com 
consequências irreversíveis.

Para que haja a construção de um Direito Fraterno, que imponha natu-
ralmente, sem esforço, a adoção de um Capitalismo Humanista mais voltado 
à manutenção de vida digna e da própria Vida, o constructivismo lógico se-
mântico, através da Filosofia da Linguagem, se mostra como um corte me-
todológico robusto, conferindo concretude às questões metafísicas que por 
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vezes devem ser introduzidas na produção do conhecimento acerca dos bens 
naturais.

Paulo de Barros Carvalho, defende a filosofia e mais especialmente o 
“giro-linguístico”, que diz “linha de frente” de uma Filosofia da Linguagem, 
como a única forma de produzir-se conhecimento científico robusto, incluin-
do a formulação de uma Teoria Geral do Direito. Com isso defende que o 
tom da tradicional retórica jurídica passa a figurar em bases mais sólidas e 
consistentes, unindo o pensamento e as formulações teóricas às experiências 
concretas da vida.1

Desta forma, o presente estudo toma por base os ensinamentos do Pro-
fessor Paulo de Barros Carvalho sobre a Filosofia da Linguagem para tecer 
considerações sobre o resultado das conversações estabelecidas de forma efi-
ciente em benefício da proteção dos direitos que envolvem a construção de 
um capitalismo humanista mais congurente com uma vida digna e imprescin-
dível à manutenção da própria vida.

2. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO PREMISSA DE UM  
CAPITALISMO HUMANISTA

As discussões sobre a importância da adoção de um modelo mais sus-
tentável do modo de viver já ultrapassaram seus limites linguísticos. Estão 
correndo o risco de virar conversa fiada. O discurso da sustentabilidade já 
extrapolou a fase de conhecimento. Agora já experimentamos a realidade da 
insustentabilidade, econômica, ambiental e social. Já não mais necessitamos 
aprofundarmos estudos e obtermos mais informação acerca do eminente fra-
casso do desenvolvimento sustentável da humanidade. É chegada a hora de 
agir!

Vivemos num mundo sistêmico, no qual cada ser natural é interdepen-
dente de todos os demais direta ou indiretamente. Cada um de nossos movi-
mentos modificam irremediavelmente o estado de todas e de cada uma das 
coisas. As modificações do meio ambiente alteram nosso material genético da 
mesma forma e na exata proporção em que nosso modo de vida altera o meio 
em que vivemos. O homem é fruto do meio em que vive e este resultado dos 
seres em que nele vivem. O meio ambiente não é apenas um tema dentro da 
pauta da sustentabilidade. Meio ambiente, somos todos nós.

Mais do que perceber, é preciso estar com a cabeça e o coração abertos 
para constatar que, quer queiramos, quer não, tudo e todos dependem de 
cada um de nós e de todos nós. Depende do sujeito, facilitar a inserção dos 
demais seres na sua própria ação, na conversação.

Biologicamente a sustentabilidade do desenvolvimento é uma questão 
natural. O ser humano transforma o ambiente, mas é, da mesma forma, trans-
formado por ele, numa sucessão de ações coordenadas e de coordenações 

1  Direito Tributário, Linguagem e Método. São Paulo: Noeses, 2008.
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de ações, resultado de processos autopoiéticos que se fundem na criação de 
novas situações, novos seres, novos conhecimentos, novos conceitos, novos 
verbos. A sustentabilidade se faz na poesia criadora ensinada por Vilém Flus-
ser, na autopoiese de Humberto Maturana. O equilíbrio da sustentabilidade 
é inerente à própria manutenção da diversidade da vida. Um conhecido bió-
logo ilustra a questão da manutenção da vida dizendo: que me importa se o 
mundo acabará com a explosão de bombas atômicas fabricadas pelo homem, 
as bactérias sobreviverão.

Esse equilíbrio da vida é inerente à própria Vida. O que devemos aten-
ção, então, é com relação ao equilíbrio da Vida que proporcione a continui-
dade da vida humana. Não estamos tratando da manutenção da vida do Pla-
neta, estamos tratando da manutenção da vida interdependente planetária, 
da manutenção da vida no Planeta, que inclui a vida do Planeta; a vida do ser 
humano; e ávida dos demais seres da bioesfera; com dignidade.

As conversações da atualidade ainda estão voltadas para centros apar-
tados. Falamos da sustentabilidade dos recursos naturais; falamos da melho-
ria da qualidade de vida do homem; falamos do desenvolvimento econômico 
sustentável; mas não falamos com igual intensidade, ainda, da manutenção 
da sustentabilidade naturalmente interdependente da vida. Nesse sentido, 
Humberto Maturana propõe o desenvolvimento de uma Matriz Ética do Ha-
bitar Humano que dialoga com a Filosofia da Linguagem brilhantemente 
ensinada por Paulo de Barros Carvalho, já que para aquele autor essa matriz 
conota o entrelaçamento biológico-cultural, próprio dos humanos, com as 
redes de conversações2

Precisamos da transformação de nossa consciência individual e coletiva, 
mesmo que aconteça de maneira espontãnea, não intencional, como se dá nos 
processos criativos autopoiéticos. Esse tipo de mudança envolve um processo 
reflexivo (comunicacional) que nos permite sentir que somos nós mesmos os 
propagadores da dor e do sofrimento que criamos nos outros e em nós mes-
mos e que essa criação muito provavelmente está intrinsecamente ligada com 
aquilo que temos por verdade. Achamos que somos a verdade; a verdade do 
capitalismo predatório; a verdade do egocentrismo; a verdade do existencia-
lismo; a verdade da dialética.

“E toda experiência de certeza é um fenômeno individual, cego ao ato 
cognitivo do outro, em uma solidão que, como veremos, é transcendida so-
mente no mundo criado com esse outro.3” E o mundo que criamos com o 
outro é criado através das conversações conscientes do amor. 

 O giro-linguísitico foi determinante no despertar dessa consciência para 
admissão de uma verdade acima de tudo preenchida desse amor. 

2  Matriz Ética do Habitar Humano - Entrelaçamento de sete âmbitos de reflexão-ação numa matriz biológico-
-cultural: Democracia, Pobreza, Educação, Biosfera, Economia, Ciência e Espiritualidade. Chile, 2008.www.esco-
laderedes.ning.com
3  Humberto Maturana e Francisco Varella – A árvore do conhecimento – As bases biológicas do entendimento 
humano. Campinas: Editorial Psy II, 1995, pág 253
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PAULO DE BARROS CARVALHO, invocando VILÉM FLUSSER, 
resume o fenômeno:

“Descobriremos mesmo que o conhecimento absoluto, a realidade fundamen-
tal e a verdade imediata não passam de conceitos não somente ocos, mas tam-
bém desnecessários para a construção de um cosmos, e que, neste sentido as 
objeções podem ser aceitas.”4

Com efeito, a característica natural biológica de todos os seres, da an-
troposfera e da biosfera, não se coaduna com a posição do racionalismo dia-
lético, que opõe sujeito e objeto. Trataremos do tema no capítulo seguinte, 
mas, por ora, importa dizer que na condução de um modo sustentável de vida 
somos, todos, parte dessa rede de conversações. Estamos, todos, presentes 
nesse espaço relacional-operacional no qual reside nosso viver e conviver, hu-
manos, árvores, rios, vacas, pássaros, penicilina, bombas atômicas...

Para que a realidade de um capitalismo humanista floresça é necessá-
rio fugir desse dualismo, enfrentar as diferenças lingüísticas, estabelecer uma 
nova conversação, uma conversação rica em poesia. Como nos ensina Hum-
berto Maturana, essa nova consciência é um despertar surgido da rede de 
conversações que sejam permeadas da emoção do amor. Diríamos da poesia 
criadora do amor.

Quando grafamos a palavra amor com letras destacadas, estamos nos 
remetendo àquele amor fraternal inaugurado dogmaticamente por Jesus 
Cristo e presente naturalmente nos processos autopoiéticos da Criação, na 
poesia da linguagem.

Para a doutrina do Capitalismo Humanista, cujo expoente é o Professor 
Ricardo Hasson Sayeg, a conversação que se estabelece em torno do amor 
fraterno é capaz de constituir um:

“Estado Fraterno, com regime jus-econômico do Capitalismo Humanista 
construído sobre a ideia de que predomina a liberdade calibrada pela igualda-
de estritamente naquilo que seja inadmissível à fraternidade tolerar, dentro de 
uma perspectiva de direitos humanos que concretize o mínimo vital do povo do 
Brasil; em poucas palavras, onde a fraternidade será o maestro que orques-
trará o coro entre a primeira voz – a liberdade – e a segunda voz – a da igual-
dade – e, daí, produzirá a melodia constitucional da sociedade fraterna, que 
corresponde a todos terem o direito e condições mínima materiais à liberdade 
e sua própria diversidade biocultural.”5

Esse Estado Fraterno, com liberdade e igualdade, onde todos têm o di-
reito e condições materiais à liberdade e à diversidade biocultural é um estado 
que ao mesmo tempo facilita o estabelecimento de redes de conversação sobre 
a produção e o consumo (capitalismo) e de redes de conversação sobre con-

4  Op. Cit.
5  Capitalismo Humanista no Brasil inTratado Luso Brasileiro da Dignidade Humana - Coord. Jorge Miranda e 
Marco Antonio Marques da Silva - São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, 2008
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dições da vida interdependente da antroposfera e da biosfera (humanismo), e 
ainda facilita o estabelecimento da conversação coordenada entre estas redes 
de conversação.

A questão da sustentabilidade da produção e do consumo é a princípio 
um paradoxo e como tal deve ser submetido ao processo do “giro-linguísitco” 
para que seja possível desconstituir essa verdade e inaugurar outra mais pró-
xima da conversação que naturalmente se estabelece na camada humanista 
da língua.

É certo que para que haja justificativa para a produção é necessária uma 
demanda de consumo e para que seja possível consumir, de modo a ser possí-
vel a manutenção da dignidade da pessoa humana, é imprescindível que haja 
produção de bens e serviços.

Tratamos, assim, de dois conceitos diversos que se complementam na 
esfera pragmática, mas que são de origens semânticas diferentes. A produção 
pode ser conceituada como “o processo de extrair do mundo natural, através 
de técnicas e métodos adequados, bens de consumo direto (por exemplo, ali-
mentos) e matéria-prima a ser elaborada ou transformada com vistas à fabri-
cação de outros bens, por procedimentos quer artezanais, quer industriais. À 
produção de bens acrescente-se a produção ou oferta de serviços, que, quase 
sempre, demanda o concurso de energia e outros recursos naturais”.6

No campo da produção a questão da sustentabilidade se refere basica-
mente à utilização racional dos recursos naturais, matéria-prima da indús-
tria de transformação da produção; adoção de tecnologias mais limpas, que 
produzam menor quantidade de resíduos e de resíduos menos poulentes e 
utilizem menor quantidade de energia. Assim preconiza a Declaração do Rio, 
da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvi-
mento (1992), em seu princípio 8: “Para atingir o desenvolvimento sustentável 
e mais alta qualidade de vida para todos, os Estados devem reduzir e eliminar 
padrões insustentáveis de produção e consumo e pomover políticas demográ-
ficas adequadas.”

No campo do consumo, a tomada de consciência do consumidor, mo-
dificando seus hábitos e suas atitudes, pela natureza reflexiva da conversação 
entre as redes de conversação capitalismo/humanismo, certamente desenca-
deará uma reação nos modelos dos processos produtivos. Não se trata ape-
nas da diminuição do consumo. O olhar mais humano, o despertar do amor 
fraternal, também aí, operará uma mudança de paradigma definitiva. Afinal, 
vivemos numa sociedade global onde parte absoluta da riqueza se encontra 
em poder de uma ínfima minoria, o que representa o consumo desenfreado, 
desigual e sem a liberdade trazida pelos limites da língua. 

O consumismo de poucos representa a fome e a sede de muitos, todos 
estes, seres humanos iguais em sua igualdade de condição humana. Que lín-
gua é essa que fala essa minoria? Ou que limite é esse que essa minoria ultra-

6  Édis Milaré. Direito do Ambiente. 3ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, pág. 59.
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passou de uma linguagem humana comum – a linguagem do humano – e que 
imprime o aprisionamento que nos levará, a todos, à morte solitária?

 É dessa sustentabilidade que devemos tratar quando aproximamos o 
capitalismo do humanismo. A liguagem do humano, do amor fraterno; aque-
le que é capaz de preservar a liberdade dos limites impostos pela necessidade 
de liberdade do outro, que reconhece a igualdade inerente à uma origem co-
mum: o verbo, a autopoiese e a conversação.

 É o desenvolvimento sustentável a base metodológica para um capi-
talismo humanista, a preservação da espécie humana e não humana; a con-
versação da antroposfera com a biosfera, num contínuo processo de criação 
poiética.

3. ASPECTOS DA SUSTENTABILIDADE NA FILOSOFIA DA LINGUAGEM 

Para Vilém Flusser a língua cria realidade, não há realidade fora da lín-
gua, língua é realidade. O ser humano cria sua realidade através da apreensão 
e compreensão de dados brutos (que podem ser palavras), ao organizá-las, 
forma frases (articula os pensamentos), externalizando-os, volta a absorver as 
palavras novamente e, nesse processo circular, surge a Língua. 

No mesmo diapasão da realidade, o biólogo Humberto Maturana enca-
ra a linguagem, afirmando que sem a linguagem não há reflexão e, portanto, 
não há o ser; a única coisa possível fora da linguagem é a digestão, não pre-
cisamos pensa-la para que ela seja, assim como não precisamos pensar na 
linguagem para que ela aconteça

“Quando refletimos sobre a linguagem, já estamos nela.”7

 O Professor Willis Santiago Guerra Filho, relembra que a apreensão 
dos dados brutos nas sociedades primevas, era realizada a partir da prática de 
magia. O ser primevo, assim como o iletrado se deparam como uma mesma 
atitude mágica perante as palavras:

“A magia pode ser considerada como a forma primeva de pensamento 
humano.”8

Em sua obra Língua e Realidade9, Flusser equipara metaforicamente o 
Eu à uma árvore. Ensina que o Eu é formado pelo intelecto, pelos sentidos e 
pelo espírito, donde em relação à árvore os sentidos seriam as raízes, ligados 
ao chão da realidade. O intelecto seria o tronco, que transporta a “seiva” da 
realidade colhida do chão e a transforma até o espírito – a copa da árvore – 
para produzir palavras – as folhas, flores e frutos. Podemos nos aproveitar da 

7  Emoções e linguagem na educação e na política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.
8  Direito e Magia. Fortaleza: Revista da Faculdade de Direito. 1985.
9  2ed. São Paulo: Annablume, 2004
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metáfora para incluir nessa concepção da mágica da transformação do Eu, 
que as folhas seriam as palavras, mas os frutos e as flores seriam a oração, o 
nível mais alto da poesia criadora – da camada superior da língua – e que tal 
como as flores e frutos, carregam as sementes da criação. Ainda nos aprovei-
tando da metáfora, a atmosfera seria a camada da adoração, do indizível. 
Região para a qual é expelida a produção da energia da língua através da 
palavra – o oxigênio – e na qual o poeta se inspira em sua poesia criadora, tal 
qual a árvore se vale do sol e do gás carbônico em seu processo de manuten-
ção da vida.

O elemento utilizado por Flusser é totalmente relacionado ao tema da 
linguagem e especialmente de uma linguagem que pretende debater a constru-
ção de um capitalismo humanista. Como discorremos no capítulo anterior, 
somos parte de uma mesma rede de conversação composta pela antroposfera 
e a biosfera. A árvore de Flusser é mais uma prova disso. O sistema comuni-
cacional dos dois elementos é bastante aproximado.

Quando o intelecto se lança na apreensão de dados brutos, o faz na 
forma de palavras, ele passa a armazenar palavras, a organizá-las em frases 
– formando pensamentos – reorganizá-las e transportá-las para o espírito, 
produzindo, assim, a língua, produzindo sua própria realidade e a realidade 
do mundo que o cerca.

Para a biologia de Maturana e Varella a língua-realidade de Flusser é 
perfeitamente enquadrada, na medida em que:

“Encontramos a nós mesmos nesse acoplamento, não como a origem de uma “re-
ferência, nem em referência a uma origem, mas sim em contínua transformação no 
vir-a-ser do mundo lingüístico que construímos com os outros seres humanos.”10

Continua Flusser, na constatação de que o intelecto sente a diferença 
entre absorver uma palavra ou um dado bruto, colhidos do chão da realidade.  
Quando absorve uma palavra é instaurada uma conversa, quando se trata de 
um dado bruto, o intelecto articula.

A conversação pressupõe uma mensagem anteriormente articulada, que 
contém todas as impressões e emoções do emissor, estando, assim “contami-
nada” de elementos secundários que podem resultar ou na impossibilidade de 
apreensão do significado, por simples repulsa, ou numa apreensão e compre-
ensão equivocada da intenção original.

Surgem os ruídos de comunicação.
Tendo isso em mente, as mensagens de “estímulos” à produção e consu-

mo sustentáveis, talvez devam ser produzidas de modo a atingir diretamente o 
espírito ou serem articuladas a partir de dados brutos diretamente.

Maturana trata da questão quando discorre sobre a tomada de cons-
ciência não intencional, à qual nos referimos anteriormente. Trata-se de um 
experimentar biológico-cultural do ser humano. 

10  A árvore do conhecimento, pag. 253.
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Paulo de Barros Carvalho nos ensina que para a Semiótica o termo “co-
municação” designa qualquer processo de intercâmbio de uma mensagem 
entre um emissor e um receptor, na seguinte esquematização: emissor – canal 
– mensagem – código – receptor – conexão psicológica. Sendo que emissor e 
o receptor devem possuir em comum, ao menos parcialmente, o repertório 
necessário para a decodificação da mensagem.

Flusser diz que existem basicamente três tipos de línguas: as flexionais, 
as aglutinantes e as isolantes. Considerando a língua, realidade, um universo 
onde se estabelece a comunicação, podemos trazer à baila novamente a ques-
tão da sustentabilidade para por em conversação, ou para levantar o proble-
ma da tradução, entre os três pilares do desenvolvimento sustentável; os três 
tipos de mundo, dentro dos quais o intelecto humano vive: o ambiental, o 
social e o econômico.

Existe uma impossibilidade clara no estabelecimento de uma conversa-
ção entre estes três pilares da sustentabilidade, tratam-se de linguagens dis-
tintas, de universos distintos, assim como se dá entre as línguas orientais e 
ocidentais. A princípio, emissor e receptor não possuem o mesmo repertório 
para a decodificação da mensagem. A tradução é o método que possibilita a 
tentativa do estabelecimento de conversação entre os três mundos.

Para Flusser a tradução não existe. Toda tradução implica na morte do 
texto original, e em consequência, no nascimento do texto traduzido. Para 
cada um de nós, a realidade reside em sua própria língua materna, sendo to-
das as outras, instrumentos de aproximação da realidade. Essa aproximação, 
contudo, permite o intelecto superar os horizontes da língua, podendo ser 
mais próxima, quanto mais próxima for a semelhança ontológica entre as 
línguas.

Voltando ao tema dos três universos da sustentabilidade, seria possível 
estabelecer uma conversação entre os mesmos? Pertencem eles a um mesmo 
idioma ou será necessário realizar a aproximação através da tradução? São 
questões que serão melhor desenvolvidas em capítulos posteriores. 

Na tentativa de superar o problema da tradução e dos ruídos da comu-
nicação, Flusser cogita a hipótese do desenvolvimento de uma língua original 
hipotética, mas logo a abandona, ainda que reconheça um traço comum. En-
tão, devemos admitir a conversação precária. Neste aspecto para o tripé 
da sustentabilidade existe um traço comum identificável: o Planeta Terra e 
tudo o que ele significa: o primeiro ser vivente de nosso sistema antroposfera-
-biosfera. Será possível, então, no caso dos universos distintos que compõem 
a sustentabilidade, o estabelecimento de uma língua comum?

A filosofia e em especial a filosofia da linguagem nos dá a esperança de 
promover através da conversação um entendimento maior entre os seres da 
rede de conversações do Planeta, considerando o entendimento do Filósofo 
de que uma filosofia consciente de si mesma seria uma conversação que tem 
por tema essa própria conversação. A conversação seria o conversado. A 
conversação cria uma nova realidade. Quiçá a criação da realidade de um 
Direito Fraterno.
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Analogamente, o entendimento das questões da sustentabilidade, enten-
dida como premissa do Capitalismo Humanista, deve ser realizado através do 
estabelecimento de uma conversação sobre a conversação que se opera entre 
seus três pilares.

Daí a importância da interdisciplinaridade e da intertextualidade, à qual 
aprofundaremos em tópicos posteriores. Flusser escolheu a língua portugue-
sa como um terreno neutro, que possibilita traduções e retraduções, propor-
cionando alguma vantagem às conversações. Talvez pudéssemos, da mesma 
forma, estabelecer um terreno neutro – uma disciplina neutra – dentre as vá-
rias disciplinas que se dispõem à troca interdisciplinar.

Contudo, a conversação precisa ser estabelecida, evitando-se a conversa 
fiada (Heidegger) ou o silêncio definitivo (Wittgenstein). Ludwig Wittgens-
tein, um dos principais nomes da Filosofia da Linguagem, disse que o mais 
fundamental não podia ser dito, mas até que possamos estabelecer essa condi-
ção para a solução do caos ambiental, muitas conversações ainda deverão ser 
travadas. Deixemos o indizível para o momento das orações pela paz e har-
monia no Planeta. Ainda temos um caminho longo pela frente até que uma 
consciência coletiva humanista prevaleça em sintonia no indizível comum.

De outro lado, algumas conversas aparentes, podem ser até intitula-
das de conversa fiada e na verdade realizarem uma diferença importante na 
conversação dessa rede de conversações Planetárias. Esses aparentes fiados 
de conversa, na verdade, consubstanciam-se em saberes em conversação. 
Podem ser realizados numa feira livre, num encontro furtivo em um espaço 
público. Definitivamente não farão parte de um processo elaborado e muito 
menos da ciência, mas têm importância fundamental na rede de conversa-
ções que se estabelecem à nível interdisciplinar. O que importa é que, ao 
contrário da conversa, na conversação os intelectos participantes estão em 
contato um com o outro, são abertos um para o outro, estão juntos. Na 
conversa o clima é o oposto, os intelectos estão fechados, não absorvem a 
informação, não apreendem e não compreendem nada. Produzem, se é que 
se pode chamar isso de produção, mensagens distorcidas e deturpadas. A 
conversa fiada aprisiona os intelectos dentro de informações que os circun-
dam. Os intelectos ficam determinados pelas coisas. Uma grande parte da 
humanidade talvez seja assim.

Retomando a questão da insustentabilidade dos modos de produção e 
consumo atuais, cuja contribuição é sobremaneira perpetrada pelos consumi-
dores, de forma reflexa à produção, a conversa fiada do marketing deturpado 
de estímulo ao consumismo, aprisiona este consumidor e o torna incapaz de 
apreender e compreender a essência de sua participação individual na rede de 
conversações em torno do problema. É preciso retomar a conversação.

Em contraponto à conversa fiada, na teoria de Flusser reside no extremo 
oposto da língua, a poesia, analogicamente à filogênese das espécies biológi-
cas, a poesia é uma mutação da conversação. Funcionalmente a poesia é a 
criação de nova língua a partir do nada que cerca a língua de todos os lados. 
Este nada é o caos que vive em potencialidade sistemática, pronto a eclodir 
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em organização sistemática, como no princípio de tudo. Trata-se do caos que 
cerca a realidade por todos os lados.

A natureza é matéria-prima para a atividade poética à conversação. A 
civilização é natureza transformada. Dado o estado de evolução vertiginosa 
da produção de informações através das conversações, a impressão é a de 
que a natureza do primeiro grau se esgotou e de que a conversação retoma 
sua atividade num grau secundário. Surge o sentimento de frustração, o nojo 
existencial, que caracteriza parte da conversação atual e ameaça degenerá-la 
em conversa fiada. É preciso retomar a conversação com poesia.

Flusser ensina, ainda, que na camada da conversação a natureza é trans-
formada em civilização e assim expressa – expelida do tecido da língua. Isso 
demonstra que a civilização é o excremento e a natureza o conteúdo, a ma-
téria-prima. Ao ser expelida, a civilização deixa de fazer parte da língua, da 
realidade. É preciso retomar a realidade, é preciso retomar o início, a ativida-
de poética.

4. INTERDISCIPLINARIDADE E NOVOS SABERES

Sendo a convesação, considerada em toda a sua estensão, a forma como 
a língua cria uma nova cultura, para o desenvolvimento das ciências é impres-
cindível que essa conversação se realize com ampla participação de todas as 
disciplinas envolvidas.

A interdisciplinaridade em matéria de desenvolvimento sustentável, 
pode-se dizer é a que contempla maior número de disciplinas em sua parti-
cipação, desde a física até mesmo as artes cênicas. Quando é possível desen-
volver uma questão interdisciplinar de modo interdisciplinar, produzimos a 
aproximação das línguas das diversas disciplinas envolvidas, estabelece-se a 
conversação e cria-se uma nova cultura que permite a resolução da questão, 
contemplando todas as suas nuances

Contudo, quando se trata da Ciência Jurídica, essa nova cultura deve 
ser retraduzida para a linguagem dogmática, naquilo que conhecemos por 
modelo de raciocínio da Ciência do Direito em sentido estrito. Nesse sentido 
Paulo de Barros Carvalho sentencia que é possível trazer ao discurso jurídico 
sentenças da Economia, da Ciência Política, da Sociologia, da História, da 
Antropologia, mas apenas para ajudar no esclarecimento:

“...para servir de contraste, de pano de fundo, jamais para fundamentar o 
modo de ser peculiar do pensamento jurídico. 11 

Em termos de resolução de problemas humanos mais viscerais, como 
é o caso da fome; das mudanças climáticas; ou da escassez de água potável 
no mundo, acreditamos que esse pano de fundo passa a ter outra dimensão. 

11 Op. Cit. pág 158
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Nesses casos, é o Direito em sentido estrito que se curva para que a Ciência 
do Direito, a partir da Filosofia, ultrapasse o dogmatismo e abra os caminhos 
para a conversação com as outras disciplinas. 

A experiência que vivemos nos dias de hoje, da constatação de que pes-
soas ainda morrem de fome e de sede; de que temos os dias contados para o 
início das catástrofes originadas pelos efeitos do aquecimento global; e para o 
fim da água potável no mundo; é matéria-prima para as ciências que estudam 
esses mesmos males da humanidade. Isso quer dizer que não precisamos de 
nenhuma disciplina, nenhuma ciência específica para nos fazer enxergar a re-
alidade que se coloca aos nossos olhos e peles desnudados. Vemos, senão pes-
soalmente, mas pelos meios de comunicação visual as pessoas desfalecendo 
em ossos de fome; sentimos calor e os efeitos da confusão das estações do ano 
em nossa própria pele e com isso, temos participação, ainda que involuntária, 
na constituição dessa nova cultura de um Capitalismo Humanista.

Paulo de Barros Carvalho assevera, nesse sentido, que não existe um 
fato puro, toda a Ciência dialoga com a experiência que é realizada nas mais 
diversas vertentes por onde navega o espírito humano.

Com brilhantismo, o Professor preleciona:

“Isso impede a construção do “fato puro”, seja ele econômico, histórico, polí-
tico, jurídico ou qualquer outra qualidade que se lhe queira atribuir.12

Em matéira ambiental, a interdiscipinaridade proporciona a conversa-
ção entre a natureza e a civilização; entre as ciências naturais e as ciências do 
espírito. “A interdisciplinaridade não é só uma prática teorico-metodológica, 
senão um conjunto de práticas sociais que intervém na construção do am-
biente como um real complexo.”13

Aqui reafirmamos que quando se trata de meio ambiente (e agora deve-
mos considerá-lo na sua acepção real – meio ambiente somos nós), quando 
se trata da conversa que vem se operando nessa rede de conversação e que se 
encaminha para o nada, o caos, não é possível admitir que apenas parte da 
rede participe da conversação. É preciso ampliar e aprofundar a conversação, 
incuindo a prática da interdisciplinaridade junto com as ciências naturais e 
sociais, um diálogo de saberes.

Willis Santiago Guerra Filho trata da interdisciplinaridade como noção 
de unidade do saber ou “perspectiva integradora” e diz que ela vem predomi-
nando em epistemologia, “superando os últimos resquícios metafísicos e teo-
lógicos presentes na perspectiva objetivista, analítica e reducionista das ciên-
cias em seus primórdios, que, de maneira triunfalista, difundiam a crença na 
definitividade dos conhecimentos por meio dela obtidos, por baseados na ob-

12  Op. Cit.
13 Enrique Leff. Complexidade, Interdisciplinaridade e Saber Ambiental. In Interdisciplinaridade em Ciências Am-
bientais. PHILIPPI JR., A.; TUCCI, E. M.; HOGAN, D. J.; NAVEGANTES, R. (editores). São Paulo: Editora 
Signus, 2000.
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servação de regularidades que permitiam elaborar leis gerais explicativas.”14 
Refere-se à derrocada da física mecanicista para a admissão da física quanti-
ca e inauguração de uma Teoria de Sistemas.

Como veremos a interdisciplinariedade está alinhada com a resposta 
conclusiva do presente estudo, de que é na conversação realizada conforme 
a natural disposição sistêmica de todas as coisas do Universo (incluídos os 
sujeitos), que reside o caminho para a paz e harmonia do Planeta. Enrique 
Leff, em estudo aprofundado sobre o tema, sobre o qual se dedica, conclui:

“Se a questão ambiental demanda uma resignificação do mundo e a reapro-
priação da natureza, a partir de um questionamento das formas de conheci-
mento e apropriação que produz a ciência moderna, ela significa uma revi-
são das formas “não científicas” de compreensão do mundo”, das relações 
do homem com a natureza. Quer dizer, não se trata somente da integração 
natureza-sociedade por meio da inter-relação das ciências, senão da abertura 
para um diálogo de saberes, para a hibridização entre as ciências, tecnologias 
e saberes, para a produção de novos paradigmas de apreensão do real e co-
municação entre saberes, do encontro entre a epistemologia e a hermenêutica 
(VATTIMO 1992, CARVALHO 2000, LEFF 2000).”15

A conclusão de Leff  nos remete à poesia da língua de Flusser. Os novos 
paradignmas de apreensão do real devem estar calcados no estímulo à produ-
ção da poesia numa atividade filogênica da conversação. É preciso estimular 
a mutação da conversação para a produção de novos saberes e que sejam eles 
hibridizados, compondo em harmonia os aspectos do ambiental, do social e 
do econômico. 

Essa mutação da poesia é também uma mutação dos valores. Através 
dos valores, damos sentido às coisas e é o sentido que nos leva à intervir 
e transformar a naureza. Acabamos nos envolvendo, remexendo essa rede 
de conversações, temperada pela práxis social, na ânsia de satisfazer nossas 
necessidades e no retorno das necessidades naturais do equilíbrio sistêmico e 
nos esquecemos de abrir a conversação para todos os nodos da rede.

5. CONVERSAÇõES PARA A APROPRIAÇÃO DO CAPITALISMO HUMANISTA

Antes de adentrar ao tema proposto propriamente dito neste capítulo é 
necessário estabelecer de que Capitalismo Humanista estamos tratando.

O capitalismo é um sistema econômico marcado pela livre apropriação 
dos bens da natureza e distribuição dos lucros advindos da produção de bens 
e consumo, possibilitados por aquela apropriação. O humanismo é a filosofia 
que coloca o homem e seus valores morais como centro de todas as coisas. 
Assim, numa definição bastante superficial, poderíamos considerar um capi-

14  Epistemologia e Biologia
15  Op. Cit.
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talismo humanista, como a disciplina que pretende introduzir todos valores 
morais inerentes ao homem, no processo de desenvolvimento capitalista.

O desafio que se apresenta nessa conversação vem ainda posteriormente 
a outro, aquele debatido nos parágrafos anteriores, que revela a posição do 
homem enquanto mais um membro da rede de conversações do Planeta Ter-
ra, em situação de igualdade aos demais seres e elementos que com ele realiza 
a realidade de forma interdependente. Daí que o aprofundamento do concei-
to (precário) do capitalismo humanista acima formulado, deva receber a água 
limpa jorrada dos ensinamentos do Professor Ricardo Hasson Sayeg, que 
define o humanismo do Capitalismo Humanista que estamos tratando como:

 “Um humanismo fraterno que não é o teocêntrico, mas que, por outro lado, 
também não é o antropocêntrico. Um humanismo integral, democrático, para 
todos e tudo, independentemente de credo e sustentado na lei universal da 
fraternidade.” 16

Com efeito, assevera Guerra Filho que essa postura dicotômica entre 
sujeito e objeto está ultrapassada, diz que a visão do humanismo da moderni-
dade deve ser desumanizada, pois o apartamento entre os seres humanos e seu 
meio ambiente natura pode ser a coluna central da crise epistemo-ecológica.

Sendo assim, é o Capitalismo Humanista:

“...a aplicação de um novo olhar na regência jurídica da economia, elevando 
o mercado daquela conhecida e mítica condição de selvagem e desumano para 
a uma economia humanista de mercado, mediante a respectiva concretização 
universal dos direitos subjetivos naturais consistentes nos direitos humanos 
em todas as suas três dimensões subjetivas, da liberdade, da igualdade e da 
fraternidade, em prol de todos e de tudo, na correspondente satisfatividade do 
direito objetivo natural da dignidade da pessoa humana na realização das res-
pectivas dimensões objetivas da democracia e da paz. Isto efetivado por uma 
perspectiva do realismo jurídico, além das cortes constituídas para o tribunal 
da Humanidade, que proclama o espírito objetivo do Planeta, em uma revi-
ravolta pragmática em prol do Homem, de todos os Homens e do Planeta.”17

Ambas as definições do Professor Ricardo Sayeg são carregadas de ele-
mentos que transcendem as Ciências. Trata-se de pura poesia. Buscam na es-
sência da vida, no aspecto mais pragmático do amor – a fraternidade – a subs-
tância de ligação para a manutenção do entrelaçamento da rede planetária.

Essa chamada lei universal que já foi defendida como o princípio do 
não contraditório de Deus, parte do fato de que toda a Criação pressupõe a 
manutenção da vida, e para tanto, tudo que é criado permanece irmanado na 
troca dessa essência como método inerente, natural.

16  Tese de Livre Docência – Capitalismo Humanista. São Paulo: PUC/SP, 2009
17  Ricardo Hasson Sayeg. Op. Cit.
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A chamada do Capitalismo Humanista quer apenas relembrar essa con-
dição. Grita num chamado surdo, próprio das coisas pertencentes ao Indi-
zível que somente podem ser entendidas na apreensão direta pelo espírito, 
através da emoção do amor.

Com efeito Humberto Maturana ressalva que as palavras projetam a 
realidade, mas que:

“... o domínio em que se realizam as ações que as palavras coordenam não é 
sempre claro num discurso, e é preciso esperar o devir do viver para sabê-lo.”18

Significa dizer que não basta a intelecção das palavras ditas e escritas de 
forma tão brilhante pelo Professor Ricardo Sayeg. A apreensão e compreen-
são pelo intelecto humano – já bestificado e aprisionado pela conversa fiada e 
a salada de palavras que o aprisiona – somente se realizará pelo amor. Aquele 
amor bíblico de 1Coríntios, capítulo 13, que está acima da própria FÉ. Um 
amor que não procura um objeto de referência; um amor que existe por si 
mesmo; que transcende; aquele amor do Buda Iluminado. O amor que Jesus 
Cristo viveu. Somente tal natureza de sentimento é capaz de transformar o 
pensamento humano atual. Não queremos dizer com isso, que se trata de mis-
são impossível; ao contrário, basta um átimo dessa emoção para adentrarmos 
ao caminho da compreensão de nosso papel humano no Planeta.

Essa lei universal, esse sentimento de amor, é fundamento para a con-
versação do Capitalismo Humanista, como modo de (re) estabelecimento de 
uma forma mais harmônica de viver. O Capitalismo Humanista toma por 
fundamento a lei universal da fraternidade...

“...com foco no poder simbólico de Jesus Cristo; porque, como Ele ensinou e 
está cientificamente demonstrado, mais do que iguais, somos irmãos, uma vez 
que estamos conectados a um elemento comum, a partícula de Deus, reconhe-
cida pela física quântica e cosmologia na teoria do Big-Bang; como também, 
pelo naturalismo a partir de Darwin.”19

Ainda para a biologia, o amor é identificado como a emoção que nos 
possibilitou em nosso evoluir histórico, o consenso na troca, nas coordena-
ções das interações que resultou (e deve resultar) em nosso cosmos comum.

Confira-se nesse sentido, as lições de Humberto Maturana:

“Ao surgir assim, os seres humanos surgem num conviver em redes de con-
versações que em seu devir histórico se constituem nos distintos mundos que 
habitam como diferentes âmbitos de sentires e fazeres sensoriais - emocionais 
que se realizam de modo espontâneo no transfundo fundamental do conviver 
no amar.”20

18  Educação e Política na Linguagem, pág. 90
19  Ricardo Hasson Sayeg, op. Cit.
20  Emoções e linguagem na educação e na política.

Book grad e pos grad.indb   704 11/05/11   15:27



705Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students’ Papers

Willis Santiago Guerra Filho nos dá base epistemológica da Filosofia do 
Direito para permitir a afirmação metafísica que realizamos acima:

“Tal concepção impede que se trace uma linha de demarcação muito rígida 
entre os diversos saberes, o que se nos afigura mais uma nota de grande atu-
alidade do pensamento ora apresentado: Mais uma vez vem-nos à lembrança 
Karl Popper, quando em texto clássico nega que haja critérios para uma de-
marcação rigorosa entre os domínios da ciência e da metafísica...”21

E para dar completude e mais concredute a esse coro lembramos que 
Paulo Barros Carvalho afirma a ocorrência do conhecimento:22

“...mediante qualquer das modalidades formais de consciência: a percepção, 
a sensação, a lembrança, as emoções...o objeto é aprisionado por atos com-
petentes, mas, por uma série de motivos sobre os quais especula a psicologia 
individual, ele permanece latente, oscilando em camadas inferiores do nosso 
espírito, que poderíamos chamar de “saberes inconscientes”. 

Junto com tais ensinamentos, elucidamos que, com efeito, a emoção do 
amor, ainda que latente, é a forma correspondente para a apreensão do objeto 
Capitalismo Humanista do qual estamos tratando. 

Vilém Flusser23 lembra uma história que ilustra o “progresso” da ciên-
cia em apartamento da lei universal da fraternidade, citada por Whitehead, 
que conta: um cientista náufrago numa ilha deserta descobre uma pegada na 
areia. Com seus métodos exatos reconstrói o ser que causou a pegada e des-
cobre ter sido esse ser ele mesmo. Ora, isso é exatamente o retrato do homem 
atual que se perdeu do amor próprio, de si próprio, e da rede de conversações 
à qual pertence; que o faz cego e insensível às manifestações da natureza, 
de sua própria natureza humana. A natureza é algo a ser vivido ao invés de 
compreendido. De outra forma, adotaremos implicitamente o conformismo 
daquele famoso biólogo, para quem não importa se bombas atômicas ex-
plodirão, destruindo o Universo, afinal as bactérias sobreviverão. O sistema 
reiniciará sua ordem, retomando o processo autopoiético que é amor em uma 
de suas formas mais puras.

Trata-se ainda de questão de justiça. Por força da tradição Aristotélica, 
a justiça sempre foi encarada como conceito relacional, tendo por núcleo a 
igualdade proporcional, no agir justamente existe equilíbrio entre as coisas 
e entre as coisas e partes. A filosofia Kantiana (Fundamento e a Metafísica 
dos costumes) nos permite uma outra aproximação do conceito de justiça, na 
qual a vontade (valor) cede lugar à ação necessária em si mesma, contudo é 
o ser humano a finalidade última, sempre na posisção de sujeito, nunca como 
objeto.

21  Epistemologia e Biologia “mimeo.”
22  Op. Cit. pág 12
23  Op.Cit.
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Com a devida venia, ao admitirmos tal assertiva, e tendo em vista a 
extensa argumentação de nossa posição humana em pé de igualdade na ma-
nutenção da vida, na construção de um capitalismo humanista, assim como 
o ser humano se apresenta como objeto sui generis, o Planeta se apresenta 
como sujeito sui generis. É na utilização desse senso de justiça que reside um 
dos entraves centrais dessa nova cultura do amor.

A Ciência do Direito quer aproximar-se da camada social, mas como 
não pode tocá-la se vê impedida do acesso ao verdadeiro significado da lei 
universal da fraternidade. Não pode vivê-la, pois em seu dogmatismo, não ad-
mite a linguagem fora do Direito. Não pretendemos com isso negar o Estado 
de Direito. Consideramos a possibilidade de um Direito Fraterno, uma Ciên-
cia do Direito que ao lado dos princípios da segurança jurídica e da justiça, 
ponha em pé de igualdade o amor fraternal. Acreditamos que a linguagem do 
Direito em sua função pragmática prescritiva de condutas é capaz de alterar o 
comportamento humano, servindo de estímulos, com seu aparato coativo ou 
não coativo mas incentivador, tendo por pressuposto as lições do Professor 
Paulo de Barros Carvalho acerca das formas de apreensão do conhecimento.

Assim, são diversas as curiosas normas jurídicas de incentivo à adoção 
de algo inerente à manutenção da vida humana. Tomemos como exemplo a 
recentíssima Política Nacional de Mudanças Climáticas, introduzida sob a 
égide da Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que trata em seu artigo 5º, 
das diretrizes da referida Política, incluindo aí, em seu inciso XIII, alínea b 
“o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção de padrões sustentáveis de 
produção e consumo.”

No plano das conversações da rede de conversações do Planeta os pa-
drões sustentáveis de produção e consumo são valores fundamentais à pró-
pria existência. Na verdade produção e consumo são línguas de um mundo 
diferente da língua sustentabilidade e tal como o capitalismo humanista me-
rece aprofundamento e ampliação de seus conceitos para que seja possível o 
estabelecimento de uma conversação, caso contrário a norma supra transcri-
ta, será letra natimorta. Humberto Maturana acredita que essa convesação, 
poderá resultar numa mudança de paradigma dos fatores chaves que com-
põem o problema dos modos mais sustentáveis de produção e consumo:

“ Dado que as assim chamadas necessidades humanas fundamentais de uma 
pessoa num olhar desde nossa cultura patriacal matriarcal, pertence a uma 
sociedade distinguida como consumista seriam as mesmas de uma sociedade 
distinguida como ascética; o que mudaria seria o tipo de meios empregados 
para sua realização (satisfatores).”24

Tendo isso em mente, as mensagens de “estímulos” à produção e consu-
mo sustentáveis, talvez devam ser produzidas de modo a atingir diretamente 
o espírito ou serem articuladas a partir de dados brutos diretamente. Ma-

24  Op. Cit.
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turana e Carvalho tratam da questão quando discorrem sobre a tomada de 
consciência não intencional, à qual nos referimos anteriormente. Trata-se de 
um experimentar biológico-cultural do ser humano que pode ser realizado 
tanto com as atividades da práxis social, quanto com o sofrimento advin-
do das inter-corrências ambientais que acabam por se configurar em grandes 
oportunidades de apreensão e compreensão da mensagem do caos ambiental.

Neste sentido, as mudanças climáticas (mais do que as imagens de seres 
humanos morrendo em ossos em decorrência da sede e da fome, isentas de 
uma proximidade concreta, sensitiva, egocêntrica e egoísta) se mostram como 
uma dessas oportunidades, pois evidenciam um tempo cronológico para a to-
mada de consciência ou a própria morte, fora do discurso meramente retórico 
até então existente.

5. CONCLUSõES

5.1 A menos que possamos identificar uma linguagem comum, a linguagem 
planetária, aquela, não será possível estabelecer essa conversação, pois a tra-
dução, tal como tem demonstrado, gera deturpações e distorções da mensa-
gem.

5.2 A resposta para o novo paradigma de inter-relação entre o ser humano e o 
seu ambiente natural está no estabelecimento de uma conversação, como en-
trelaçamento da emoção fraternal. Somos o que conversamos e é em função 
dessa conversação que nossa cultura se estabelece. 

5.3 Para que seja possível o estabelecimento de padrões sustentáveis de pro-
dução e consumo, devem ser implantadas políticas públicas de educação 
ambiental formal que tomem por base a linguagem produzida a partir da 
emoção. 
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1. INTRODUÇÃO

O trabalho objetiva identificar a proteção que o ordenamento jurídico 
brasileiro oferece à água potável, mas sustenta a necessidade de ir além do Di-
reito, propugnando por um caminho mais amplo e eficaz a exigir educação, 
conscientização e atitude ambientais. Reconhece que a escassez de água potá-
vel é um fato incontestável e, embora reconhecendo a imprescindibilidade do 
Direito, propõe alternativas que vão além da proteção jurídica existente. Edu-
cação, conscientização e atitude ambientais devem estar aliadas ao Direito. 

O homem é um ser individual e social capaz de reverter o cenário de 
crise ambiental que a era moderna desencadeou e que a pós-modernidade 
alimenta. Estudiosos de diversas áreas do conhecimento apontam a educa-
ção ambiental como uma das principais formas para superar os problemas 
ambientais vigentes1, uma vez que ela se reveste de ações e práticas volta-
das à formação de uma consciência ambiental que possibilite aos vários 
atores sociais compreenderem e participarem ativamente na transforma-
ção da realidade.

1  Cf. Celso Antonio Pacheco Fiorillo, Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 58.
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2. PROTEÇÃO JURÍDICA

2.1 Proteção Constitucional

A Constituição de 1988, ao proteger o meio ambiente como direito fun-
damental, estabeleceu ampla proteção às águas, colocando-as sob a prote-
ção dos membros do pacto federativo (art. 225). Nesse sentido, pertencem à 
União o mar territorial (art. 20, inciso VI), os potenciais de energia hidráulica 
(art. 20, inciso VIII) e “os lagos, rios e qualquer corrente de água em terrenos 
de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com 
outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem 
como os terrenos marginais e as praias fluviais” (art. 20, inciso III). 

Por outro lado, ficou assegurado que pertencem aos Estados as ilhas 
fluviais e lacustres não pertencentes à União (art. 26, incisos I e II) e as águas 
superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, salvo, quan-
to a estas, se decorrerem de obras da União (art. 26, inciso I). No que tange 
à competência material, cabe à União instituir sistema nacional de gerencia-
mento de recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de uso, 
bem como instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habi-
tação, saneamento básico e transportes urbanos (art. 21, incisos XIX e XX). 
À União compete também legislar privativamente sobre águas e energia (art. 
22, incisos IV).

Registre-se que a Constituição estabeleceu competência material co-
mum (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para proteger o meio 
ambiente (art. 23, inciso VI) e competência concorrente (União, Estados e 
Distrito Federal) para legislar sobre conservação da natureza, defesa dos re-
cursos naturais, proteção do meio ambiente e controle de poluição (art. 24, 
inciso VI), bem como sobre a responsabilidade civil por dano ao meio am-
biente (art. 24, inciso VIII).

A Constituição assegurou, ainda, meios processuais que podem ser uti-
lizados para proteção judicial das águas, tais como a ação popular (art. 5º 
inciso LXXIII), a ação civil pública (art. 129, inciso III), o mandado de se-
gurança individual (art. 5º, inciso LXIX) e o mandado de segurança coletivo 
(art. 5º, inciso LXX)2.

2.2 Proteção Penal

Por outro lado, o Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que 
instituiu o Código Penal brasileiro, estabeleceu a proteção jurídico-penal da 
água no capítulo “Dos Crimes Contra a Administração Pública”. Ali foram 
tipificadas algumas condutas violadoras do bem jurídico água potável.

2  FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. São Paulo: Método, 2008, p. 304 e 322.
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O art. 270, do Código Penal, trata do crime de “envenenamento de água 
potável ou de substância alimentícia ou medicinal”. Segundo esse dispositivo 
legal, constitui crime, punido com pena de reclusão de 10 (dez) a 15 (quinze) 
anos, “Envenenar água potável, de uso comum ou particular, ou substância 
alimentícia ou medicinal destinada a consumo”. Está sujeito à mesma pena 
quem entrega a consumo ou tem em depósito, para o fim de ser distribuída, a 
água ou substância envenenada (art. 270, par. Primeiro). Se o crime foi culpo-
so, a pena será de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

O Código Penal trata, ainda, do crime de “corrupção ou poluição de 
água potável”. Segundo o art. 271, será punido com pena de reclusão, de 2 
(dois) a 5 (cinco) anos, quem “Corromper ou poluir água potável, de uso 
comum ou particular, tornando-a imprópria para consumo ou nociva à saú-
de”. Se o crime for culposo, a pena será de detenção, de 2 (dois) meses a 1 
(um) ano.

A Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, estabeleceu sanções penais e 
administrativas para condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Prevê a 
aplicação de penas de reclusão, de um a quatro anos, e de multa a ser fixada 
pelo juiz (art. 54). Para quem causar poluição de qualquer natureza em níveis 
tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que pro-
voquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora: Pena 
- reclusão, de um a quatro anos, e multa (art. 54).

A pena será de reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o crime causar 
poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público 
de água de uma comunidade (art. 54, par. segundo).

A Lei n. 7.960, de 21 de dezembro de 1989, previu a possibilidade da 
prisão temporária para a hipótese de “envenenamento de água potável ou 
substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte (art. 270, caput, 
combinado com art. 285)” (art. 1,inciso III, alínea “J”).

2.3 Proteção Civil

No âmbito civil, pode-se identificar ampla proteção jurídica à água. Os 
principais documentos jurídico-normativos são: a) Código de Águas; b) Có-
digo Civil; c) Lei das Águas.

2.3.1 Código de Águas

O Código de Águas entrou em vigor com a publicação do Decreto n. 
24.642, de 24 de julho de 1934, editado pelo Governo Provisório de Getúlio 
Vargas. É o texto normativo mais antigo, publicado no Brasil, com o objetivo 
específico de proteger as águas3. Embora ainda esteja em vigor, o Código de 

3  Este decreto foi modificado pelo Decreto-lei n. 852, de 11 de novembro de 1938.
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Águas contém uma pluralidade de dispositivos que não foram recepcionados 
pela Constituição de 1.988.

Em sua exposição de motivos, o Código parte da premissa de que o uso 
das águas no Brasil, até aquela data, era regida por uma legislação obsoleta, 
em desacordo com as necessidades e interesses da coletividade nacional. Por 
tal razão, tornava-se imperioso que as águas tivessem um tratamento norma-
tivo adequado e específico, dando ao poder público instrumentos capazes de 
permiti-lo controlar e incentivar o aproveitamento industrial das águas. 

O Código das Águas está subdividido em três Livros. O Livro I (“Águas 
em Geral e sua propriedade”) é composto de três Títulos: Águas, Álveo e 
Margens (Título I); Águas Públicas em Relação aos seus proprietários (Título 
II); e Desapropriação (Título III). 

O Livro II (“Aproveitamento das Águas”) subdivide-se em sete Títulos: 
Águas Comuns de Todos (Título I); Aproveitamento das Águas (Título II); 
Aproveitamento das Águas Comuns e das Particulares (Título III); Águas 
Subterrâneas (Título IV); Águas Pluviais (Título V); Águas Nocivas (Título 
VI); e Servidão Geral de Aqueduto (Título VII).

O Livro II (“Força Hidráulicas – Regulamentação da Indústria Hidrelé-
trica”) subdivide-se em quatro Títulos, os quais não estão nominados. Con-
tudo, pode-se identificá-los pelos temas abordados e cada um: o Título I trata 
da energia hidráulica e seu aproveitamento e da propriedade das quedas de 
água; o Título II disciplina as concessões, as autorizações, a fiscalização e as 
penalidades; o Título III distribui competências públicas para autorizar ou 
conceder o aproveitamento industrial das quedas de água e de outras fontes 
de energia hidráulica; o Título VI cria disposições gerais e transitórias.

2.3.2 Código Civil de 2002

O novo Código Civil brasileiro, instituído pela Lei n. 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, deu à água tratamento mais amplo e mais adequado, em re-
lação ao Código Civil de 1916. A matéria está inserida na Parte Especial do 
Código, Livro III (Direito das Coisas), Título III (Da Propriedade), Capítulo 
V (Dos direitos de vizinhança), Seção V (Das Águas), no total de nove artigos 
(1.288 a 1.296).

O possuidor de imóvel superior não poderá poluir as águas indispensá-
veis às primeiras necessidades da vida dos possuidores dos imóveis inferiores. 
Se poluir outras águas, deverá recuperá-las. Não sendo possível a recupera-
ção ou o desvio do curso artificial das águas, deverá ressarcir os danos (art. 
1.291). Por outro lado, é permitido a qualquer pessoa construir canais, atra-
vés de prédios alheios, para receber as águas a que tenha direito, indispen-
sáveis às primeiras necessidades da vida, ficando, todavia, responsável pela 
indenização aos proprietários prejudicados (art. 1.293). 

O Código estabelece que o proprietário de nascente de água, ou do solo 
onde caem águas pluviais, uma vez satisfeitas as necessidades de seu consu-
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mo, não poderá impedir que as águas remanescentes cheguem até os prédios 
inferiores (art. 1.290). Com essa norma, procura garantir a qualquer pessoa 
localizada em prédio localizado em posição inferior o direito de acesso à água 
para satisfazer suas necessidades vitais.

O Código prevê, ainda, a utilização de aqueduto destinado a captar 
águas e conduzi-las de um lugar para outro, atendendo às necessidades bá-
sicas das pessoas. A construção do aqueduto, porém, não impedirá que os 
proprietários cerquem seus imóveis e construam sobre eles, podendo eles, in-
clusive, usar das águas do aqueduto para as primeiras necessidades da vida 
(art. 1.295).

2.3.3 LEI DAS ÁGUAS

A Lei n. 9.433, publicada em 8 de janeiro de 1997, instituiu a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, criou o Sistema Nacional de Gerenciamen-
to de Recursos Hídricos, regulamentou a norma do art. 21, inciso XIX, da 
Constituição Federal e alterou dispositivo legal.

A Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 2007, tem quatro Títulos: “Da Política 
Nacional de Recursos Hídricos” (Título I) e “Do Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos” (Título II), “Das Infrações e Penalidades”, 
(Título III); “Das Disposições Gerais e Transitórias”; (Capítulo IV).

A Política Nacional de Recursos Hídricos foi elaborada com base nos 
seguintes fundamentos: a) a água é um bem de domínio público; b) a água 
é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; c) em situações 
de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e 
a dessedentação de animais; d) a gestão dos recursos hídricos deve sempre 
proporcionar o uso múltiplo das águas; e) a bacia hidrográfica é a unidade 
territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e 
atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; f) a 
gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a partici-
pação do Poder Público, dos usuários e das comunidades (art. 1º).

Os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos são: a) assegurar 
à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões 
de qualidade adequados aos respectivos usos; b) a utilização racional e inte-
grada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas 
ao desenvolvimento sustentável; c) a prevenção e a defesa contra eventos hi-
drológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos 
recursos naturais (art. 2º).

As diretrizes gerais da Política Nacional de Recursos Hídricos: a) a gestão 
sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade 
e qualidade; b) a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físi-
cas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões 
do País; c) a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 
d) a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuá-
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rios e com os planejamentos regional, estadual e nacional; e) a articulação da 
gestão de recursos hídricos com a do uso do solo; f) a integração da gestão das 
bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras (art. 3º).

A Lei n. 9.433, de 08 de janeiro de 2007, elegeu os instrumentos da Po-
lítica Nacional de Recursos Hídricos: a) os Planos de Recursos Hídricos; b) 
o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos prepon-
derantes da água; c) a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; d) a 
cobrança pelo uso de recursos hídricos; e) a compensação a municípios – ve-
tado; f) o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos (art. 5º.).

A Lei n. 9.433, de 8 de janeiro de 1997, atribuiu ao Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos competência para: a) promover a arti-
culação do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos nacio-
nal, regional, estaduais e dos setores usuários; b) arbitrar, em última instância 
administrativa, os conflitos existentes entre Conselhos Estaduais de Recursos 
Hídricos; c) deliberar sobre os projetos de aproveitamento de recursos hídri-
cos cujas repercussões extrapolem o âmbito dos Estados em que serão im-
plantados; d) deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas 
pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos ou pelos Comitês de Bacia 
Hidrográfica; e) analisar propostas de alteração da legislação pertinente a re-
cursos hídricos e à Política Nacional de Recursos Hídricos; f) estabelecer dire-
trizes complementares para implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos; g) aprovar propostas de instituição dos 
Comitês de Bacia Hidrográfica e estabelecer critérios gerais para a elaboração 
de seus regimentos; h) acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de 
Recursos Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento 
de suas metas; i) estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso 
de recursos hídricos e para a cobrança por seu uso (art. 35).

3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A expressão educação ambiental foi oficialmente adotada no âmbito 
dos encontros internacionais sobre ambiente humano. No entanto, foi na 
Conferência de Educação, realizada na Grã-Bretanha, em 1965, que a termi-
nologia educação ambiental (Environmental Education) foi usada e passou a 
fazer parte das diretrizes educacionais.

A segunda metade do século XX deu início às conferências internacio-
nais sobre meio ambiente, baseando-se em preocupações ocasionadas pelo 
modelo de desenvolvimento adotado pelos países ocidentais. Acredita-se que 
foi em decorrência da grande catástrofe ambiental, ocorrida em Londres, em 
1952 – devido à densa poluição no ar – que a temática ambiental começou 
a ser discutida e inserida no meio acadêmico, embora de maneira tímida e 
vinculada à ecologia aplicada4.

4  DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 8 ed, São Paulo: Gaia, 2003. p.77.
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O Clube de Roma foi um dos marcos internacionais a discutir as ques-
tões ambientais sob o enfoque de empresários, políticos e cientistas. O encon-
tro, realizado em 1968 na capital italiana, deixou como legado o relatório in-
titulado “Os limites do crescimento”. As idéias desse documento5, mesmo em 
meio a críticas, impulsionaram outros projetos importantes que marcaram a 
Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972. 

Dois grandes projetos deram visibilidade e seriedade para esta Confe-
rência: a criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA) e a proposta de criação do Programa Internacional de Educação 
Ambiental (PIEA), tudo sob a égide da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), em atendimento à “Recomenda-
ção 96”6. Esta, em específico, sugere que “se promova a educação ambiental 
como uma base de estratégias para atacar a crise ambiental”7. Registre-se 
ainda que o princípio 19 do mesmo documento faz menção à educação8.

À luz da Conferência de Estocolmo, realizou-se, em 1975, em Belgrado, 
Iugoslávia, o Congresso Internacional de Educação Ambiental. Ali foram de-
senvolvidos os princípios para o PIEA e sua própria criação. Como resultado 
do encontro entre os 65 países, foi publicada a Carta de Belgrado.

O desenvolvimento da política social de proteção ambiental no âmbito 
internacional continuou a ser tema de outras reuniões, mas foi na Conferên-
cia Intergovernamental de Tbilisi, de 1977, promovida pela UNESCO, que 
se falou em educação ambiental de modo mais específico. Os objetivos do 
encontro eram, dentre outros, projetar a educação ambiental sob aspecto glo-
bal, permitir sua base interdisciplinar, demonstrar a interdependência entre 
as comunidades e fomentar a solidariedade entre os povos9.

Os valores da educação ambiental adotados no Brasil têm origem na 
ideologia dos encontros internacionais, registrando a integração do Brasil no 
cenário externo. 

Em consonância com o cenário internacional, o Brasil foi sede, em 1992, 
da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(Rio-92), da qual participaram mais de 180 países. A Jornada Internacional 
de Educação Ambiental, realizada no Fórum Global da Eco 92, reafirma o 
compromisso crítico da Educação Ambiental, expresso no “Tratado de Edu-
cação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Glo-
bal”. O Tratado diz que a educação ambiental não é neutra, mas ideológica; 
é um ato político baseado em valores para a transformação social. O Tratado 

5  A idéia básica de Os Limites do Crescimento é que questões naturais e sociais podem retardar a capacidade de a 
terra absorver o desenvolvimento econômico continuado e o crescimento da população. 
6  BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Programa Nacional da Educação Ambiental. 3 ed. 2005. p.21.
7  Idem. p. 101.
8  O princípio 19 da Conferência de Estocolmo de 1972 estabelece: “É indispensável um trabalho de educação em 
questões ambientais, dirigido, seja às gerações jovens, seja aos adultos, o qual dê a devida atenção aos setores menos 
privilegiados da população, a fim de favorecer a formação de uma opinião pública bem informada e uma conduta 
dos indivíduos, das empresas e das coletividades, inspiradas no sentido de sua responsabilidade com a proteção e 
melhoria do meio, em toda a sua dimensão humana”.
9  DIAS, Genebaldo Freire. Educação ambiental: princípios e práticas. 8 ed, São Paulo: Gaia, 2003. p. 104/105.
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considera a educação ambiental para a sustentabilidade eqüitativa como “um 
processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas 
de vida”. Tal processo afirma valores e ações que contribuem para a transfor-
mação humana e social e para a preservação ecológica10.

Ao se voltar para os cuidados com a sustentabilidade hídrica, a Carta 
de Montreal sobre Água Potável e Saneamento, publicada em 1990, afirma 
que a administração dirigida apenas para os trabalhos estritamente técnicos 
não é satisfatória nem suficiente, sendo a educação uma forma de estimular a 
participação social nas matérias pertinentes à água11.

Foi, portanto nesse contexto, que o Brasil publicou a Política Nacional 
de Educação Ambiental. 

A questão ambiental brasileira recebeu tratamento normativo especí-
fico na década de 80, com a promulgação da Lei nº. 6.983, de 31 de agosto 
de 1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente. Esta lei conce-
beu a educação ambiental como um instrumento estratégico que garantirá 
a postura de consciência ante os problemas ecos-sociais, na perspectiva da 
construção de um saber ambiental12. Este regulamento serve como instru-
mento orientador para as perspectivas dos órgãos da administração pública 
para compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a manutenção 
da qualidade e equilíbrio ecológico.

Também nesta mesma década, foi promulgada a Constituição Brasileira 
de 1988 que, comprometida com a cidadania ambiental, elegeu a educação 
como princípio inspirador das atividades do poder público e dos particula-
res13. O artigo 255, § 1º, inciso VI, determina ao Poder Público, a promoção 
da educação ambiental em todos os seus níveis de ensino, e conclama uma 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

Esse dispositivo constitucional exige do poder público o desenvolvi-
mento de uma consciência focada na sustentabilidade socioambiental. No 
entanto, para sua aplicabilidade, é necessário conclamar as comunidades ao 
exercício cooperativo. Geralmente, na prática, a participação social se dá por 
meio das instituições por ocasião da liberação de recursos para o desenvolvi-
mento de planos, programas e projetos, tanto de nível local quanto regional 
(estadual) e nacional. Sendo assim, para liberar recursos, exigem-se institui-

10  ANA, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Educação Ambiental e Gestão dos 
Recursos Hídricos. UEM. 2008. p.25.
11  COMMETTI, F.D. et.al. O desenvolvimento do direito das águas como um ramo autônomo da ciência jurídica 
brasileiro. Revista de direito ambiental. 2008. p. 67.
12  Art. 2º. “A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, 
aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: 
X - educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la 
para participação ativa na defesa do meio ambiente.”
13  Art. 225. “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações. § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação 
do meio ambiente.”
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ções fortalecidas e normas previamente estabelecidas. Neste contexto, o arti-
go 255, em sua parte que estipula sobre a promoção da educação ambiental, 
foi regulamentado pela Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a 
Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental. 

A Lei de Educação Ambiental brasileira é composta de 21 artigos com 
quatro capítulos e três seções. O primeiro capítulo trata da Educação Ambien-
tal em termos de conceito; processo de educação; das instituições educacionais; 
componentes do Sistema de Gestão Ambiental; e dos meios de comunicação 
e a sociedade civil. Compõem também este capítulo os princípios e os funda-
mentos para a gestão proposta. O segundo capítulo trata da Política Nacional 
de Educação Ambiental: Seção I - Disposições Gerais; Seção II - Da Educação 
Ambiental no Ensino Formal; Seção III - Da Educação Ambiental não For-
mal. O terceiro capítulo trata da Execução da Política Nacional de Educação 
Ambiental, e o quarto e último capítulo, trata das Disposições finais.

Tais princípios se encontram aplicados a passos que dependem do cons-
ciente individual reforçado pelo consciente coletivo. Vale lembrar que o cons-
ciente é, geralmente, cultural e determinado por correntes de interesses, tanto 
pessoal como social. Desta forma, a construção dos valores para a manu-
tenção dos fatores ambientais depende do que há para a troca, do que pode 
ser negociado. Se a natureza sempre foi conceituada como a mãe natureza, 
aquela que tudo concede, não havia com o que se preocupar. 

Visando reverter essa cultura, é auspicioso tomar como pilar o princípio 
que determina ser necessário “a concepção do meio ambiente em sua totalida-
de, considerando a interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico 
e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade” (art. 4º, II da Lei 9795/99). 
Assim como é urgente se lançar mão de outro princípio, o qual sugere “o plu-
ralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e 
transdisciplinaridade” (art. 4º, III), como propulsores da construção de novos 
paradigmas, em termos de valores de conservação e preservação ambiental.

Por outro lado, a referida Lei estabelece que as atividades vinculadas à 
Política Nacional de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas na educa-
ção em geral e na educação escolar, por meio de atuações inter-relacionadas, 
tais como: “I - capacitação de recursos humanos; II - desenvolvimento de 
estudos, pesquisas e experimentações; III - produção e divulgação de material 
educativo; IV - acompanhamento e avaliação” (art. 8).

Os fundamentos e as linhas de atuação expostos na lei corroboram no 
sentido de se manter os princípios da educação ambiental. A política ins-
tituída pela Lei é democrática, de cunho participativa e de visão holística, 
pois contempla valores políticos, sociais, étnicos, culturais e econômicos. Este 
último fator distanciou o homem da sua condição de partícula componente 
do sistema ambiental. No entanto, a aplicabilidade dos mecanismos que a 
Política propõe, visa resgatar o homem a refletir sua condição de integrante 
de um sistema no qual todos se complementam e tudo interage com tudo. 
Essa visão holística só pode ser entendida com a educação, meio de difusão 
dos conhecimentos culturais, e em específico, conhecimentos eco-ambientais.
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Registre-se que a Lei de Educação Ambiental destaca que a educação am-
biental deve estar prevista nos currículos tanto nas escolas públicas quanto nas 
particulares, de modo a abranger: “I - educação básica: a) educação infantil; b) 
ensino fundamental e c) ensino médio; II - educação superior; III - educação 
especial; IV - educação profissional; V - educação de jovens e adultos” (art. 9.).

Nesse sentido, as escolas públicas e as escolas particulares devem seguir 
a orientação legal para a aplicação da educação ambiental no âmbito de sua 
grade curricular. Por conseguinte, os conteúdos curriculares devem abordar 
a educação ambiental como tema transversal, envolvendo vasto número das 
disciplinas. Outrossim, deve-se levar em consideração que nenhuma discipli-
na, isoladamente, pode abarcar os muitos assuntos relativos às funções ecoló-
gicas e do ambiente sociocultural.

Registre-se que, neste tema, não só apenas as instituições estatais têm 
responsabilidade. A sociedade também tem papel fundamental na efetivação 
da educação ambiental, e não pode se eximir da responsabilidade de contri-
buir para a aplicabilidade das propostas previstas na lei sobre tal educação. 
Nota-se, então, que foi concebido um modelo de educação ambiental que vai 
além dos limites das instituições estatais, concebendo-se uma visão holística 
em relação a todos os fenômenos da natureza.

Por outro lado, a Lei de Educação Ambiental determina que, em seus 
respectivos âmbitos de atuação, “Os Estados, Distrito Federal e Municípios, 
na esfera de sua competência e áreas de sua jurisdição, devem definir diretri-
zes, normas e critérios para a educação ambiental dentro das diretrizes da 
Política Nacional de Educação Ambiental” (art. 16). 

Portanto, estas entidades federativas devem implementar suas políticas 
de educação ambiental por meio de leis estaduais, distritais e municipais, as 
quais devem definir programas capazes de proteger os recursos hídricos em 
seus respectivos limites territoriais. Contudo, apenas leis não bastarão. Será 
necessária a vigilância por parte da sociedade para que, efetivamente, seja 
possível vivenciar uma educação ambiental pautada na conservação e preser-
vação, nos valores humanos de harmonia entre os povos e com justiça social.

A doutrina tem valorizado a educação como tema central em matéria 
ambiental. Na lição de Enrique Leff, 

O discurso da sustentabilidade se desdobra, portanto num campo de estraté-
gias teóricas e práticas pela apropriação da natureza, colocando a questão do 
poder e do poder no saber, onde se inscrevem as estratégias do conhecimento 
e da educação ambiental14.

Diante da necessidade de ir além dos textos normativos, a educação am-
biental consiste no primeiro passo a ser dado no sentido de adquirir consci-
ência dos problemas ambientais, especificamente o da água potável, e poder 
agir na proteção desse bem essencial à vida no Planeta.

14  LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. trad. Lúcia Mathilde 
Endlich Orth. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2001.
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4. CONSCIENTIZAÇAO AMBIENTAL

O termo conscientização pode ser compreendido como ato humano de 
manter relações permanentes com o meio em que se vive e, de maneira mais 
ampla, com o mundo que se habita. Trata-se de um processo de formação da 
consciência crítica. A palavra consciência, por sua vez, indica a capacidade de 
a pessoa compreender o mundo que a cerca e de tomar decisões mais corretas 
e eficazes diante das circunstâncias da vida.

Nas palavras do professor Paulo Freire

O homem não pode participar ativamente na história, na sociedade, na trans-
formação da realidade se não for ajudado a tomar consciência da realidade e 
da sua própria capacidade para a transformar. [...] Ninguém luta contra for-
ças que não entende, cuja importância não meça, cujas formas e contorno não 
discirna; [...] isso é verdade se refere às forças da natureza [...] isto também 
é assim nas forças sociais [...]. A realidade não pode ser modificada se não 
quando o homem descobre que é modificável e que ele o pode fazer15.

O processo de conscientização tem como objetivo resgatar o homem 
do niilismo existencial, provocado pelo poder de obediência - desenvolvido 
à época do absolutismo -, mas tão atual e adequado à pós-modernidade16 e 
mostra-lhe seu potencial, denotando a descoberta da sua própria consciên-
cia crítica. 

Paulo Freire ensina ainda que há três tipos de consciência: a crítica, a 
mágica e a fanática. A primeira resulta da mais nobre relação do homem com 
o seu entorno, pois permite que as informações sejam captadas e submetidas 
à análise, em processo sempre dinâmico de investigação. A segunda é a cons-
ciência ingênua, embora supere o limite da ignorância, não é vista como ato 
positivo. A terceira é a consciência de pessoas que conseguem perceber os 
acontecimentos do dia-a-dia, mas partem da premissa de que são impotentes 
diante da realidade humana17.

A contextualização acima possibilita considerar que o processo de cons-
cientização é caracterizado de acordo com a postura reflexiva do homem 
diante da realidade posta pela vida social. 

Enfim, como parte integrante da conscientização social, surge a cons-
cientização ambiental. Trata-se de um entendimento de mundo voltado às 
questões ambientais para lidar com problemas referentes à crise dos recursos 
naturais e a capacidade de visualizar estratégia para a solução. Esta postura 
está em consonância com a consciência crítica apontada pelo pedagogo Paulo 
Freire. É exatamente esta modalidade de conscientização que se deve haver 
diante dos problemas ambientais, especificamente da água potável.

15  FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 1985. p. 48.
16  Norberto Bobbio apud ZENNI, Alessandro Severino V. Direito e poder na filosofia pós-moderna. Revista Jurídica 
Cesumar, v. 5, n. 1, 2005, p.17.
17  FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. p. 113/114.
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É neste influxo que a conscientização ambiental, quanto à origem, pode 
ser abordada sob dois aspectos ou pontos de partida: a) educação formal; b) 
educação informal. A primeira conscientização é aquela normalmente ad-
quirida pela educação ambiental formal. Nesse sentido, a sala de aula e os 
livros – difundindo estudos dos cientistas – são causa da criação e do desen-
volvimento de conscientização para as questões ambientais, especificamente 
em relação às notícias mundiais de escassez de água doce. 

A segunda consciência ambiental advém de entendimento do mundo 
não acadêmico, e sim de um conhecimento empírico – sabedoria ambiental 
(sapiência) – pois não se pode dizer que somente a transmissão da ciência cria 
consciência. Tal fenômeno, muitas vezes, se constrói pela própria interação 
que o indivíduo possui com o meio – interações fenotípicas. Nessa perspec-
tiva, basta ser homem para que aconteçam as interações/relações diante das 
respostas do mundo, independentemente de ser ou não alfabetizado. Trata-se 
de conscientização individual, que circunda ao redor das ações concretas da 
vida cotidiana.

Neste sentido, é a lição de Arthur Lyon Dahl:

Por exemplo, o sucesso de métodos de planejamento participativo mostrou 
que mesmo aldeões rurais iletrados compreendem as complexidades de seu 
ambiente local e são perfeitamente capazes de registrar as mudanças que nele 
têm lugar, bem como fazer planos para um uso mais eficaz de recursos18.

A conscientização é um passo a ser dado pelos indivíduos num cami-
nhar para compreender a problemática das questões ambientais. Somente 
após ter adquirido plena consciência dos problemas ambientais, eles pode-
rão agir eficazmente. 

5. ATITUDE AMBIENTAL

A atitude ambiental se caracteriza por um processo de transição no qual 
o sujeito converte a educação ambiental em atuações efetivas de gerenciamen-
to dos recursos naturais. Visualiza-se, aqui, um caminho lógico a ser percor-
rido pela sociedade ou por um indivíduo engajado com os acontecimentos 
de seu tempo. Tal caminho pode ser assim percorrido: as propostas saem do 
papel para assumir espaço na mente do ser humano (educação); a apreensão 
e compreensão da proposta, conhecimento que antes se moldava por letras, 
agora já é apreendido pelo sujeito (conscientização), em seguida, este conheci-
mento passa a ser materializado no mundo real sob ações concretas (atitude).

Essa interação positiva capacita o ser humano em estabelecer uma rela-
ção com a natureza, fugindo da idéia da crise do vínculo ecológico analisada 

18  DAHL, Arthur Lyon. O princípio ecológico. Ecologia e economia em simbiose. Lisboa: Instituto Piaget. 1996. 
p. 189.
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por François Ost19. O autor identifica a crise ecológica no afastamento do ho-
mem em relação à natureza. Esta separação se encontra no mundo das idéias, 
daí a importância da conduta ambiental para que possa ir além da proteção 
normativa.

Surge, então, uma pluralidade de atores sociais, atuando de modo cons-
ciente na defesa do meio ambiente, especificamente da água potável. Podem 
ser mencionados setores da sociedade civil organizada, tais como, ONG’s, 
colaboradores, empresas privadas, associações, voluntários, imprensa e igre-
jas. Registre-se que a Campanha da Fraternidade de 2004, intitulada “Água, 
Fonte de Vida”, já expressava preocupação de garantir acesso de todos à água 
potável.

A proteção ambiental, especificamente da água potável, não será alcan-
çada apenas com normas jurídicas, educação e conscientização ambiental. 
Contudo, é imprescindível que seja acrescentada atitude ambiental. Em gran-
de medida, a proteção efetiva desse direito fundamental de sexta dimensão 
terá que ser realizada, com o labor cotidiano, nas arenas política e social. 
Nesse sentido, a lição de Norberto Bobbio20, proferida em 1964, ao construir 
os fundamentos dos direitos humanos, permanece revestida de atualidade: 
“O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é 
tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não 
filosófico, mas político”.

Em síntese, educação, consciência e atitude ambientais, especialmente 
na proteção da água potável, exigem de cada pessoa um compromisso com a 
resolução desse problema, considerado um dos mais graves do tempo atual. 
Se o quadro se apresenta grave, exige atitudes de todos, seja em ações isoladas, 
ou de pequenos grupos, seja em parceria público/privada, ou de uma úni-
ca instituição. Deve-se destacar que as atitudes ambientais podem acontecer 
tanto em plano de independência financeira - ações simples e corriqueiras de 
indivíduos -, quanto em situações nas quais se exigem recursos financeiros de 
grande monta. 

Esta última se reveste de garantias financeiras para saírem do papel. Em 
outras palavras, deve haver o emprego de valores significativos para que pro-
jetos ambientais se transformem em ações aplicáveis. Embora os recursos fi-
nanceiros sejam imprescindíveis para a concretização dos projetos ambientais 
sobre água potável, eles não acontecem sem as articulações e ações participa-
tivas das várias esferas de atuação. 

Nesta concepção participativa, Maurício Wladman identificar três esfe-
ras de atuação conjunta que são indispensáveis para qualquer ação efetiva de 
conservação da natureza e de objetivação da cidadania ambiental. A primeira 
refere-se à administração pública, exercida nos níveis federal, estadual e o 
municipal. A segunda diz respeito à sociedade, que conta com uma gran-

19  OST, François. A natureza á margem da lei: a ecologia à prova do Direito. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 9.
20  BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 24.
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de diversidade de interlocutores. Na esfera da sociedade, tem-se a atuação 
das escolas, das comunidades de bairros, das igrejas, dos sindicatos, dos mo-
vimentos urbanos e rurais, das universidades, bem como das empresas, que 
podem ser de capital privado e ter uma estratégia de atuação de interesse pú-
blico, nessa incluindo as questões ambientais. A terceira esfera materializa-se 
em âmbito individual, com o cidadão atuando no espaço da sua casa, do seu 
bairro, do seu local de emprego e assim por diante21.

Como se pode perceber, as esferas da sociedade possíveis de articulação 
entre si para o desenvolvimento de projetos na área ambiental estão listadas 
em três distintas instâncias. A atuação do poder público, dos entes não go-
vernamentais e dos próprios indivíduos. Leva-se em consideração que cada 
esfera atua em conformidade com sua capacidade de inter-relacionamento e 
de poder econômico. Assim, dos três grupos de ação, atribui-se ao primeiro, 
macro atitudes ou atitudes de macro escala. 

Seguindo os passos das condutas ambientais desenvolvidas por cada 
uma das esferas, serão abordadas algumas atitudes ambientais, com o objeti-
vo de trazer à tona preocupações latentes em relação ao meio ambiente e es-
pecificamente à água, caracterizando as situações em que essas atitudes estão 
sendo sedimentadas. Vale dizer que entre os tantos projetos desenvolvidas, 
foram analisados aqueles que tratam das ações para a preservação da água 
potável, assim como as atitudes que possibilitam às pessoas o acesso a ela.

6 CONCLUSõES ARTICULADAS

6.1 O Direito brasileiro oferece ampla proteção à água potável. Tanto a Cons-
tituição Federal quanto as leis infraconstitucionais revelam, de diversas for-
mas, a existência de uma verdadeira teia normativa a proteger a água potável.

6.2 Embora o Brasil tenha uma legislação avançada para proteger a água 
potável, nota-se que isso por si só não basta. Torna-se necessário apostar na 
educação ambiental. As pessoas precisam assimilar a necessidade de proteger 
a água potável não porque a lei assim o estabelece, mas pela importância este 
bem essencial para a subsistência da vida humana.

6.3 A existência, em cada pessoa, de uma conscientização ambiental é de 
relevante importância. Deve-se gerar em cada indivíduo a consciência de que 
cada um precisa fazer a sua parte. 

6.4 A atitude ambiental deve existir por parte do Estado, da sociedade e de 
cada indivíduo. Este pode atuar em caráter pessoal, mas também por meio de 
ONG’s, empresas privadas, associações, imprensa e igrejas. Tal pluralidade 
de atores deve atuar na preservação da água potável. Todos têm algo a fazer.

21  WLADMAN, Maurício apud PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla Bassanezi (Org.) História da Cidadania. São 
Paulo: Contexto. 2003, p. 555.
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