Deputado José Sarney Filho
Ex-Ministro do Meio Ambiente

O Brasil conta hoje com uma das mais avançadas legislações ambientais do mundo. Por outro lado, publica-se mais
sobre Direito Ambiental aqui do que em todos os países da América Latina somados. Não obstante tantos avanços,
continua a degradação dos nossos recursos naturais. Nesse contexto de boa lei e cumprimento insuficiente, o
trabalho do Instituto “O Direito por um Planeta Verde” é imprescindível. Responsável por muito do que há de bom
no Direito Ambiental brasileiro, o Instituto, pela excelência de seu trabalho, sempre encontra as portas abertas por
onde passa. Foi a primeira instituição brasileira a abordar o tema da implementação ambiental. E, mais
recentemente, foi também pioneira ao iniciar um Projeto Piloto sobre indicadores de implementação ambiental.
O Brasil deve muito aos membros do Instituto “O Direito por um Planeta Verde”.
José Carlos Carvalho
Ex-Ministro do Meio Ambiente

Since it was founded in 1995, the Law for a Green Planet Institute has played a fundamental role in the
development and consolidation of Brazilian environmental law. In this period, the Institute has participated in the
drafting of environmental laws and regulations enacted by the National Congress and the National Council on the
Environment. Bringing together renowned Brazilian experts, the Institute publishes the prestigious Revista de
Direito Ambiental (Journal of Environmental Law) and conducts capacity-building programs in all regions of the
country. Due to its serious and dedicated work, the Institute has become a national and international reference in
the field of Environmental Law.
Senator Marina Silva, Minister of the Environment

The Law for a Green Planet Institute is the largest and best known legal-environmental think tank in Brazil. With
members from the entire country, many of them professors at leading Brazilian universities, the Institute in only a
few years has been transformed into an indispensable and always-present participant in the great environmental
debates of our country, as often in Parliament as in the academy. At times proposing legislative innovations, such
as the Crimes against the Environment Act of 1998, or at times opposing efforts to weaken existing environmental
laws, the Institute – with its academic and scientific credibility – has become a resource for all those who are
worried about our endangered biodiversity.
Deputy José Sarney Filho
Former Minister of the Environment

Brazil today has some of the most advanced environmental legislation in the world. And we publish more on
Environmental Law than in all the countries of Latin America combined. Despite such progress, the degradation of
our natural resources continues. In this context of good law and insufficient implementation, the work of the Law
for a Green Planet Institute is crucial. Responsible for much of what is good about Brazilian environmental law, the
Institute, because of its excellent reputation, always finds doors open to it. “Green Planet” was the first Brazilian
institution to study the theme of implementation of environmental legislation. And, more recently, it was again a
pioneer in initiating a Pilot Project on environmental compliance and enforcement indicators. Brazil owes much to
the members of the Law for a Green Planet Institute.
José Carlos Carvalho
Former Minister of the Environment

HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT

O Instituto “O Direito por um Planeta Verde” é a maior e mais conhecida instituição jurídico-ambiental do Brasil.
Integrado por especialistas de todo o país, muitos deles professores das melhores universidades brasileiras, o
Instituto em poucos anos se transformou em ator indispensável e sempre presente nos grandes debates
ambientais, tanto no Parlamento, como na academia. Seja propondo inovações legislativas, como a Lei dos Crimes
contra o Meio Ambiente de 1998, seja opondo-se às tentativas de enfraquecimento das leis existentes, o Instituto,
pela sua credibilidade científica e acadêmica, virou ponto de apoio para todos aqueles que se preocupam com a
nossa ameaçada biodiversidade.

DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE

Senadora Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente

ANTONIO HERMAN BENJAMIN
(Organizador/Editor)

Desde a sua fundação, em 1995, o Instituto “O Direito por um Planeta Verde” cumpre um papel fundamental no
desenvolvimento e consolidação do Direito Ambiental brasileiro. Nesse período, o Instituto teve importante
participação na elaboração das leis e normas ambientais aprovadas pelo Congresso Nacional e pelo CONAMA –
Conselho Nacional do Meio Ambiente. Reunindo renomados especialistas do país, o Instituto edita a conhecida
Revista de Direito Ambiental e realiza cursos em todas as regiões do país. Pelo seu trabalho sério e dedicação,
tornou-se uma referência nacional e internacional.
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Com a publicação deste livro a Secretaria do
Meio Ambiente e a Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica buscam estimular o conhecimento e o encantamento como meios vitais
para a conservação e recuperação do meio
ambiente. E todos nós devemos nos sentir
proprietários e partes integrantes desse legado natural para poder protegê-lo.
É fácil comprar seu livro:
no site:
www.imprensaoﬁcial.com.br/ lojavirtual
Mais Informações
São Paulo: 11 6099 9725
Demais localidades: 0800 0123401
livros@imprensaoﬁcial.com.br
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MICHEL PRIEUR, UMA VIDA DEDICADA
AO DIREITO E AO PLANETA
O Direito Ambiental na América Latina apresenta, hoje, grande vigor e crescente consolidação.
Praticamente todos os países da região já contam
com amplo sistema jurídico de proteção do meio
ambiente. Um fato que não deixa de ser surpreendente, pois há vinte anos atrás eram raras ou pouco
utilizadas as leis que tratavam da matéria.
Essa rápida evolução deve muito ao Direito
Comparado e, neste, especialmente ao Professor Michel Prieur que, em tal período, participou ativamente
da formação dos juristas latinoamericanos, influenciando, de maneira direta, o processo de reforma legislativa que nos levou a (re)considerar a posição da Natureza no processo econômico
e a vê-la com outros olhos.
O Professor Prieur dirigiu, durante muito tempo, o CRIDEAU (Centre de
Recherches Interdisciplinaires en Droit de l’Environnement, de l’Aménagement
et de l’Urbanisme), da Universidade de Limoges. Autor consagrado, publicou dezenas de artigos e livros em várias línguas. Sua obra “Droit de l’Environnement”
é das mais conhecidas e citadas em todo o mundo.
Nos últimos trinta e cinco anos, as lições e carisma de Michel Prieur inspiraram uma legião de jovens juristas, muitos deles atualmente lecionando nas
melhores universidades do mundo e ocupando cargos relevantes em organizações
internacionais e em governos nacionais.
Todos nós, latinoamericanos, temos uma profunda gratidão ao Professor Michel Prieur. Gratidão pela sua obra extraordinária, que transformou o Direito Ambiental em disciplina jurídica respeitada, na academia e na atuação do Estado e das
empresas. Gratidão por nunca se ter deixado levar por interesses outros que não os
de salvaguarda intransigente do Planeta e de todas as suas formas de vida.
Esses livros que ora publicamos – fruto de quatro Congressos realizados em
São Paulo, nos dias 5 a 9 de junho de 2006 – são uma pequena homenagem que
prestamos ao Mestre de todos, mas também ao amigo da América Latina e de sua
rica biodiversidade.
ANTONIO HERMAN BENJAMIN
Co-diretor, Revista de Direito Ambiental (Brasil)
ELADIO LECEY
Diretor, Escola Brasileira de Direito e Política Ambiental (Brasil)
NESTOR CAFFERATTA
Diretor, Revista de Derecho Ambiental (Argentina)
RICARDO LORENZETTI
Presidente, Instituto “O Direito por um Planeta Verde” (Argentina)
SHEILA ABED
Presidente, Comissão de Direito Ambiental da UICN
SILVIA CAPPELLI
Presidente, Instituto “O Direito por um Planeta Verde” (Brasil)
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MICHEL PRIEUR, UNA VIDA DEDICADA AL
DERECHO Y AL PLANETA
El Derecho Ambiental en América Latina exhibe, hoy, gran vigor y creciente consolidación. Prácticamente todos los países de la región ya cuentan con
un amplio sistema jurídico de protección del medio
ambiente. Un hecho que no deje de ser sorprendente,
pues hace veinte años atrás eran raras o poco utilizadas las leyes que trataban de la materia.
Esa rápida evolución debe mucho al Derecho Comparado y, éste, especialmente al Profesor
Michel Prieur que, en tal período, participó activamente de la formación de juristas latinoamericanos, influenciando, de manera directa, el proceso
de reforma legislativa que nos llevó a (re)considerar la posición de la Naturaleza
en el proceso económico y a verla con otros ojos.
El Profesor Prieur dirigió, durante mucho tiempo, el CRIDEAU (Centre de
Recherches Interdisciplinaires en Droit de l’Environnement, de l’Aménagement
et de l’Urbanisme), de la Universidad de Limoges. Autor consagrado, publicó decenas de artículos y libros en varias lenguas. Su obra “Droit de l’Environnment”
es de las más conocidas y citadas en todo el mundo.
En últimos treinta e cinco años, las lecciones y carisma de Michel Prieur inspiraran una legión de jóvenes juristas, muchos de los que actualmente dan clases
en las mejores universidades del mundo y ocupan cargos relevantes en organizaciones internacionales y en gobiernos nacionales.
Todos nosotros, latinoamericanos, tenemos una profunda gratitud al Profesor
Michel Prieur. Gratitud por su obra extraordinaria, que transformó el Derecho Ambiental en un disciplina jurídica respetada, en la academia y en la actuación del Estado y de las empresas. Gratitud porque nunca se dejó llevar por otros intereses que
no sean de salvaguarda intransigente del Planeta y de todas sus formas de vida.
Esos libros que ora publicamos – fruto de cuatro Congresos realizados en
São Paulo, los días 5 a 9 de junio de 2006 – son un pequeño homenaje que prestamos al Maestro de todos, mas también al amigo de América Latina y de su rica
biodiversidad.
ANTONIO HERMAN BENJAMIN
Co-diretor, Revista de Direito Ambiental (Brasil)
ELADIO LECEY
Diretor, Escola Brasileira de Direito e Política Ambiental (Brasil)
NESTOR CAFFERATTA
Diretor, Revista de Derecho Ambiental (Argentina)
RICARDO LORENZETTI
Presidente, Instituto “El Derecho por un Planeta Verde” (Argentina)
SHEILA ABED
Presidente, Comisión de Derecho Ambiental da UICN
SILVIA CAPPELLI
Presidente, Instituto “O Direito por um Planeta Verde” (Brasil)
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MICHEL PRIEUR, A LIFE DEDICATED TO
LAW AND TO THE EARTH
Environmental law in Latin America today
shows great strength and increasing consolidation.
Practically all of the countries in the region already
have an extensive legal system for protecting the
environment. A surprising fact is that only twenty
years ago laws on the subject were rare or seldom
used.
This rapid evolution owes much to comparative law and, within this, especially to Professor
Michel Prieur. During this period he actively
participated in the training of Latin American
jurists and directly influenced the process of
legislative reform that brought us to (re)consider the position of nature in the
economic process and to see it from a different perspective.
Professor Prieur directed for many years CRIDEAU (Center for
Interdisciplinary Research in Environmental Law, Development, and Urbanism),
at the University of Limoges. An acclaimed author, he published dozens of
articles and books in several languages. His book “Environmental Law” is one of
the most well-known and cited in Latin America.
In the last thirty five years, the lessons and charisma of Michel Prieur inspired a legion of young legal practitioners, many of them currently teaching in the
best universities in the world and occupying influential positions in international
organizations and national governments.
All of us Latin Americans have a deep gratitude for Professor Michel
Prieur: gratitude for his extraordinary work that transformed Environmental
Law into a respected legal discipline in academia and in the performance of the
state and of business; gratitude for never having been carried along by other
interests that would compromise the safeguarding of the planet and all its forms
of life.
These books that we are publishing – the fruit of four conferences taking
place in São Paulo from June 5 through 9, 2006 – are a small tribute we give to the
teacher of us all, but also to a friend of Latin America and its rich biodiversity.
ANTONIO HERMAN BENJAMIN
Co-editor, Journal of Environmental Law (Brazil)
ELADIO LECEY
Director, Brazilian School of Environmental Law and Policy (Brazil)
NESTOR CAFFERATTA
Director, Journal of Environmental Law (Argentina)
RICARDO LORENZETTI
President, Law for a Green Planet Institute (Argentina)
SHEILA ABED
President, IUCN Commission on Environmental Law
SILVIA CAPPELLI
President, Law for a Green Planet Institute (Brazil)
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CARTA JUSAMBIENTAL DE SÃO PAULO - 2005
CONCLUSÕES DO 9º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO
AMBIENTAL E DO 10º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO AMBIENTAL
SÃO PAULO, 31 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2005

PROTEÇÃO DA PAISAGEM
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

A paisagem, como bem ambiental incorpóreo, não possui delimitação físicopolítica; é bem cultural intangível, avesso a limites espaciais ou temporais.
Paisagem é noção de caráter ético, social, cultural e jurídico, que tem, com
freqüência, mas nem sempre, valor econômico direto.
A paisagem integra o direito humano e fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
A gestão da paisagem, do ponto de vista da formulação e execução de políticas públicas, vem sendo baseada na separação entre natureza e cultura, fragmentação essa que precisa ser superada, se se quer efetivamente protegê-la.
As Unidades de Conservação são um importante instrumento de proteção da
paisagem; mas não bastam.
A paisagem gera riqueza e emprego, principalmente no turismo.
Paisagem não se protege adequadamente com reparação de danos; só os instrumentos de prevenção e precaução têm o condão de assegurá-la para as
gerações futuras.
O Imposto sobre a Propriedade pode ser usado como incentivo aos proprietários para protegerem a paisagem e, de forma geral, preservarem o meio
ambiente.
PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE: FLORA, FAUNA
E PATRIMÔNIO GENÉTICO

9.

Na proteção da diversidade biológica, nem sempre resulta ou se percebe um
benefício econômico imediato. Diante disso, conclui-se que a biodiversidade
não se presta à análise de custo-benefício.
10. A biodiversidade interessa a todos os brasileiros; logo, sua proteção jurídica
deve ocorrer, primeiramente, a nível federal; a competência legislativa e de
implementação dos Estados, Distrito Federal e municípios não pode desrespeitar o piso estabelecido na Constituição e normas federais.
11. A compensação ambiental não pode ser usada em substituição à reconstituição do meio ambiente degradado, quando esta é possível.
12. A criação de Unidades de Conservação não pode ser vista como solução isolada e única para a proteção da floresta, em decorrência de seu caráter geográfico limitado e das crescentes dificuldades políticas e orçamentárias para
a sua instituição.
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13. Na exploração madeireira, é necessário fiscalizar com rigor os planos de manejo, para evitar o acesso indiscriminado e predatório aos recursos naturais.
14. O controle e a fiscalização em grandes áreas de florestas não pode prescindir
da utilização de tecnologia com imagens de satélites. Cabe aos legitimados
da Lei n° 7.347/85 exigir judicialmente, se necessário, que o Poder Público
equipe-se para tanto.
15. O conceito de gestão de recursos genéticos deve diferenciar o direito ao acesso e o direito de coleta do patrimônio genético.
16. A obtenção de patente deve ficar condicionada à prova de que as informações
genéticas foram obtidas respeitando-se a legislação vigente.
17. É com base na função social da propriedade que se deve exigir que o solicitante da patente comprove a origem do material genético.
18. O Brasil deve exigir a apresentação de documentos que informem a origem
do país de origem dos recursos genéticos utlizados, bem como a existência
de autorização válida para o acesso.
19. O tráfico de animais causa não apenas males relacionados à crueldade, mas
também patologias que acabam se disseminando por vários continentes.
GESTÃO AMBIENTAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
20. A participação pública na gestão ambiental garante a efetividade dos atos
administrativos, bem como amplia o sentimento de compromisso com as
normas formuladas e decisões tomadas.
21. A transparência não só assegura melhor execução das políticas públicas ambientais, como confere maior segurança aos sujeitos envolvidos, especialmente os empreendedores.
22. A participação pública só faz sentido - e se justifica política, jurídica e tecnicamente - antes da tomada de decisão; do contrário é mera figura de retórica
e formalismo inútil.
23. A participação pública deve ser enxergada como uma decorrência natural do
direito humano e fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
GESTÃO AMBIENTAL E PLANEJAMENTO
24. Planejamento ambiental é obrigação do Estado, imposta nos artigos 21, inciso IX e 174, parágrafo 1º, da Constituição Federal.
25. O Zoneamento Ecológico-Econômico, como dever do Poder Público, é um
dos mais importantes instrumentos de planejamento, cabendo-lhe, dentre outras funções, amenizar eventuais discrepâncias de planos e atividades.
26. É obrigação do Poder Público federal elaborar o Zoneamento EcológicoEconômico nacional e regional, competindo aos legitimados da Lei 7.347/85
exigir, judicialmente, o cumprimento desse dever inafastável.

iniciais VOL-1.indd 14

01.06.06 19:54:01

27. São princípios aplicáveis ao Zoneamento Ecológico-Econômico: (a) supremacia do interesse público; (b) função ecológica da propriedade; (c) precaução; (d) motivação e publicidade; (e) eficiência; (f) razoabilidade; e (g) proporcionalidade.
28. O ambiente não deve ser tratado de forma fragmentada. A tendência, no Direito Comparado, é usar a chamada “avaliação estratégica”, que deve integrar, de forma efetiva, aspectos econômicos, sociais e ambientais. O processo
de avaliação estratégica supera as limitações do Estudo Prévio de Impacto
Ambiental e tem papel fundamental para o desenvolvimento sustentável.
MEIO AMBIENTE URBANO
29. O conceito de meio ambiente urbano engloba o ambiente natural e o construído.
30. A ocupação antrópica das margens dos cursos e reservatórios d’água seria
resolvida pela aplicação correta da Lei nº 6.766/79, que já proíbe o parcelamento do solo urbano em áreas alagadiças.
31. O artigo 4º, inciso III, da Lei nº 6.766/79, que reserva faixa não-edificável
(15m), é regra de direito urbanístico com reflexos no Direito Ambiental, devendo ser conjugado com o Código Florestal (parágrafo único do artigo 2º),
que se aplica a áreas urbanas.
32. A alínea “a”, do artigo 2°, do Código Florestal, que estabelece nível mínimo
de proteção de 30 metros nas margens dos rios, tem, entre outras funções, a
de abrigar as águas em períodos de enchentes.
33. Há necessidade de incluir, no zoneamento, o conceito de esgotabilidade dos
recursos naturais (cidades sustentáveis), por meio de exigências ou incentivos
nos códigos de edificações.
34. A função social e a função ecológica não são componentes externos do direito de propriedade, mas integram o seu próprio conteúdo, como pressupostos
para sua legitimidade política e constitucional.
35. O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) precisa integrar o processo de
aprovação urbanístico-ambiental e estar previsto no Plano Diretor.
36. O Estudo de Impacto de Vizinhança não substitui o EPIA, mas nas hipóteses
em que é exigido o EPIA, o EIV deve estar subsumido. O EIV tão pouco
substitui a decisão do administrador, porém funciona como mitigador da discricionariedade admnistrativa.
37. O EIV deve ser, necessariamente, anterior à decisão de aprovação da atividade ou empreendimento, não se prestando a funcionar como justificativa de
“fachada” para a opinião pública.
38. Onde há pobreza, há poluição. Assim, tutelar o meio ambiente artificial é,
antes de tudo, combater a pobreza.
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PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO
39. O princípio da precaução deve ser incorporado nos litígios ambientais, especialmente por meio da Ação Civil Pública.
40. A adoção do princípio da precaução facilita a concessão de tutela de urgência, invertendo, ademais o ônus da prova da ofensividade da conduta.
41. O princípio da precaução reduz a discricionariedade administrativa e amplia
a possibilidade de controle dos atos do Poder Público, inclusive com o uso da
Ação Civil Pública.
LICENCIAMENTO
42. No Brasil, o licenciamento ambiental é cumulativo, ou seja, envolve os três
níveis de governo, que podem simultaneamente licenciar. Entretanto, União,
Estado e Município podem realizer, conjuntamente e em cooperação, um único licenciamento, resultando em três licenças formalmente diferentes.
43. No licenciamento e no exercício de poder de polícia, o IBAMA tem um papel importante não só em relação a bens da União, devendo agir também na
inércia do Estado ou do Município. As competências na CF são fixadas pela
matéria e pela dominialidade do bem.
44. A resolução CONAMA n° 237 fixa a competência pela titularidade do bem,
pela predominância do interesse e pela extensão do impacto ambiental.
45. O Poder judiciário pode e deve apreciar o mérito da licença ambiental, não
se limitando apenas ao controle do procedimento administrativo e do due
process ambiental.
46. O licenciamento-corretivo (ou de regularização) é procedimento fundado no
pragmatismo e, por isso mesmo, absolutamente excepcional, pois do contrário seria a vitória do fato consumado e a desmoralização dos órgão ambientais. Não é instrumento de convalidação de atividade ilícita e danosa ao meio
ambiente.
47. O licenciamento-corretivo deve analisar os impactos ambientais como se o
empreendimento ainda não existisse, avaliando, inclusive, a sua viabilidade
ambiental e social, podendo a Autoridade Pública concluir ao final, pela sua
inviabilidade e necessidade de demolição, às expensas do empreendedor.
48. O licenciamento-corretivo não exonera, nem mitiga, as responsabilidades civis, administrativas e criminais do infrator.
49. O licenciamento florestal deve considerar as micro-bacias, para impedir o
fracionamento da cobertura vegetal em propriedades rurais.
50. O transporte de substâncias químicas é uma atividade de alto risco; por isso
mesmo, exige licenciamento ambiental por parte dos Estados. Infelizmente,
poucos já o realizam ou realizaram. Há aí descumprimento do comando constitucional de combate à poluição, abrindo-se as portas da ação civil pública,
pois inexiste, para tanto, discricionariedade do Administrador.
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ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL
51. Os estudos de alternativas tecnológicas e locacionais e de solução para rejeitos são parte essencial do EIA; sua observância é fundamental para a higidez
do licenciamento ambiental.
52. O levantamento de dados deve abranger período suficiente para uma caracterização ambiental satisfatória; por outro lado, a análise da área não pode ser
baseada apenas em dados secundários, de caráter bibliográfico, por exemplo,
principalmente quando não tratem ou tratem insuficientemente da área de
influência específica do empreendimento; a descrição ambiental deve ser a
mais completa possível, trazendo informações precisas sobre a metodologia
utilizada; os estudos devem abranger não só a área de influência direta, mas
também o entorno e as áreas indiretamente afetadas. Devem ser apresentados
dados precisos, exigindo-se que as pesquisas e análises respondam adequadamente às questões indicadas no Termo de Referência.
53. Quanto ao meio físico, o estudo deve conter, além de dados que abarquem
um período razoável, mapas em escala adequada, que possibilitem uma visão
real da situação, considerando, p. ex., a interdependência entre precipitação e
escoamentos superficiais e subterrâneos, apresentando, ademais, análises de
características singulares do projeto, que dependam de recursos hídricos.
54. A metodologia adotada deve ser reconhecida internacionalmente, gerando
dados etno-botânicos e propiciando uma abordagem integrada do meio físico
com os outros meios.
55. Os diagnósticos do meio antrópico não podem considerar o enfoque predominantemente econômico em detrimento do social.
56. As medidas compensatórias e mitigadoras devem cobrir todos todos os impactos, com detalhamento e vinculação dos responsáveis pela implementação,
evitando-se: a) medidas que não sejam solução para mitigar os impactos; b)
a proposição de ações de diagnóstico ambiental, relacionadas com o próprio
empreendimento, já que tal providência deve ser anterior à sua instalação.
COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
57. O Compromisso de Ajustamento de Conduta é título executivo extrajudicial,
não havendo necessidade de buscar-se um provimento jurisdicional em ação
judicial, porque se trata de um instrumento com força de sentença, com as
obrigações a serem cumpridas previamente estipuladas.
58. Os compromissários devem figurar no pólo passivo da ação de execução.
Quando a pessoa jurídica não tiver condições de cumprir as obrigações previstas no compromisso de ajustamento, é possível a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar-se as pessoas físicas componentes da pessoa jurídica, com o objetivo de satisfação daquilo que foi avençado em favor
do meio ambiente e das gerações futuras.

iniciais VOL-1.indd 17

01.06.06 19:54:01

59. O art. 84, §5º, do Código de Defesa do Consumidor, prevê as medidas necessárias para fazer valer a tutela específica ou o resultado prático equivalente, nas obrigações de fazer e não fazer calcadas no Compromisso de
Ajustamento (ex: intervenção de força policial, busca e apreensão, impedimento de atividade nociva, etc.). O rol é exemplificativo, podendo ser
adotadas outras medidas atípicas, sempre que necessárias para obtenção do
resultado colimado.
60. É necessária a capacitação dos órgãos do Ministério Público e dos órgão ambientais no campo da negociação e mediação, pois só assim teremos TACs
melhor redigidos e em condições mais favoráveis ao meio ambiente.
61. Na impossibilidade da reparação integral do dano, pode o Ministério Público ajustar compensação ecológica ou indenização, sempre voltadas para fins
ambientais.
62. O Ministério Público deve justificar as medidas ajustadas no TAC, à semelhança da fundamentação/motivação da sentença, e ter compromisso com a
publicidade e a transparência, divulgando-o para os outros co-legitimados da
Lei da Ação Civil Pública.
63. A transação prevista do Código Civil importa disponibilidade do direito, enquanto que no TAC o legislador autoriza o órgão público legitimado a tomar
um ajustamento da conduta às exigências legais.
64. É vedado ao Poder Público dispor da reparação e preservação integral, porque
não é nem credor, nem titular exclusivo do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é de todos e das gerações futuras.
65. O TAC dispensa testemunhas instrumentárias.
66. As formas de reparação do dano ambiental têm uma hierarquia jurídico-ecológica, que deve ser respeitada tanto pela sentença, como pelo TAC: a) prioridade para a restauração natural; b) compensação ecológica (substituição por
equivalente in situ, substituição por equivalente em outro local); c) indenização pecuniária.
67. É possível a cumulação entre restauração natural, compensação ecológica e
indenização, a fim de atingir a recuperação integral do meio ambiente.
68. Quando da celebração do TAC, devem ser observados os princípios da equivalência ecológica, da razoabilidade e da proporcionalidade.
69. O TAC não pode substituir ou afastar o licenciamento ambiental, sob pena de
violação do art. 225, § 1º, incisos V e VII, da Constituição Federal, e da Lei
da Política Nacional do Meio Ambiente.
TUTELA PENAL DO MEIO AMBIENTE
70. O Direito Penal Ambiental tem características diferenciadas do Direito Penal
Clássico, trazendo os princípios da prevenção, da precaução e do poluidorpagador na sua estrutura dogmática.
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71. O Direito Penal Ambiental deve estar voltado para a prevenção de danos e
para a precaução de riscos, visto que os danos ambientais, comumente, são
irreparáveis.
72. O Direito Penal em si já possui um caráter preventivo (oferece uma proteção
preventiva). No entanto, essa prevenção se dá através da pena. O Direito Ambiental traz a prevenção para o momento anterior da pena.
73. A “criminalização de perigo” tipifica as condutas que ameacem o meio ambiente. O caráter de prevenção geral positiva reforça a prevenção penal. Na
Lei nº 9.605/98 houve um reforço no que tange à prevenção.
74. A aplicação da pena, como forma de educação ambiental, deve promover o
vínculo entre o bem jurídico lesado e o infrator, como por exemplo, através
das penas alternativas voltadas à recuperação e educação ambiental.
75. Os Juizados Especiais têm um papel importante na proteção penal do meio
ambiente, principalmente por meio de transação e suspensão do processo.
76. É questionável se o crime ambiental pode ser considerado de menor potencial
ofensivo ou se a ele se aplica o princípio da insignificância.
77. A poluição sonora está abrangida na figura do art. 54, da Lei de Crimes Ambientais (“causar poluição de qualquer natureza”).
RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA
78. Uma das razões para a responsabilidade penal da pessoa jurídica é a necessidade de se buscar fórmulas que facilitem, no processo penal, a comprovação
da autoria dos delitos.
79. Tanto no Direito Penal Brasileiro, como no Francês, permanecem dificuldades no trato da questão da autoria, porque o legislador a vinculou à decisão
do representante legal (ou contratual), ou do órgão colegiado no interesse ou
beneficio da entidade.
80. A pena imposta à pessoa jurídica é independente das penas aplicadas às pessoas dos sócios.
81. No Brasil, nos termos da CF de 1988, adota-se a tese de que se o ente moral
pode contratar, também pode cometer delito, e por isso cabe a sua responsabilização penal por sua conduta.
82. A responsabilidade penal da pessoa jurídica e a responsabilidade da pessoa
natural são independentes, devendo a ação penal ser prosposta contra a pessoa jurídica mesmo que não identificada a pessoa física. As penas aplicadas à
pessoa jurídica diferenciam-se das aplicáveis às pessoas físicas.
83. Na aplicação da pena, o juiz deve subsidiar-se com dados decorrentes de
perícia, do contrato social, da avaliação do patrimônio do infrator, do faturamento mensal da empresa; deve levar em conta, ainda, preocupar-se com a
prescrição, exatamente quando for demorada a recuperação do meio ambiente degradado.
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PESSOA JURÍDICA: REPRESENTAÇÃO E INTERROGATÓRIO
NO JUÍZO CRIMINAL
84. No Brasil, o representante é aquele que consta no contrato social, quando do
ato citatório, mesmo sendo a Lei nº 9.605/98 omissa nesse ponto, devendo ser
citados o diretor (pessoa física) e o representante legal, este representando a
pessoa jurídica.
85. A prescrição é interrompida com o recebimento da denúncia, mas o art. 366,
do CPP prevê a suspensão do processo e do prazo prescricional em virtude da
ausência de citação pessoal; tal fato pode gerar problemas em relação à pessoa jurídica, já que o processo segue somente em relação ao diretor, quando
citado na dupla condição de pessoa física e representante da pessoa jurídica.
Portanto, deve-se ter a cautela de consignar na citação a duplicidade do objeto, especificando que aquela diz respeito ao diretor e à pessoa jurídica.
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DESMATAMENTO ILEGAL E
TRABALHO ESCRAVO
ADRIANA SOBRAL BARBOSA MANDARINO
Coordenadora de Estudos e Pareceres Ambientais da Procuradoria
Federal Especializada junto ao Ibama, mestre em Meio Ambiente
e Desenvolvimento, pela Universidade de Brasília, membro da
CONATRAE

1. TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO
A utilização da mão-de-obra em total desrespeito à legislação trabalhista,
submetendo os trabalhadores a condições análogas ao trabalho escravo, vem comumente correlacionada a crimes como tortura, maus tratos, quando não espancamentos e assassinatos. Os crimes ambientais e a grilagem de terras públicas
estão presentes na maioria dos casos, embora essa relação não seja óbvia nem
evidente em muitos deles. Quem comete crime contra os direitos humanos, de
tamanha gravidade, facilmente comete outros delitos associados. Se as relações
de consideração e respeito ao outro já foram rompidas há muito, que dirá com a
natureza! Aqui não se fala em mera infringência à legislação trabalhista, mas à
violação aos direitos essenciais de liberdade e dignidade humanas, tão como são
entendidos desde o marco legal e histórico da Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
A escravidão contemporânea caracteriza-se pelo vínculo da servidão por dívida, situação em que os trabalhadores trabalham para quitar o saldo das dívidas
contraídas compulsoriamente com o transporte para o local de trabalho, a compra
de ferramentas de trabalho, a alimentação, a moradia.
Segundo dados do Ministério Público do Trabalho1, o escravo contemporâneo no meio rural brasileiro, em geral, é homem, analfabeto, entre 20 a 30 anos.
A seca, a falta de terras ou de técnicas para o plantio, a impossibilidade de acesso
a insumos e ao crédito agrícola e o desemprego são os principais motivos para a
submissão do homem ao trabalho degradante ou em condições análogas à escravidão. Assim, não tendo condições de subsistência em sua cidade de origem, o
trabalhador é levado pelas circunstâncias e necessidade de sobrevivência a procurar trabalho em regiões distantes. Nesse momento, há a perda dos elos familiares,
de amizade e de proteção, que o cercavam anteriormente, fato que repercutirá

1
Luís Antônio Camargo de Melo, Representante da Procuradoria Geral do Trabalho junto à Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo - CONATRAE, em palestra proferida na reunião extraordinária daquela Comissão, ocorrida
em Cuiabá - MT, no dia 18 de março de 2006.
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desfavoravelmente para que ele se deixe levar por promessas duvidosas de trabalho em situações desconhecidas.
Recrutados então nos bolsões de miséria, são levados para locais de difícil
localização e sem possibilidade de comunicação, geralmente na Região Amazônica, onde o acesso é difícil ou quase impossível, dadas as enormes distâncias a
serem percorridas e as dificuldades impostas pela floresta, o que, posteriormente
impossibilita a fuga ou ainda seu resgate.
Os aliciadores dos trabalhadores são conhecidos como gatos, que encontram
os peões em vivendo em pensões, à beira das estradas. Esses estabelecimentos são
conhecidos por deixar que os trabalhadores pendurem as contas de hospedagem e
alimentação até que consigam emprego. Quando o gato de uma fazenda aparece
procurando mão-de-obra, o dono do hotel lhe vende a dívida. E com ela vai o
trabalhador. As ferramentas que irá utilizar são vendidas na cantina e anotadas no
caderno. Fácil perceber que os débitos se tornam impagáveis, agravado pelo fato
de que há também a cobrança pela alimentação e moradia – tudo, obviamente,
cobrado a preços exorbitantes.
O trabalho árduo e degradante, em condições subumanas de higiene, segurança e saúde ao invés de abater as dívidas, pela lógica perversa do empregador,
só faz aumentá-las, já que os dias se sucedem e o consumo dos bens de primeira
necessidade aumentam. A falta de condições mínimas de dignidade é tal que em
muitos casos, a mesma água é usada para matar a sede, tomar banho, lavar roupa,
fazer comida. No dia do pagamento, a dívida do trabalhador é maior do que o total
a receber. Ao final de meses de trabalho, o peão permanece devedor do “gato” e
do dono da fazenda e impedido de deixar o local de trabalho2.
Outra característica do trabalho escravo contemporâneo é a retenção dos documentos pessoais e da carteira de trabalho. Na maioria das vezes o trabalhador sequer
sabe onde se encontra, sendo inútil fugir, e dificílimo procurá-lo, não fossem as
denúncias dos poucos que conseguem escapar e chegar a um órgão confiável.
Na expressão de Jorge Antônio Ramos Vieira3o escravo moderno é menos
que o boi, que é cuidado, vacinado e bem alimentado; menos que a terra, que é

2
“‘Nem estudei um ano direito. Não dá tempo, a gente fica trabalhando direto! Só sei assinar o começo do meu nome. O
sobrenome não sei fazer ainda’. Pedro (nome fictício, para preservar a vítima) foi encontrado por uma equipe do grupo
móvel de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego na fazenda Nossa Senhora Aparecida, em Goianésia (PA), em
29 de novembro de 2003. Do alto de seus 19 anos, é homem formado pela necessidade e trabalha para ajudar a mãe, viúva.
Morava em um barraco de lona, amontoado com outros companheiros, no meio do pasto. A água do pequeno lago, formado
por um córrego que passava ao lado ao alojamento, servia para matar a sede, lavar roupa, tomar banho e preparar a comida.
Carne só de caça, quando um cabra bom de mira conseguia acertar algum tatu, paca ou macaco. Enquanto isso, mais de 3
mil cabeças de gado pastam na fazenda, que se espreguiça por cerca de 7,5 mil hectares de terra - parte dela não regularizada. A ação do governo contou com a presença do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Federal. Andar com a polícia
é fundamental para fazer valer a lei nesse mundo de chão, onde, no melhor estilo dos faroestes americanos, fala mais alto
quem tem o argumento de uma arma de fogo. Aliás, na sede da fazenda, a PF encontrou dois revólveres 38 e dois rifles,
calibre 20 e um 12 de repetição, além de farta munição. Como as armas não possuíam registro, Souza teve que acompanhar
os policiais até a delegacia da cidade para ser lavrada ocorrência. Os trabalhadores tinham medo dos argumentos do patrão,
que havia imposto toque de recolher. Sob a justificativa de impedir assaltos, proibiu que qualquer pessoa ultrapassasse a
porteira da fazenda à noite. O peão que desobedeceu a ordem conta que foi recebido a bala.” Especial, Agência Brasil, 6
de dezembro de 2003, matéria de Leonardo Sakamoto.
3
Juiz Titular da Vara do Trabalho de Parauapebas - Pará, palestra proferida no XVIII Congresso Brasileiro de Magistrados,
em 23 de outubro de 2003.
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protegida e bem vigiada; e menos ainda que a propriedade, sempre defendida com
firmeza. “O trabalhador escravizado, por não integrar o patrimônio do ‘escravagista moderno’, este não se preocupa com sua saúde, segurança e higidez física ou
mental, sendo totalmente descartável, utilizado apenas como meio de produção e
não ligado ao proprietário por qualquer liame, legal ou social”.
2. A INTERFACE ENTRE O DESMATAMENTO ILEGAL E O TRABALHO ESCRAVO
Freqüentemente a mão-de-obra escrava é utilizada para desmatar ilegalmente a Amazônia brasileira. De acordo com dados divulgados sobre o desmatamento
em 20034, os municípios em que a floresta tomba, ilegalmente, coincidem, em
grande parte, com as mesmas áreas em que trabalhadores são reduzidos à escravidão. Do ponto de vista ambiental, uma parte considerável do desmatamento em
propriedades privadas tem ocorrido em áreas de preservação permanente, como
matas ciliares, ou ao longo de rios e igarapés e nas encostas de morros e serras,
áreas legalmente protegidas pelo Código Florestal.
Há fazendeiros que, para realizar derrubada de matas nativas para formação
de pastos, produzir carvão para a indústria siderúrgica, preparar o solo para plantio de sementes, utilizam-se da mão-de-obra escrava.
Estudo coordenado por Sakamoto5, com a participação do Instituto de Apoio
à Pesquisa da Universidade de São Paulo, cruzou dados do trabalho escravo com
imagens de satélite do desmatamento na Amazônia. A linha que sai de Rondônia,
passa pelo norte de Mato Grosso, entra no Tocantins e se dirige ao sul do Pará e
para o oeste do Maranhão não concentra apenas os maiores níveis de devastação
da Amazônia. Muitas outras mazelas se encontram nesta região, que o Governo
Federal designou como o Arco do Desmatamento na maior floresta tropical do
planeta.
A cidade campeã em número de casos, denunciados, de trabalho escravo
é São Félix do Xingu, no sudeste do Pará: 19 ações de fiscalização encontraram
situações de escravidão. Ao mesmo tempo, foi o município com o maior índice de
desmatamento até 2002, com 9.951,4 Km2 e o líder no ranking dos assassinatos
de trabalhadores rurais entre 2001 e julho de 2004.
As causas do desmatamento ilegal na Amazônia são complexas, o que inclui desde a expansão da agropecuária passando pela grilagem de terras públicas,
exploração predatória de madeira até obras de infra-estrutura, somando-se à ausência de capacidade de controle e fiscalização da atividade econômica e do uso
dos recursos naturais, pelo Poder Público. Por isso, o enfrentamento do problema
requer uma política ampla de governo, já que não há solução fácil e rápida para
os problemas enfrentados.

4

Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, Decreto Presidencial de 03 de julho
de 2003.
5
Leonardo Sakamoto, jornalista e cientista político, da ONG Repórter Brasil, membro da Comissão Nacional para
Erradicação do Trabalho Escravo – CONATRAE.
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As siderúrgicas que produzem ferro-gusa no Pará e no Maranhão têm estimulado também o desmatamento ilegal de remanescentes de floresta amazônica e
de transição para alimentar seus fornos.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama – divulgou, em novembro de 2005, relatório indicando déficit entre
a quantidade de carvão necessária para manter a produção na região entre 2000 e
2004, em franca expansão e voltada integralmente ao mercado internacional, e o
que foi declarado pelo setor. Ou seja: o carvão excedente vem de fonte não-oficial.
O documento analisou dados repassados por 12 siderúrgicas dos dois Estados integrantes do Pólo de Carajás, no Pará e no Maranhão, e a diferença movimentou
algo em torno de R$ 350 milhões.
A maior apreensão de carvão vegetal do país foi feita em 13 de abril deste
ano, por agentes do Ibama com apoio da Polícia Militar e do Batalhão de Policiamento Ambiental em Marabá, no sul do Pará. Além de 35.179 metros cúbicos
de carvão vegetal, que estavam armazenados sem comprovação de origem, na
Siderúrgica Ibérica do Pará, localizada no pólo siderúrgico da região, foram fechadas seis carvoarias e apreendidos 27 caminhões, além de onze motosserras e
uma camionete. A empresa foi multada em R$ 3,5 milhões. A siderúrgica já tinha
sido multada em R$ 1 milhão pelo Ibama em 2004 por consumir 600 mil metros
cúbicos de carvão sem comprovação de origem6.
A informalidade no trabalho nas carvoarias, sabidamente, cria condições
para a utilização de mão-de-obra escrava. Segundo a Comissão Pastoral da Terra
- CPT, a indústria ilegal de carvão vegetal tem empregado assentados, inclusive
crianças, em trabalho escravo7.
3. AÇÕES GOVERNAMENTAIS DE COMBATE AO DESMATAMENTO ILEGAL
O combate ao desmatamento ilegal, especialmente na Amazônia, é tarefa
das mais importantes na área ambiental, exigindo atuação dos órgãos estaduais de
meio ambiente em articulação com o Ibama, o que envolve o controle mínimo do
Estado sobre as atividades econômicas, com forte impacto na floresta amazônica.
Isso significa, muitas vezes, desburocratizar os procedimentos administrativos, de
forma a conferir agilidade na liberação de autorizações de desmatamento e queima controlada, nos casos em que há concordância com a legislação ambiental em
vigor. Por outro lado, os órgãos ambientais precisam aumentar suas atividades de
fiscalização e repressão ao desmatamento, quando ocorre a corte raso e em áreas
de preservação permanente.

6
“Para limpar a floresta estão pondo fogo nas árvores para a entrada das motosserras. Animais de pequeno porte, como
tatus, pacas e cutias, além de pássaros nos ninhos são mortos durante a ação. O relatório parcial da Operação Aço Preto
do Ibama, que começou em 27 de março, revela que, no total, foram apreendidos mais de 37 mil metros cúbicos de carvão
vegetal, e 10,368 metros cúbicos em toras de castanheira - espécie protegida por lei. Mais de 2 mil hectares de área onde
ocorria exploração ilegal de madeira para alimentação de fornos de carvão também foram embargados pela fiscalização,
sendo lavrados 24 autos de infração e 40 termos de apreensão e depósito”, Agência Estado, em 13 de abril de 2006.
7
Campanha contra o Trabalho Escravo no Brasil, Comissão Pastoral da Terra - CPT, Araguaína – TO, 2005.
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3.1 Controle e fiscalização
Dados do Ibama indicam que em 2003 houve aumento de 68% em grandes
operações de fiscalização e uma elevação de 54% no total de infrações cadastradas pelo órgão ambiental federal. No entanto, apenas a título de exemplo, entre 1º
de agosto de 2003 e 1º de agosto de 2004, a floresta amazônica perdeu cerca de
26.130 Km2, área semelhante a do estado de Alagoas, sendo que os estados que
mais desmataram naquele período foram Mato Grosso e Rondônia.
As atividades de fiscalização e repressão, realizadas mediante o exercício
do poder de polícia do Estado, embora importantes, não se mostram tão eficazes
quanto o necessário na contenção às complexas demandas geradas pela intervenção desenfreada do homem sobre a natureza. Pelo caráter repressivo e posterior
às infrações, as ações de fiscalização são, via de regra, pouco eficientes, e não
raro com insuficiente grau de articulação e preparo, além de exercidas de forma
pontual. Outras formas de atuação são requeridas.
3.2 Criação e implementação de unidades de conservação
A análise de dados de sensoriamento remoto demonstra que a criação e implementação de unidades de conservação e terras indígenas têm desempenhado
importante papel na conservação de extensas áreas contíguas de floresta, mesmo
quando localizadas em áreas de expansão acelerada e desordenada das frentes
agropecuárias e madeireiras.
Nesse sentido, foram criadas novas unidades de conservação em 13 milhões
de hectares no Arco do Desmatamento, sendo 8 milhões na categoria de proteção integral e 5 milhões na categoria de uso sustentável. As áreas onde foram criadas essas unidades incluem a Terra do Meio e Porto de Moz no Pará, o Noroeste do Mato
Grosso, o Sudeste do Amazonas e a Região de Jacundá, no Estado de Rondônia.
A preocupação que permanece diz respeito às dificuldades na consolidação
dessas áreas protegidas, como demarcação, sinalização, planos de manejo, atividades de educação ambiental com populações de entorno e atividades sustentáveis
com populações tradicionais. Os recursos para os pesados investimentos estão
previstos no Programa Áreas Protegidas – ARPA, programa do Governo Federal,
com apoio do Fundo para o Meio Ambiente Global – GEF, o Banco Mundial, o
Banco e a Agência de Cooperação da Alemanha. No entanto, carecem ainda de
implementação, o que prejudica e agrava as condições daquelas áreas.
Recursos advindos da compensação ambiental também contribuem para a
implementação de unidades já criadas, aportando recursos para a regularização
fundiária das unidades de conservação, ou ainda para a elaboração de planos de
manejo e estudos de criação de novas unidades. Trata-se de mecanismo financeiro
de compensação pelos efeitos de impactos não mitigáveis, ocorridos quando da
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implantação de empreendimentos, e identificados no processo de licenciamento
ambiental. Estes recursos são destinados às unidades de conservação para a consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC8.
3.4 Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal
O Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal tem por foco o combate ao desmatamento ilegal na Amazônia e, como
preocupação complementar, o combate ao trabalho escravo. O Plano instrumentaliza-se por meio de políticas públicas voltadas ao ordenamento fundiário e à atuação integrada dos órgãos federais responsáveis pelo monitoramento e fiscalização
de atividades ilegais na Amazônia. Onze Ministérios foram envolvidos e as metas
prevêem detecção do desmatamento em tempo real, com base em imagens de
satélite, além de integração de equipamentos, logística, bases operacionais e base
de dados entre os órgãos públicos. O Ministério da Defesa contribui, por exemplo,
com helicópteros e instalações para as ações de fiscalização. O MDA e o INCRA
realizam o mapeamento e a regularização fundiária nas áreas críticas de desmatamento da Amazônia, que incluem o Arco do Desmatamento e a BR 163.
Segundo o Plano, o acelerado desmatamento na Amazônia nas últimas décadas está associado a diversos fatores, entre os quais a conversão de florestas
para a pecuária, a expansão da fronteira agrícola – em particular o recente boom
da soja, a exploração ilegal e predatória da madeira, a implantação de grandes
obras de infra-estrutura, principalmente estradas, e à histórica falta da presença
efetiva do Estado na região e de apoio concreto a atividades não-predatórias, principalmente as de caráter familiar e comunitário.
Esse quadro favoreceu a especulação fundiária na forma de grilagem de
terras públicas; criação de grandes latifúndios; multiplicação de assentamentos
da reforma agrária em locais inadequados, com grande evasão de assentados e
abandono de áreas já convertidas; invasão de terras indígenas e áreas protegidas;
ampliação desordenada das áreas dedicadas a atividades agropecuárias; além da
violência no campo e a utilização do trabalho escravo.
Importante ressaltar que nas últimas décadas os grandes investimentos em
infra-estrutura, especialmente rodovias de penetração, têm sido identificados
como causa do desflorestamento na Amazônia. A este respeito, cabe destacar que
“estima-se que entre 1978 e 1994 cerca de 75% do desflorestamento na Amazônia
ocorreram dentro de uma faixa de 50 km de cada lado das rodovias pavimentadas
da região. Os investimentos em infra-estrutura tendem a provocar forte valorização de terras em sua área de influência, mesmo antes de sua realização. Em muitos
casos, a mera expectativa de realização de grandes obras estimula processos de

8
Art. 36 da Lei nº 9.985, de 18 julho de 2000, regulamentado pelo Decreto nº 4.340, de 22 de agosto 2002 “Art 36. os 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”.
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especulação fundiária, grilagem de terras públicas, migrações, a abertura de novas
frentes de desmatamento e a ocupação desordenada do espaço9.”
4. A ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO ESCRAVO
Em 1995, o Governo brasileiro, por intermédio de pronunciamento do Presidente da República, assumiu a existência do trabalho escravo no Brasil10. Naquele
ano foram criadas estruturas governamentais, como o Grupo Executivo para o
Combate ao Trabalho Escravo – GERTRAF – e o Grupo Especial de Fiscalização
Móvel. Em março de 2004, o Brasil reconheceu perante a Organização das Nações Unidas a existência de pelo menos 25 mil pessoas reduzidas à condição de
escravos no país.
De 1995 a 2005, 1.350 fazendas foram fiscalizadas e foram libertos 16.743
trabalhadores em situação de trabalho análogo a trabalho escravo. Desse total,
a libertação de 14.956 trabalhadores deu-se entre os anos 2000 e 2005. Do ano
2000 até novembro de 2005, dezenove milhões de reais haviam sido pagos em
indenizações, tendo havido significativo impulso ao processo de indenizações a
partir de 200311.
Houve a criação, no âmbito do Ministério do Trabalho, do Grupo Especial
de Fiscalização Móvel, encarregado de montar as operações de fiscalizações nas
propriedades onde haja indícios de trabalho escravo. São ações fiscais que resgatam os trabalhadores, em geral, contando com o apoio do Ministério Público do
Trabalho e da Polícia Federal.
4.1 Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo
Com o compromisso assumido pelo Governo Federal de erradicar o trabalho escravo, foi lançado em março de 2003 o Plano Nacional para a Erradicação
do Trabalho Escravo, reunindo um conjunto de medidas a serem cumpridas por
diversos órgãos do Poder Executivo. No intuito de monitorar a implementação
do Plano, foi criada em 2003 a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho
Escravo – CONATRAE, vinculada à Secretaria Especial de Direitos Humanos,
comissão essa em que o Ministério do Meio Ambiente tem assento, juntamente
com outros órgãos governamentais, representação da Confederação Nacional da
Agricultura, dos trabalhadores rurais e da sociedade civil.

9

Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, Decreto Presidencial de 03 de julho
de 2003, p. 11.
10
Desmascarando as Mentiras mais Contadas sobre o Trabalho Escravo no Brasil, CONATRAE, abril de 2004.
11
Dados de setembro de 2005, fornecidos da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo, do Ministério
do Trabalho e Emprego, e citados no pronunciamento do Subsecretário de Direitos Humanos da Presidência da República, Dr. Mário Mamede, durante a 85ª Sessão do Comitê dos Direitos Humanos da ONU, em Genebra, 26 de outubro de
2005.
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4.2 Atuação integrada entre os Órgãos Públicos Federais
O Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo contém meta no
sentido de obter atuação operacional integrada em relação às ações repressivas
dos órgãos do poder executivo, a fim de conferir efetividade ao art. 186 da Constituição Federal, que estabelece a obrigatoriedade de cumprimento da função social
da propriedade rural. Tal artigo prevê que a função social da propriedade rural
é cumprida quando essa atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de
exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: “I- aproveitamento racional e adequado; II- utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e
preservação do meio ambiente; III- observância das disposições que regulam as
relações de trabalho; IV- exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e
dos trabalhadores”.
O descumprimento da função socioambiental da propriedade possibilita a
desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. Assim, o aproveitamento racional e adequado considera não só os graus de utilização da terra
e de eficiência na exploração econômica, como também a preservação do meio
ambiente e o cumprimento da legislação ambiental. Do mesmo modo, a exploração racional da atividade econômica considera também a observância das leis
trabalhistas.
A propriedade que atinja o grau de utilização da terra e o grau de eficiência
na exploração atende apenas parte dos requisitos do art. 186 da Constituição Federal, segundo entendimento da Procuradoria Geral do INCRA12. É possível que
uma propriedade considerada produtiva não atenda sua função social plena, já que
a função social da propriedade só é cumprida quando atendidos simultaneamente
os quatro requisitos do art. 186 da CF.
Não se trata da verificação pura e simples da legalidade dos registros fundiários da propriedade e a aferição de produtividade, realizadas pelo Incra, mas
da avaliação conjunta, que deve ser feita pelos órgãos institucionalmente competentes, como Ibama e Ministério do Trabalho, mediante laudos fundamentados e
enviados ao Incra, a quem compete ajuizar a ação de desapropriação.
Outro aspecto fundamental para o combate integrado do desmatamento ilegal e do trabalho escravo é o incremento do poder de repressão do Estado, mediante fiscalizações conjuntas e acesso aos bancos de dados.
Contando com o reconhecimento da importância de se institucionalizar, no
âmbito do IBAMA, ações conjuntas de fiscalização, que a um só tempo combatam
práticas para as quais o órgão tem atribuição legal, mas que também indiquem a
outros órgãos a possível ocorrência de ilícitos associados, foi elaborado Acordo
de Cooperação Técnica, que tem por objetivo estabelecer a realização conjunta
de fiscalizações do cumprimento da função socioambiental da propriedade rural,
bem como a concentração de juízos simultâneos sobre o cumprimento de todos os
aspectos da função social da propriedade.

12

Parecer n.º 011/2004-Consultoria Jurídica, Ministério do Desenvolvimento Agrário.
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Fundamental para o êxito da meta acima é a criação e manutenção de base
de dados integrada, de forma a reunir diversas informações que, analisadas sob o
olhar conjunto, produzirá efetividade na aplicação da legislação.
5. ESTRATÉGIAS ECONÔMICO-FINANCEIRAS PARA O COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO
De acordo com dados da Comissão Pastoral da Terra, menos de 10% dos
envolvidos em trabalho escravo no sul-sudeste do Pará, entre 1996 e 2003, foram
denunciados por esse crime. As divergências entre o estabelecimento da competência estadual ou federal para o julgamento o crime e o tamanho atual da pena
mínima, de dois anos, conforme previsão do art. 149 do Código Penal, têm dificultado ações penais mais efetivas. Uma vez julgado o processo, há vários dispositivos que permitem abrandar a execução da pena, uma vez que ela pode ser convertida em distribuição de cestas básicas ou prestação de serviços à comunidade,
por exemplo.
5.1 Lista Suja do Trabalho Escravo no Brasil
Há outras medidas que vêm sendo tomadas na tentativa de atingir economicamente quem se vale desse tipo de mão-de-obra, que vão das ações movidas
pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério Público Federal até a
publicação da Lista Suja do Trabalho Escravo no Brasil, elaborada pelo Governo
Federal.
Nela, estão relacionadas pessoas e empresas condenadas pela prática do trabalho escravo e como uma de suas conseqüências está a suspensão das linhas de
crédito em agências públicas. Em 15 de outubro de 2004, pela Portaria nº 540, do
Ministro do Trabalho e Emprego, a Lista Suja foi oficializada e “rebatizada” em
Cadastro de Empregadores que Tenham Mantido Trabalhadores em Condições
Análogas à de Escravo.
Na Lista Suja são incluídos os nomes dos infratores, após decisão administrativa final, relativa ao auto de infração lavrado em decorrência de ação fiscalizatória. O Cadastro é atualizado semestralmente e o Ministério do Trabalho e Emprego é o encarregado de divulgá-lo junto a diversos órgãos públicos. O nome do
infrator permanece na lista por dois anos e, não havendo reincidência, é excluído
da lista desde que pagas as multas e os débitos trabalhistas existentes.
Importante vitória ocorreu em 06 de abril de 2005, quando o Banco do Brasil
anunciou o cancelamento de crédito para 60 clientes, entre pessoas e empresas,
integrantes da Lista Suja. Esses clientes tinham empréstimos com recursos públicos no valor total de R$ 100 milhões13. Ademais, a indicação de não aprovação de
empréstimos para fazendeiros com seus nomes incluídos na Lista Suja foi estendida às instituições financeiras privadas após a assinatura, em dezembro de 2005, da

13

Márcia Ribas, United Nations Voluntier, projeto Erradicação do Trabalho Escravo, BRA/01/021GLO/00/G05.
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Declaração pela Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil. Trata-se de Acordo
de Cooperação, envolvendo a Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN,
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério do Trabalho e Emprego e a Organização Internacional do Trabalho14.
Segundo Sakamoto cerca de 80% das fazendas da Lista Suja do Trabalho Escravo têm sua atividade econômica na atividade pecuária, sendo que seis grandes
frigoríficos exportadores brasileiros tinham entre seus fornecedores propriedades
rurais flagradas com mão-de-obra escrava pelos grupos móveis de fiscalização do
Governo Federal15.
No entanto, em 2005, a Confederação Nacional da Agricultura ajuizou Ação
Direta de Inconstitucionalidade contra o que,No entanto, considerando que a Lista
Suja está sujeita a ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
importante a mobilização junto ao Congresso Nacional, no sentido de apoiar projetos que estão em tramitação no Senado, de autoria da Senadora Ana Júlia Carepa
e do Senador Pedro Simon, que transforma em Lei o Cadastro de Empregadores e
os desdobramentos dele decorrentes.
5.2 Pacto Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo
Essas informações serviram de base para que o Instituto Ethos de Empresas
e Responsabilidade Social coordenasse diálogos, em todo o Brasil, com empresas
nacionais e internacionais e, em março de 2005, já havia sido assinado o Pacto
Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, que atualmente conta com mais
de 80 signatários. Pelo Pacto, as empresas se comprometem a não comprar produtos que tenham trabalho escravo ou na origem ou de outros fornecedores intermediários. O estudo serviu para elucidar o processo da cadeia produtiva e não deixar
dúvidas quanto à ligação entre o produto final e o consumidor final: Nas palavras
de Sakamoto, “Como a cadeia é muito longa, muitos empresários desconheciam
ou afirmavam que não sabiam sobre o uso de mão-de-obra escrava nos produtos
que compravam”16.
6. O ENQUADRAMENTO LEGAL DO TRABALHO ESCRAVO E A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO DE N.º 438/2001
Quem contrata pessoa para trabalhar em local distante de sua casa, sem honrar com os benefícios da legislação trabalhista e ainda a impede de abandonar o
serviço por meio de ameaças físicas e psicológicas, alegando dívidas não quita-

14

Dados divulgados na página oficial da FEBRABAN, na internet, em de 11 de janeiro de 2006.
Leonardo Sakamoto, palestra proferida no Instituto de Educação Superior de Brasília – IESB e publicada em jornal
daquela instituição, em 22 de março de 2006.
16
Palestra referida na nota de rodapé anterior.
15
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das, está incorrendo no art. 149 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n.º
10.803, de 200317.
Ademais, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho têm
respaldo no art. 1º, II e IV da Constituição Federal. O exercício das liberdades
individuais vem protegido no caput e incisos do art. 5º e os direitos sociais ligados
à pessoa do trabalhador estabelecidos no art. 7º.
A Organização Internacional do Trabalho – OIT – trata do tema nas Convenções de n.º 29, de 1930, e de n.º 105, de 1957. Há também a Declaração de
Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho e seu Seguimento, de 199818.
Na avaliação da CONATRAE, com a qual estamos de pleno acordo, o arcabouço jurídico que regulamenta a matéria é ainda tímido. Segundo a Comissão19,
a experiência vem demonstrando que somente uma medida drástica, que coloque
em risco a perda da fazenda em que foi utilizado trabalho escravo, coibirá com
eficiência esse crime. Nesse sentido, a aprovação da PEC 438/2001, que dá nova
redação ao art. 243 da Constituição Federal, para estabelecer a pena de perdimento da gleba onde for constada a exploração de trabalho escravo e reverter a área
ao assentamento dos colonos que já trabalhavam na respectiva gleba, torna-se medida avaliada como imprescindível para a erradicação dessa forma de exploração
do ser humano no País20.
A expropriação das terras dos empreendedores rurais visa atingir o núcleo
da questão: a inviabilização econômica da exploração do trabalho escravo pela
imposição de pesados custos punitivos. Tal dispositivo não seria novidade em
nossa legislação, uma vez que a possibilidade de expropriação de terras já existe
no caso das propriedades em que são encontradas plantações de psicotrópicos.
Nas palavras do Relator da matéria na Comissão Especial destinada a dar parecer à PEC, Deputado Tarcício Zimmermann: “A experiência ensina que em
relação a qualquer prática criminosa, somente a certeza da sua punição é capaz
de erradicá-la”.
7. CONCLUSÕES ARTICULADAS
7.1 Imposição de penalidades pecuniárias de grande monta e interrupção aos créditos públicos são medidas que eficazes a fim de construírem mudança no modo

17

“Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada
exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção
em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena
correspondente à violência. § 1º Nas mesmas penas incorre quem: I- cerceia o uso de qualquer meio de transporte por
parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; II- mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou
se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. § 2º A pena é
aumentada de metade, se o crime é cometido: I- contra criança ou adolescente; II- por motivo de preconceito de raça, cor,
etnia, religião ou origem”.
18
De acordo com o Relatório Global da OIT, de 2001, as diversas modalidades de trabalho escravo no mundo têm sempre
em comum as características do uso da coação e da negação da liberdade.
19
Reunião realizada no Ministério do Desenvolvimento Agrário, dia 23 de novembro de 2005. Jornal Notícias Agrárias nº
311, de 28 de novembro a 04 de dezembro de 2005.
20
A PEC 438, apresentada no Senado em 2001, foi aprovada em 2003. Em seguida, foi para a Câmara dos Deputados, onde
foi aprovada em primeiro turno, em agosto de 2004. A proposição precisa ainda ser aprovada em segundo turno. Depois de
passar pela Câmara, terá ainda que voltar ao Senado, devido a alterações no texto.
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de produção arcaico, socialmente perverso e ambientalmente insustentável, que se
utiliza a mão-de-obra em condições análogas ao trabalho escravo.
7.2 Fiscalização e repressão eficientes exigem comprometimento social do Estado, mediante planejamento e logística compartilhados entre os vários órgãos
públicos, no sentido coibir o crime organizado, que acumula riquezas através da
exploração do trabalho humano e da devastação da natureza.
7.3 Políticas públicas de distribuição de renda e geração de emprego são fundamentais para a superação dos fatores que levam o trabalhador, especialmente o
rural, analfabeto, na faixa etária de 20 a 30 anos, em condições miseráveis, a se
submeter a condições indignas de trabalho, moradia e supressão de sua liberdade.
7.4 Parceria entre governo, empresas responsáveis e sociedade civil, consciente, e mobilizada é instrumento para o cumprimento da função constitucional de
proteção dos direitos humanos e do meio ambiente, de forma a inibir a prática de
crimes que envergonham profundamente a cidadania brasileira – desmatamento
criminoso e trabalho escravo.
7.5 Capacidade de indignação é indispensável para o enfrentamento da tarefa histórica de libertar o trabalhador da condição indigna de escravo contemporâneo e
garantir a expansão da atividade agropecuária em bases racionais e ecologicamente responsáveis.

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL:
BREVE ANÁLISE DO DIREITO POSITIVO
E UMA PROPOSTA DE LEI FEDERAL QUE
REGULAMENTE O ART. 225, §1º, IV, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
ANTÔNIO FIGUEIREDO GUERRA BELTRÃO
Mestre em Direito Ambiental pela Pace University
School of Law, Procurador do Estado de Pernambuco

1. O EIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
O estudo de impacto ambiental está previsto pela Constituição Brasileira de
1988 como um requerimento prévio e obrigatório para instalação “de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente.”
Portanto, os entes governamentais não possuem discricionariedade para decidir
acerca da elaboração ou não de um EIA; se o projeto apresentado for potencialmente causador de algum impacto ambiental significativo, um estudo de impacto
ambiental há de ser realizado.
Apesar de ser uma previsão relativamente curta, o artigo 225, §1º, IV, compreende conceitos fundamentais relacionados ao EIA. Primeiro, a imperiosa necessidade do EIA ser preparado previamente ao respectivo projeto. Segundo, o
conceito de significância da degradação ambiental; o EIA não deve ser exigido
para todos os impactos ambientais, mas apenas para aqueles que forem significativos, ou seja, relevantes, substanciais, consideráveis. Logo, o EIA deve ser
requerido de forma criteriosa, para evitar sua vulgarização. Terceiro, o artigo 225,
§ 1º, IV, prevê que deve ser dada publicidade ao EIA; pode-se deduzir através de
outras previsões constitucionais, como a que estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,1 que o público em geral deve ter oportunidade
para participar efetivamente no procedimento de EIA.
A primeira lei no Brasil que tratou sobre avaliação de impacto ambiental foi a Lei Federal nº 6.803, de 2 de Julho de 1980.2 Este diploma dispõe
sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de
poluição. Em seu artigo 10, §3º, estabelece que a aprovação das zonas, além
de outros estudos, será precedida de “estudos especiais de alternativas e de
avaliações de impactos.”

1
2

Constituição Federal, art. 225, caput.
D.O.U. de 03.07.1980.

16

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Em 1981, o Congresso aprovou a Lei Federal nº 6.938, que instituiu a Politica
Nacional do Meio Ambiente e criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. Esta lei estabelece diversos princípios para a política nacional do meio ambiente assim como define meio ambiente, poluição, poluidor e recursos naturais.3
Dentro da hierarquia do SISNAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA é o órgão superior e deliberativo.4 O artigo 8º, II, da supramencionada lei prevê que cabe ao CONAMA “determinar, quando julgar necessário,
a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais
de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e
municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para
apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivamente relatórios, no
caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente
nas áreas consideradas patrimônio nacional.”
O artigo 9º, III, da Lei 6.938, de 1981, estabelece que a “avaliação de impacto ambiental” consiste em um dos instrumentos da Política Nacional do Meio
Ambiente.
No entanto, não há nenhuma outra previsão na Lei 6.938, de 1981, acerca
do EIA. Logo, esta lei nada dispõe sobre o procedimento do EIA, prazos, alternativas, medidas de mitigação, oportunidades para participação pública, etc.
Em 1986, após cinco anos,5 o direito positivo Brasileiro recebeu uma parcial regulamentação do EIA, que adveio não através de lei stricto sensu, mas através de resolução
do CONAMA. Trata-se da Resolução CONAMA nº 1, de 23 janeiro de 1986.6
Tal resolução não define EIA de forma tão precisa quanto a Constituição de
1988. De fato, apesar de cinco anos antes, em 1981, a Lei Federal nº 6.938 já ter
utilizado a expressão “significativa degradação” como requisito para elaboração
de um EIA, a Resolução CONAMA nº 1 simplesmente a desconsiderou. Em seu
artigo 2º dispõe que “dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e
respectivo relatório de impacto ambiental o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente,” indicando, então, de forma exemplificativa, diversas
atividades que exigem um EIA.
Ora, o corte de uma única árvore, por exemplo, consiste em atividade modificadora do meio ambiente, correspondendo a um impacto no meio. Não me
parece razoável, entretanto, imaginar que em tal caso, via de regra, haveria a necessidade de elaboração de um EIA. Logo, a expressão “atividades modificadoras
do meio ambiente” é por demais vaga, ampla.
O professor Édis Millaré observa com muita propriedade que a Resolução nº 1,
de 1986, apesar de indicar de forma expressa “a necessidade de se estabelecerem as
definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para o uso

3

Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, D.O.U. de 02.09.1981, arts. 2º e 3º.
Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, D.O.U. de 02.09.1981, art. 6º, II.
5
Paulo de Bessa Antunes observa que usualmente há um atraso relativamente longo entre a edição de uma lei ambiental
e sua posterior regulamentação. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p.
299.
6
D.O.U. de 17.02.1986.
4
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e a implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos
da Política Nacional do Meio Ambiente,” limitou-se a tratar do EIA, o que “levou
grande número de pessoas, até de estudiosos do assunto, a considerar que a Avaliação de Impacto Ambiental se limitava a esta figura, razão provável do grande atraso
da utilização dos métodos e práticas de AIA no planejamento governamental.”7
A avaliação de impacto ambiental – AIA – é gênero do que o estudo de impacto ambiental – EIA – é espécie. Portanto, além do EIA, há outras formas de
avaliação de impacto, designadas genericamente de “estudos ambientais.”
Para que o instituto do EIA seja cada vez mais reconhecido e fortalecido no
Brasil faz-se imperioso que o Poder Público o exija de forma criteriosa, para que
não se torne uma panacéia para exame de todo e qualquer impacto ambiental. Há
diversas outras formas de avaliação de impacto, tais como o relatório ambiental,
plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico
ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e análise
preliminar de risco, previstos pelo artigo 1º, III, da Resolução CONAMA nº 237,
de 19 de dezembro de 1997, que podem ser realizados para impactos ambientais
menos relevantes ao invés do EIA, no intuito de subsidiar a decisão acerca da
licença ambiental.
De fato, exige-se o licenciamento ambiental, corretamente, de forma ampla para toda e qualquer ação capaz, “sob qualquer forma, de causar degradação
ambiental,” nos termos do artigo 10 da Lei nº 6.938, de 1981, independentemente de ser significativa ou não. Assim, persistirá o controle ambiental a ser
realizado, em regra, pelos entes ambientais estaduais através do imprescindível
licenciamento prévio.
Destarte, o artigo 2º da Resolução do CONAMA nº 1, de 1986, incorreu em
impropriedade técnica ao exigir um EIA para as atividades modificadoras do ambiente independentemente de seus potenciais efeitos serem significativos ou não.
Deveria, portanto, ter se referido à avaliação de impacto ambiental – AIA – ao
invés de estudo de impacto ambiental – EIA.8
Pragmaticamente, entretanto, observe-se que malgrada a exigência constitucional impositiva da elaboração de um EIA sempre que uma atividade possua
potencial de ocasionar significativa degradação ao ambiente, o legislador constituinte não restringiu a exigência de um EIA para tal hipótese. Em outras palavras, o Poder Público também poderia exigir, em tese, um EIA em outros casos
em que não se configure o potencial de impactos significativos, embora não seja
tecnicamente correto. O CONAMA, com fundamento na Lei nº 6.938, de 1981, e
alterações subsequentes, possuiria competência para indicar outras hipóteses em
que entende ser necessária a realização de tal estudo.

7

Millaré, Édis. Direito do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 484.
O professor Édis Millaré entende que a solução estaria em considerar como relativa a presunção de gravidade dos casos
numerados pelo art. 2º da Resolução nº 1, de 1986: “o empreendedor, querendo, poderá produzir prova no sentido de que a
obra ou atividade pretendida não provocará impacto ambiental significativo. Portanto, em vez do agente público ter que provar
a significância do impacto, é o empreendedor quem deve provar sua insignificância.” MILLARÉ, Édis e BENJAMIN, Antonio
Herman V. Estudo Prévio de Impacto Ambiental: teoria, prática e legislação. São Paulo: RT, 1993. p. 34.
8
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Finalmente, o Decreto nº 95.733, de 12 de fevereiro de 1988,9 prevê expressamente que o planejamento de projetos, de médio ou grande proporção, que
recebam recursos federais deve considerar os efeitos ambientais, culturais e sociais. Logo, claramente inspirado na seção §102(2)(C) da Lei da Política Nacional
do Meio Ambiente do direito estadunidense [National Environmental Policy Act
– NEPA],10 instrumento legal que criou o procedimento de EIA, em 1969, aquele
Decreto impõe que todos os projetos que recebam recursos federais devem incorporar a temática ambiental em seus planejamentos, independentemente do potencial de causar ou não significativa degradação ambiental. Caso seja detectado o
potencial de causar algum impacto significativo no ambiente, um EIA há de ser
elaborado, com fundamento no artigo 225, §1º, IV, da Constituição de 1988.
2. O PROCEDIMENTO DO EIA
O artigo 1º da Resolução CONAMA nº 1, de 1986,11 define impacto ambiental como “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do
meio ambiente” causada por ação humana que “direta ou indiretamente afetam:
(I) a saúde, a segurança e o bem-estar da população; (II) as atividades sociais e
econômicas; (III) a biota; (IV) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e (IV) a qualidade dos recursos ambientais.”
O seu artigo 2º prevê que “dependerá de elaboração de estudo de impacto
ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental – RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do SEMA em caráter supletivo,
o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente ...”
O mesmo artigo 2º indica diversas atividades que exigiriam a elaboração de
um EIA, do inciso I ao XVI. Trata-se de lista meramente exemplificativa; outras
ações que modifiquem o meio ambiente, de acordo com a definição prevista pelo
artigo 1º, também demandariam um EIA.
Questão relevante consiste na forma pela qual o ente ambiental deve decidir
acerca de exigir ou não um EIA. Infelizmente, não há no ordenamento jurídico
pátrio nenhuma provisão clara a respeito. A Resolução do CONAMA nº 237, de 19
de dezembro de 1997, limita-se a dispor em seu artigo 3º, parágrafo único, que o
“órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é
potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os
estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.”
O artigo 37 da Carta de 1988 prevê que toda a administração pública,
direta e indireta, dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municipíos, deverá obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. A Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula

9

D.O.U. de 18.02.1988.
A §102(2)(C) do NEPA requer que todas as agências do governo federal incluam em cada recomendação ou relatório
acerca de propostas de legislação ou outras ações federais de magnitude que afetem significativamente a qualidade do
ambiente humano um EIA.
11
D.O.U. de 17.02.1986.
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o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, reitera
aqueles princípios e acrescenta, entre outros, o da motivação e da razoabilidade.
Assim, o Estado Democrático de Direito abomina decisões administrativas arbitrárias, sem fundamentação.12
Logo, a decisão do ente ambiental competente sobre o potencial de um dado
projeto de causar degradações ambientais significativas deve ser tomada objetiva
e motivadamente, com base em estudos ambientais, evidências científicas e outros
dados existentes. Outrossim, esta decisão, instrumentalizada em um processo administrativo simplificado, em que deverão constar todos os elementos em que se
baseou, há de ser arquivada e, como já determina a Lei Federal nº 10.650, de 2003,
acessível ao público em geral.
Caso a administração pública não fundamente de forma satisfatória sua
decisão de não exigir um EIA, ou seja, caso não demonstre de forma razoável
que o projeto proposto não apresenta potencial de causar degradação ambiental
significativa, qualquer cidadão estará legitimado para buscar a tutela judicial
no intuito de anular tal decisão através de ação popular, dado que estará caracterizado “ato lesivo ao meio ambiente,” nos termos do artigo 5º, LXXIII, da
Constituição de 1988.
Ressalte-se, como observa o professor Paulo Afonso Leme Machado, que
o ônus de comprovar que a obra ou atividade proposta não implica em potencial
impacto significativo no ambiente pertence ao empreendedor, e não ao ente ambiental competente.13
Em regra, os entes ambientais estaduais, integrantes do SISNAMA, têm a
competência legal para realizar o licenciamento prévio de “construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de
recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como
os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental...” (sic).14 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis – IBAMA – possui, consequentemente, uma competência suplementar, restrita apenas
ao licenciamento de atividades e obras de âmbito nacional ou regional.15
O EIA deve ser aprovado pelo ente ambiental que detenha a competência
para realizar o licenciamento ambiental de um dado projeto. Se a obra ou atividade proposta possui uma abrangência local ou estadual, o ente ambiental estadual
terá a competência para aprovar ou não um EIA, em caso de haver potencial de

12

Ver também o art. 93, X, da Constituição da República.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 213.
14
Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, D.O.U. de 02.09.1981, art. 10. “A construção, instalação, ampliação e
funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de previo licenciamento do orgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, e do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis – IBAMA, em carater supletivo, sem prejuizo de outras
licenças exigiveis”. De acordo com esta definição, há dois objetos da licença: qualquer ação que possa causar poluição
ou degradação ambiental. Contudo, estes dois objetos indicam uma mesma realidade, visto que poluição sempre causa
degradação ambiental. De fato, conforme as definições do artigo 3º, II e III, da Lei nº 6.938, de 1981, a poluição consiste
em uma espécie do gênero degradação ambiental.
15
Art. 10, §4º, da Lei nº 6.938, de 1981.
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degradação ambiental significativa. Se de abrangência nacional ou regional, que
exceda os limites territoriais de um Estado, o IBAMA terá competência para decidir sobre o licenciamento e sobre o EIA, caso existente.
Outrossim, o EIA há de ser elaborado em momento anterior à expedição da
licença, “mesmo que se trate de licença-prévia,”16 dado o princípio da prevenção
que lhe é ontológico.
O artigo 5º da Resolução CONAMA nº 1 prevê algumas regras a serem
seguidas pelo EIA. Primeiro, o EIA deve considerar “todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a hipótese de não
execução do projeto” (I). O exame das alternativas consiste em uma etapa crucial
de todo EIA visto que permite, em tese, uma decisão mais criteriosa por parte do
ente ambiental competente.
De fato, um dos propósitos centrais da Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente [National Environmental Policy Act – NEPA] consiste em propiciar,
através do EIA, todos os dados e informações necessários para que a melhor decisão possível seja tomada pelos agentes governamentais.
Verifica-se, contudo, que parte da regra contida no artigo 5º, I, da Resolução
CONAMA nº 1 não é factível dado que “todas as alternativas tecnológicas” corresponde a uma exigência impossível de se cumprir, sob pena de absoluto engessamento da administração pública. Sempre haverá alguma alternativa tecnológica
desconhecida ou inviável, considerando-se o seu altíssimo custo, a inexistência de
especialistas na região, etc.
Por conseguinte, o dispositivo supramencionado, se aplicado estritamente
pelo Judiciário Brasileiro, impediria todo e qualquer projeto que demande um
EIA, visto que sempre há uma alternativa tecnológica não considerada. O Conselho em Qualidade Ambiental [Council on Environmental Quality], orgão estadunidense que regulou o NEPA, de forma mais precisa e pragmática, prevê expressamente que apenas as alternativas “razoáveis” devem ser analisadas.17
Outrossim, mister ressaltar que o EIA não impõe que a melhor alternativa
ambiental seja seguida pela administração pública, mas tão-somente que a alternativa escolhida seja ambientalmente razoável, fundamentada objetivamente
nos dados e conclusões encontrados ao longo do seu procedimento.18 “Isto porque o EIA, como se sabe, visa integrar a preocupação ambiental ao complexo
de fatores que influenciam a decisão administrativa (econômicos, sociais, etc).
Sopesar o meio ambiente não significa, em realidade, fazê-lo predominante. A
decisão administrativa não se submete ao monopólio da preocupação ambiental.
Seria sair de um extremo e ir para outro. É, pois, um esforço mais de integração
do que de dominação.”19

16
MILLARÉ, Édis e BENJAMIN, Antonio Herman V. Estudo Prévio de Impacto Ambiental: teoria, prática e legislação.
São Paulo: RT, 1993. p. 78.
17
Council on Environmental Quality [Conselho em Qualidade Ambiental], 40 C.F.R. §§ 1502.1-1502.14(a) (West Supp.
2004-2005).
18
MILLARÉ, Édis e BENJAMIN, Antonio Herman V. Estudo Prévio de Impacto Ambiental: teoria, prática e legislação.
São Paulo: RT, 1993. p. 68.
19
Ibidem, p. 68.
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O artigo 6º, II, da Resolução CONAMA nº 120 prevê que o EIA deve conter
a análise dos impactos ambientais e suas alternativas, o que compreende positivos
e negativos impactos, diretos e indiretos, temporários e permanentes, seu grau de
reversibilidade, suas propriedades cumulativas e sinérgicas, entre outras.
Outro componente essencial do EIA encontra-se no artigo 6º, III, e corresponde às medidas de mitigação. Trata-se de uma previsão singela, que estabelece
apenas que o EIA deve definir as medidas mitigadoras dos impactos negativos,
entre elas “os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos,
avaliando a eficiência de cada uma delas.”
O artigo 6º, IV, da supramencionada resolução prevê que o EIA deve conter
um programa de monitoramento dos impactos positivos e negativos. Este dispositivo consiste em importante aprimoramento do norte-americano NEPA, que não possui algo semelhante. Este programa de monitoramento, se corretamente realizado,
assegura que toda a discussão e as decisões tomadas ao longo de um procedimento
de EIA, incluindo-se as medidas de mitigação, sejam efetivamente consideradas e
implementadas quando da execução do respectivo projeto pelo empreendedor.
O parágrafo único do artigo 9º determina que o relatório de impacto ambiental – RIMA - deve ser apresentado de forma objetiva, em uma linguagem
acessível, consistindo em uma espécie de sumário do EIA.
No sistema jurídico Brasileiro a regra geral consiste em que os entes ambientais estaduais possuem a competência para conceder o licenciamento de qualquer ação capaz de provocar alguma degradação ambiental.21 Consequentemente,
ao IBAMA compete uma competência suplementar, restrita ao licenciamento de
ações de âmbito nacional ou regional.22
Ressalve-se, entretanto, que o art. 10, §2º, da Lei nº 6.938, de 1981, faculta
ao CONAMA indicar casos em que o licenciamento ambiental dependerá de homologação do IBAMA.
Outrossim, vale observar que no caput do artigo 10, que trata sobre o licenciamento dos entes ambientais estaduais e, em caráter supletivo, do IBAMA,
o objeto consiste em qualquer ação que possa causar degradação ambiental; por
outro lado, o §4º do mesmo artigo, ao indicar a competência do IBAMA, referese expressamente a atividades e obras com “significativo” impacto ambiental. Em
que pese a dificuldade de se imaginar uma hipótese em que exista um impacto
ambiental não significativo de âmbito nacional ou regional, ao utilizar o mesmo
termo previsto pelo artigo 225, §1º, IV, da Carta, o legislador automaticamente
passou a exigir que em todos os casos de licenciamento ambiental a ser realizado
pelo IBAMA, com fundamento no artigo 10, §4º, da Lei nº 6.938, de 1981, um
estudo de impacto ambiental também será necessário.
Logo, o EIA há de ser aprovado pelo ente ambiental, federal ou estadual, que
detenha a competência para realizar o licenciamento ambiental do respectivo pro-
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Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986, D.O.U. de 17.02.1986.
Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, D.O.U. de 02.09.1981, art. 10.
Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, D.O.U. de 02.09.1981, art. 10, §4º.
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jeto.23 Se a ação proposta tiver uma abrangência local, não excedente dos limites
territoriais de um Estado, o ente ou órgão ambiental estadual será o competente
para conceder o licenciamento ambiental e, em caso de haver potencial para causar significativa degradação no ambiente, aprovar o EIA. Caso a ação exceda os
limites territoriais de um determinado Estado e implique em significativo impacto
ambiental, a competência para realizar o licenciamento ambiental e aprovar o respectivo estudo de impacto ambiental pertencerá ao IBAMA.
Verifica-se, pois, que no sistema brasileiro apenas os entes ambientais,
federal ou estaduais, possuem a competência para aprovar o EIA, enquanto que
no sistema estadunidense todo e qualquer ente governamental – agency - possui, em tese, a competência para aprovar um EIA, desde que a respectiva obra
ou atividade proposta esteja inserida em suas atribuições legais. Por tal razão, a
lei que trata sobre procedimento administrativo no direito estadunidense - Administrative Procedure Act [Lei do Procedimento Administrativo] – estabelece
um procedimento específico para indicar qual o ente que irá comandar um EIA
– lead agency - em caso de um mesmo projeto encontrar-se inserido nas atribuições de mais de um ente.
Distintamente do NEPA, que estabelece que é o agente público responsável
que tem o dever de preparar o EIA, no sistema brasileiro a elaboração do EIA
compete ao proponente do projeto e não ao órgão ou ente ambiental. Observese, contudo, que na prática os EIAs norte-americanos são, em regra, preparados
também pelos proponentes dos respectivos projetos, através da contratação de
equipes de consultores especializados, visto que os entes públicos não possuem,
em geral, estrutura para atender a toda a demanda de novos projetos em um curto
espaço de tempo.
O artigo 6º, II e III, da Resolução CONAMA nº 1 compreende outras questões importantes: as alternativas que devem ser consideradas na análise dos impactos ambientais e a definição de medidas mitigadoras de impactos negativos.
O EIA deve ser elaborado por “técnicos habilitados” contratados pelo empreendedor do projeto, o qual arcará com as despesas.24 Como bem observa o
professor Paulo Afonso de Leme Machado, as opiniões apresentadas por tais especialistas devem ser fielmente transcritas no EIA, caracterizando “obrigação de
relevante interesse ambiental,” nos termos do artigo 68 da Lei nº 9.605, de 1998,
aplicando-se a sanção prevista em caso de omissão.
Esta equipe de técnicos especializados deve atuar em parceira com o ente
ambiental competente, disponibilizando todas as informações necessárias, a metodologia aplicada, esclarecendo os pontos obscuros, sempre colaborando com o
órgão governamental.25
Após receber o EIA elaborado pelos técnicos habilitados, o ente ambiental
competente deve indicar um prazo para receber os comentários públicos de outros
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Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986, D.O.U. de 17.02.1986, art. 2º.
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entes governamentais assim como do público. O ente ambiental competente pode,
em decisão discricionária, promover ou não audiência pública,26 exceto se houver
solicitação de entidade civil, do Ministério Público ou de um grupo de cinquenta
ou mais cidadãos, quando, então, essa audiência torna-se obrigatória.27
3. A OPORTUNIDADE PARA A PARTICIPAÇÃO PÚBLICA NO EIA
A Constituição de 1988 estatui em seu artigo 225, caput, que “todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo...” Por via de consequência, como assevera o professor Jose Afonso da Silva,
“nada mais coerente do que esse povo ter acesso a um instrumento da política de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.”28
A oportunidade para participação pública é essencial para o procedimento
de EIA. Como observa o professor Paulo Afonso Leme Machado, com a precisão
que lhe é peculiar, “pode não ocorrer efetiva participação do público pela ausência de comentários; contudo, não se concebe EPIA sem a possibilidade de serem
emitidas opiniões por pessoas e entidades que não sejam o proponente do projeto,
a equipe multidisciplinar e a Administração.”29
A participação pública efetiva em um procedimento de EIA pressupõe o
direito de acesso às informações existentes na administração pública. Todos os
relatórios, estudos, análises elaborados por órgãos públicos, com raras exceções
relacionadas à defesa nacional ou segredos comerciais,30 devem ser disponibilizados ao público. De fato, razoável entender que os cidadãos devem ter acesso a tais
informações visto que, como contribuintes, financiam as atividades dos órgãos
públicos. Outrossim, toda a administração pública no Brasil está subordinada ao
princípio da publicidade.31
Na maioria das vezes a coleta de dados ambientais requer conhecimento
especializado e ferramentas sofisticadas, que, em geral, não estão ao alcance do
cidadão comum, tornando-se um sério obstáculo à participação do público. Ademais, não é justo esperar que cidadãos gastem seu tempo e dinheiro para coletar
dados ambientais visto que a proteção ao ambiente é um dever do Poder Público.
A seção §102(2)(G) do NEPA prevê de forma clara que “todas as agências
do governo federal devem tornar disponíveis aos Estados, condados, municipalidades, instituições e indivíduos, avisos e informações úteis para restaurar, manter
e melhorar a qualidade do ambiente.”32
No Brasil, a Lei Federal nº 10.650, de 16 de abril de 2003, dispõe sobre o
“acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades inte-
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Resolução CONAMA nº 9, de 3 de dezembro de 1987, D.O.U. de 05.07.1990, art. 2º, caput.
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SILVA, Jose Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 297.
29
MACHADO, op. cit., p. 231.
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Ver o Clean Water Act [Lei da Água Limpa], 33 U.S.C.A. § 308(b)(2) (West Supp. 2004-2005).
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Constituição Federal art. 37, caput.
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27
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grantes do SISNAMA.” Trata-se de notável inovação no direito pátrio, a qual cria
um dever geral a todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta
que compõem o SISNAMA, compreendendo União Federal, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios,33 de permitir o acesso público aos documentos,
expedientes e processos administrativos que tratem de matéria ambiental, assim
como de fornecer informações ambientais que estejam sob sua guarda.
O art. 8º da Lei Federal nº 10.650, de 2003, prevê que os órgãos ambientais
integrantes do SISNAMA deverão “elaborar e divulgar relatórios anuais relativos
à qualidade do ar e da água, e, na forma da regulamentação, outros elementos
ambientais.” Trata-se de importante previsão que gerará dados fundamentais para,
entre outras medidas, a elaboração de políticas públicas mais eficientes.
O Conselho em Qualidade Ambiental [Council on Environmental Quality CEQ], que regula o NEPA, estabelece na seção §1502.1 que o EIA deve “propiciar
ampla e justa discussão dos impactos ambientais significativos e deve informar os
agentes decisórios e o público das alternativas razoáveis… Um estudo de impacto
ambiental é mais que revelar documentos …” O CEQ possui uma seção inteira intitulada “Envolvimento Público,”34 onde é estabelecido que os órgãos governamentais
“devem empreender esforços diligentes para envolver o público no preparo e implementação dos procedimentos do NEPA.” Nos E.U.A. o público é convidado por duas
vezes a participar de um EIA. Primeiramente, no esboço do EIA - draf EIA -, após a
publicação do aviso da ação proposta. Posteriormente, no EIA final.
Outrossim, o CEQ prevê que o ente governamental que está realizando o EIA
deve responder a todos os comentários em seu EIA final.35 Todos os comentários
substanciais recebidos no esboço do EIA “devem ser anexados ao EIA final.”
No Brasil, a Constituição de 1988 assegura, em seu artigo 225, §1º, IV, que
há de ser dada publicidade ao EIA. A Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro
de 1986, prevê em seu artigo 11, §2º, que o órgão ambiental competente assinará
um prazo para “recebimento dos comentários a serem feitos pelos órgãos públicos
e demais interessados.”36
Entretanto, o art. 2º, §1º, da Resolução nº 9, de 1987, do CONAMA prevê que
o momento de participação do público ocorre somente após o EIA já ter sido concluído.37 Logo, apesar da agência ambiental competente ainda não ter decidido acerca da
aprovação ou não do EIA, o fato desse estudo já encontrar-se concluído quando do
período de comentários públicos consiste em um equívoco de seu procedimento.
Por exemplo, considere-se um projeto para construção de um grande empreendimento hoteleiro que tenha potencial de causar degradação ambiental significativa. Os
técnicos habilitados contratados pelo empreendedor, após um gasto razoável de tempo
e dinheiro, concluem o EIA, que, então, é enviado para análise do ente ambiental com-

33

Lei Federal nº 6.938, de 31.08.1981, art. 6º, caput.
Council on Environmental Quality [Conselho em Qualidade Ambiental], 40 C.F.R. § 1506.6 (West Supp. 2004-2005).
35
40 C.F.R. § 1503.4.
36
D.O.U. de 17.02.1986.
37
Há Estados que criaram outras oportunidades para participação pública. Neste sentido, ver o Decreto 26.687, de
11.02.1982, da Bahia, que instituiu uma fase de comentários antes da conclusão do EIA.
34
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petente. No período de comentário público, com realização ou não de audiência, um
certo arqueologista alega, com base em dados científicos robustos que apresenta, que
o local do empreendimento consiste em um cemitério de um povo indígena há muito
extinto. Consequentemente, haveria apenas duas soluções neste caso, nenhuma delas
razoável: aprovar o EIA e, consequentemente, autorizar a construção do empreendimento hoteleiro, o que implicaria na destruição do cemitério de grande valor arqueológico; ou não aprovar o EIA e, portanto, negar as licenças para a execução da obra.
Caso o empreendedor tivesse conhecimento dessa qualidade arqueológica da área do
projeto logo no início do procedimento, poderia ter optado pela escolha de uma outro
local, o que teria lhe poupado tempo e dinheiro.
Logo, é bem mais eficiente convidar o público para participar também no
início do procedimento de EIA, visto que os seus comentários serão essenciais
para definir o escopo do projeto proposto. O público terá mais interesse em participar visto que o procedimento estará em seu nascedouro, não se tratando, portanto, de um processo já concluído onde se busca apenas sua ratificação. Por outro
lado, colhendo as informações precocemente, o empreendedor poderá identificar
quais os pontos mais polêmicos do projeto, para, então, adaptá-los no intuito de
evitar futuros litígios que venham a retardar ou impedir a sua execução.
Ressalve-se que todas as questões relevantes devem ser apresentadas de logo,
nessa primeira oportunidade de comentários públicos, para garantir a segurança
e eficiência do processo, vedando-se reservar comentários para apresentação no
último momento, no intuito de surpreender e dificultar seu regular trâmite.
A audiência no procedimento de EIA Brasileiro está regulada pela Resolução do CONAMA nº 9, de 3 de dezembro de 1987.38 Seu propósito consiste
em disponibilizar informações sobre EIA/RIMA e colher críticas e sugestões do
público presente na audiência.39
É bastante positiva a previsão do artigo 2º da supramencionada Resolução,
que estabelece a obrigatoriedade de audiência em caso de requerimento por organização civil, pelo Ministério Público ou por cinquenta ou mais cidadãos. Portanto, em tais casos, não haverá discricionariedade alguma por parte do órgão ambiental. Nos demais casos, a realização de audiência será facultada a uma decisão
discricionária do ente ambiental competente.
A Constituição de São Paulo, no artigo 192, §2º, impõe a realização de audiências no procedimento de EIA. A Constituição de Pernambuco prevê no artigo
215 que “para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, será exigido estudo prévio de impacto ambiental, a
que se dará publicidade e, na forma da lei, submetido à audiência pública.”
Com fundamento no artigo 24, VI, da Carta de 1988, cabe aos Estados editar
legislação específica regulando a audiência no EIA, tornando-a obrigatória em
todos os casos, assim como aperfeiçoando o seu procedimento, desde que respeitado o rito mínimo previsto pela Resolução CONAMA nº 9.

38
39

D.O.U. de 05.07.1990.
Ibidem, artigo 1º.
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4. UMA PROPOSTA DE LEI FEDERAL QUE REGULAMENTE O ART. 225, §1º, IV, DA CARTA
DA REPÚBLICA
O procedimento do EIA no Brasil encontra-se, basicamente, regulado por
Resoluções do CONAMA,40 espécie do gênero ato administrativo, e não por lei.
De acordo com o artigo 24, VI, da Constituição de 1988, a União Federal
possui competência legislativa para editar normas gerais acerca de florestas, caça,
pesca, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção
do meio ambiente e controle da poluição. Os Estados federados possuem, em
regra, competência suplementar sobre tais matérias.41
O artigo 225, §1º, IV, da Carta de 1988 dispõe que um estudo de impacto
ambiental será exigido “na forma da lei,” expressão que, segundo a tradição do
direito brasileiro, significa que deverá haver lei a ser aprovada pelo Congresso
regulando o EIA.
Ressalte-se que tal lei não teria o condão de restringir a hipótese em que
um EIA deva ser exigido, a qual já encontra-se expressa na norma constitucional
– potencial degradação significativa no ambiente - mas tão-somente a forma pela
qual o EIA deve ser requerido. 42
Destarte, a União Federal, através de seu Poder Legislativo, pode editar lei
estabelecendo regras gerais acerca do procedimento do EIA, o que contribuiria
para fortalecer o instituto no Brasil. Os Estados federados igualmente podem também editar leis estaduais disciplinando o EIA, desde que circunscritas às suas
competências suplementares.
Questão interessante consiste na possibilidade dos Estados exercerem competência legislativa plena enquanto inexistir lei federal sobre normas gerais, nos
termos do artigo 24, §3º, da Constituição Federal. Considerando que o procedimento do EIA não se encontra previsto em lei federal alguma, mas tão-somente
em atos administrativos – resoluções do CONAMA -, há, em tese, a possibilidade
dos Estados federados exercerem esta competência legislativa plena para editar
leis disciplinando o procedimento do EIA.
Naturalmente, tal questão não seria imune a controvérsias, visto que podese alegar que as resoluções do CONAMA, embora tenham a natureza de ato
administrativo, corresponderiam às normas gerais previstas pelo artigo 24 da
Carta de 1988 visto que editadas com fundamento no artigo 8º da Lei nº 6.938,
de 1981, pelo que inexistiria a competência legislativa plena, ainda que provisória, dos Estados.
De todo modo, há alguns pontos importantes a serem considerados em uma
futura lei federal acerca do procedimento do EIA. Primeiro, esse diploma legal deve
expressamente exigir que a decisão do órgão ou ente ambiental em não requerer um
EIA em um determinado projeto esteja objetivamente fundamentada em provas e

40

Resoluções nº 1, de 23 de janeiro de 1986, D.O.U. de 17.02.1986, e nº 9, de 3 de dezembro de 1987, D.O.U. de
05.07.1990.
41
Constituição Federal art. 24, §2º.
42
STF, ADIN nº 1086-7 medida liminar, Relator: Ministro Ilmar Galvão, 01.08.1994, D.J.U. 16.09.1994, p. 435.
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evidências constantes do respectivo processo administrativo, acessível ao público,
que comprovem a ausência de potencial degradação significativa no ambiente.
A Constituição de 1988 prevê em seu artigo 37, caput, que a administração pública é regida pelos princípios da Legalidade, Moralidade, Impessoalidade,
Publicidade e Eficiência. Outrossim, a Lei Federal nº 9.784, de 29.01.1999, que
regula o processo administrativo na administração pública federal, estabelece em
seu artigo 2º que a administração pública obedecerá, entre outros, ao princípio da
motivação. Por conseguinte, não podem os entes ou órgãos ambientais decidirem
de forma arbitrária acerca da desnecessidade de elaboração de um EIA para um
dado projeto, sem que estejam fundamentados em evidências objetivas, constantes do respectivo processo administrativo, e, como já determina a Lei Federal nº
10.650, de 2003, acessíveis ao público em geral.
Segundo, faz-se fundamental criar uma oportunidade para a participação do
público logo no início do procedimento do EIA. Como anteriormente exposto, a
legislação brasileira não prevê a oportunidade para comentários do público durante a elaboração do EIA, mas, tão-somente, após a sua conclusão.
A oportunidade para participação pública deve ocorrer o mais cedo possível
no procedimento do EIA, visto que consiste em fator crucial para definir a abrangência do projeto proposto e identificar os seus pontos mais sensíveis e controversos. Ademais, convidar o público para participar apenas após a conclusão do EIA
é absolutamente inadequado para todas as partes envolvidas no procedimento: o
público em geral se depara com um estudo já totalmente consolidado, preparado
ao longo de meses por especialistas contratados pelo empreendedor, sob a orientação do ente ambiental competente, e sente que sua participação não fará mais
diferença alguma. Por outro lado, todo o procedimento do EIA, após considerável
investimento de tempo e dinheiro, pode parecer para o empreendedor demasiado
imprevisível e frustrante, dado que qualquer comentário do público trazendo elementos novos e relevantes pode implicar em alterações substanciais do projeto,
gerando alterações em seu orçamento e cronograma.
O fato de que no Brasil, distintamente do que ocorre, em tese, nos Estados
Unidos da América, não ser o EIA elaborado pelos órgãos públicos não impede
que se crie uma oportunidade no seu início para participação do público, em que o
empreendedor teria que apresentar apenas um esboço geral do projeto,43 coletando
então os comentários eventualmente trazidos pelos cidadãos para serem devidamente considerados e, caso relevantes, incorporados.
Outra questão a ser contemplada numa futura lei federal sobre EIA consiste em
impor ao empreendedor o dever legal de responder a todos os comentários substanciais eventualmente levantados nos períodos de participação do público. De fato, qual
a lógica em se garantir oportunidade para a participação do público em um procedimento de EIA se inexiste tal obrigação por parte do empreendedor? De acordo com a
legislação em vigor, os empreendedores e os órgãos públicos ambientais estão absolutamente livres para desconsiderar os comentários públicos eventualmente trazidos,

43

No direito estadunidense intitula-se draft environmental impact statement – DEIS.
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sem que seja necessário sequer uma resposta negativa por escrito. Consequentemente,
a participação do público no procedimento de EIA no Brasil ainda não é efetiva.
Ainda, as respostas do empreendedor aos comentários públicos devem necessariamente estar baseadas em dados objetivos, disponíveis a todos no respectivo processo administrativo, justificando a alternativa selecionada frente às demais
e apresentando as medidas mitigadoras.44 Consequentemente, o ente ambiental
competente possuirá informações bem mais precisas e completas em que se fundamentar para aprovar ou não o EIA.
Se a decisão do ente ambiental competente não estiver devidamente fundamentada em provas e evidências objetivas constantes do respectivo processo
administrativo, seja em relação à alternativa selecionada, às medidas mitigadoras
ou mesmo à aprovação do EIA, estaria configurada a lesividade ao meio ambiente,
o que legitimaria a ação popular prevista pelo art. 5º, LXIII, da Constituição de
1988, bem como a ação civil pública.
Outro tema a ser analisado para inclusão ou não num futuro projeto de lei
consiste na exclusividade da aprovação do EIA pelos entes ambientais. No atual
sistema criado pela Lei º 6.938, de 1981, com suas alterações subsequentes, apenas os entes ou órgãos ambientais, em nível federal e estadual, têm competência
para licenciar projetos e, quando necessário, aprovar EIAs. Há, portanto, uma
excessiva concentração das questões relativas ao ambiente nos órgãos ambientais,
como se toda a legislação de preservação da natureza e de combate à poluição
tivesse como destinatários apenas tais órgãos e não toda a administração pública.
Ademais, essa concentração torna o processo de aprovação de projetos perante os
demais órgãos públicos mais lento e burocrático.
Caso se assegure, por lei, um amplo acesso às informações e oportunidades
efetivas de participação do público interessado desde o início de um procedimento
de EIA e se crie o dever de que as decisões do agente público competente estejam
necessariamente baseadas em elementos objetivos constantes do respectivo processo, que assegurem que a alternativa selecionada é razoável e que os efeitos negativos
foram devidamente mitigados, sob pena de sua invalidação, pode-se imaginar um
outro sistema em que o licenciamento e a aprovação do EIA pertencesse ao órgão
público competente, por lei, para a matéria objeto do projeto (ex: águas, energia,
petróleo, etc.). Neste novo sistema, os órgãos ambientais editariam as normas e
padrões a serem necessariamente observados por todos os demais órgãos da administração e teriam poderes legais para supervisionar a sua fiel execução.
Finalmente, deve ser criado para todos os entes e órgãos ambientais um dever legal de, após a conclusão do EIA, inspecionar regularmente a execução do
respectivo projeto no intuito de assegurar que todas as condições previstas pelo
EIA final estão sendo implementadas pelo empreendedor. Ademais, tais inspeções
seriam importantes para analisar a eficiência do EIA caso a caso, colhendo-se informações relevantes que poderiam ser utilizadas para o seu aprimoramento.

44

Ver o New York State Environmental Quality Review – SEQRA [Lei de Revisão da Qualidade Ambiental do Estado de
Nova Yorque], 6 NYCRR § 617.9(8).
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5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 A expressão “na forma da lei” empregada pelo art. 225, §1º, IV, da Constituição Federal, autoriza e impõe a edição de lei federal disciplinadora do EIA,
momento oportuno para aperfeiçoar e fortalecer o seu procedimento, que, atualmente, encontra-se basicamente normatizado por Resoluções do CONAMA.
5.2 O EIA não está assegurando o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado uma vez que a oportunidade para participação do público
ocorre tão-somente após a sua conclusão e o empreendedor não está obrigado a responder, por escrito e motivadamente, aos comentários eventualmente formulados.
5.3 Uma futura lei federal regulando o EIA deve expressamente exigir que a decisão do órgão ou ente ambiental em não requerer um EIA em um determinado
projeto esteja objetivamente fundamentada em provas e evidências constantes do
respectivo processo administrativo, acessível ao público, comprovadoras da ausência de potencial degradação significativa no ambiente.
5.4 Outrossim, faz-se fundamental criar uma oportunidade para a participação do
público interessado também no início do procedimento do EIA, o que possibilitará uma melhor compreensão dos pontos sensíveis do projeto proposto.
5.5 Finalmente, deve-se impor ao empreendedor o dever legal de responder, or escrito, a todos os comentários substanciais eventualmente apresentados, e que tais
respostas, justificadoras da alternativa selecionada, estejam necessariamente baseadas em dados objetivos, disponíveis a todos no respectivo processo administrativo.
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PARTICULARIDADES DE CASOS AMBIENTALES
PARA LA JUSTICIABILIDAD EN EL SISTEMA
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS
ASTRID PUENTES RIAÑO
Directora Legal de la Asociación Interamericana para
la Defensa del Ambiente, AIDA

1. INTRODUCCIÓN
La vinculación del ambiente con los derechos humanos es clara, siendo ampliamente reconocida internacionalmente.1 De hecho el derecho humano al ambiente sano está consagrado en múltiples constituciones del mundo y de diversas
maneras la jurisprudencia lo ha tutelado. A pesar de ello, no existen mecanismos
de exigibilidad internacional directa aplicables para este derecho.
En virtud de la universalidad de los derechos humanos y de la vinculación del ambiente con éstos, la utilización de los mecanismos tradicionales de
protección de derechos humanos es viable en estos casos. La exigibilidad de
los derechos ambientales desde la perspectiva de los derechos humanos es una
oportunidad de protección inicial, que deberá evolucionar para adecuarse a todas
las particularidades que los casos implican. Evidentemente, y de la misma manera que los derechos económicos, sociales y culturales, y la protección de los
derechos de las mujeres,2 la protección de los derechos ambientales requiere del
desarrollo de estándares particulares que aseguren su exigibilidad.
Particularidades como la identificación e identidad de las víctimas,
las acciones judiciales disponibles, el daño, las pruebas, la responsabilidad
estatal internacional y la reparación de los daños diferencian los casos de
derechos ambientales de los demás derechos humanos. Por ende, la descripción y reflexión acerca de estos elementos es necesaria para la protección adecuada de los derechos humanos vinculados con casos ambientales.
Aunado a ello, permiten tener herramientas adicionales de reflexión que

1
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, AG/RES. 1819 (XXXI-O/01), 2 Junio, 2001,
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, AG/RES. 1896 (XXXII-O/02), 4 Junio 2002, Reunión de Expertos en Derechos Humanos y Ambiente, Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y Director
Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Texto Final, Enero 16, 2002, No. 12, ver también SHELTON, Dinah. “Environmental Rights in Multilateral Treaties Adopted between 1991 and 2001”, Joint UNEPOHCHR Expert Seminar on Human Rights and the Environment, Geneva, January, 2002.
2 BADILLA, Ana Elena, TORRES, Isabel. “La protección de los derechos de las mujeres en el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos”, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y de los derechos de las
poblaciones migrantes y las mujeres, los pueblos indígenas y los niños, las niñas y los adolescentes. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, IIDH. San José, Costa Rica, 2004. p. 91-190, p. 108.
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motiven el desarrollo hacia la exigibilidad más eficiente de los derechos
humanos, para su protección universal.
La intención de este escrito es describir algunas de éstas particularidades y en especial las herramientas para la justiciabilidad ante el sistema
interamericano de derechos humanos, cuando la falta de efectividad de los
recursos internos haga necesario acudir a la instancia internacional. En la
primera parte, describiré a grandes rasgos el estatus del derecho humano al
ambiente sano en el hemisferio, haciendo referencia a otras instancias internacionales relevantes. A continuación mencionaré la posibilidad para hacer
exigible el derecho humano al ambiente sano en el SIDH, para posteriormente hacer referencia a los elementos que caracterizan los casos ambientales y que por ende, al momento de presentarlos como casos de derechos
humanos, será necesario tener en cuenta.
2. EL DERECHO AL AMBIENTE SANO
El reconocimiento del derecho al ambiente sano es reciente en comparación con otros derechos humanos. A nivel global, la Declaración de Estocolmo de 1972 reconoció por primera vez que las personas tienen derecho “a
la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un
medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras”. 3 Posteriormente, en la Declaración de Río
de 1992 se reconoce el derecho a una vida saludable y productiva en armonía
con la naturaleza,4 incluyendo a su vez elementos procedimentales esenciales en materia ambiental, como el derecho a la participación y el acceso a
la información y a la justicia.5 Regionalmente, vale la pena resaltar que la
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, reconoció “la
necesidad de promover la protección del medio ambiente y el pleno goce de
todos los derechos humanos”. 6
Las declaraciones de los Estados mencionadas anteriormente no son vinculantes. De esta manera, si bien evidencian una tendencia internacional, no son
constitutivos de obligaciones para los Estados y por lo tanto, su exigibilidad no
pasa del ámbito político. A pesar de ello estos instrumentos son útiles para la interpretación de los derechos y la aplicabilidad de los mismos en casos concretos
ante instancias internacionales judiciales.
Existen otros instrumentos internacionales que reconocen el derecho al ambiente
sano y que además, son vinculantes para los Estados. La Carta Africana de Derechos

3

Conferencia de las Naciones Unidas para el Ambiente y Desarrollo, Declaración de Río, UN A/Conf.48/14/rev.1, Río
de Janeiro, 1992.
4
Declaración de Río de Janeiro, Principio 1. UN A/CONF.151/26 (Vol. I).
5
Ib., Principio 10.
6
OEA/Ser.P, AG/RES. 1819 (XXXI-O/01), 5 junio 2001. Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/ag01/agres_
1819.htm
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del Hombre y de los Pueblos que entró en vigor en 1986 es uno de ellos. Esta Carta
reconoce que “todas las personas tienen el derecho a un ambiente satisfactorio general
favorable a su desarrollo”.7 Un reconocimiento más explícito se consagra en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que reconoce el derecho de las personas
“a vivir en un ambiente sano y a contar con servicios públicos”.8
El Sistema Europeo de Derechos Humanos no reconoce expresamente el
derecho humano a un ambiente sano, aunque se ha pronunciado en algunos casos
relacionados con afectaciones ambientales, protegiendo los derechos humanos
afectados en dichas circunstancias.9 De esta manera el ambiente sano se protege
en el sistema europeo de manera indirecta, brindando también opciones de garantía cuando los sistemas internos fallan.
A nivel nacional el reconocimiento del derecho al medio ambiente sano es
extensa. Existen 117 constituciones en el mundo que mencionan la protección al
ambiente y a los recursos naturales, 109 reconocen el derecho al medio ambiente
sano y/o la obligación del Estado a prevenir los daños y 56 constituciones reconocen explícitamente el derecho al ambiente sano y saludable.10
A pesar de la importancia del ambiente para la humanidad y de su inclusión
en diversos instrumentos internacionales, regionales y nacionales, el reconocimiento del derecho no ha implicado necesariamente la efectividad del mismo.
Esta efectividad es necesaria en virtud del incremento de los daños y de los riesgos
que la explotación de los recursos naturales y la degradación ambiental implican
para la humanidad, tanto en cantidad, como en la magnitud de dichos daños.11
2.1 Exigibilidad ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por conexión con
otros Derechos Humanos
El derecho al ambiente sano a pesar de estar reconocido en el Protocolo
de San Salvador no puede ser justiciable de forma directa ante el sistema
interamericano. Sin embargo, a través de la vinculación de éste con otros
derechos humanos, la Corte y la Comisión Interamericanas lo han protegido
en variadas ocasiones. De esta manera, mientras se desarrollan en el SIDH

7
Carta Africana de Derechos de Humanos y de los Pueblos, artículo 24. XVIII Asamblea de la Organización de la Unidad
Africana, Nairobi, Kenia, 27 julio, 1981.
8
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (Protocolo de San Salvador). Artículo 11. El Protocolo fue adoptado en noviembre de 1998, entró en vigor
el 16 de noviembre de 1999 y cuenta en la actualidad con 19 Estados signatarios miembros de la OEA. (http://www.cidh.
org/Basicos/basic6.htm)
9
Ver por ejemplo Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH), Caso Fadeyeva v. Rusia, Sentencia, Junio
9, 2005; TEDH, Caso de Öneryildiz v. Turquía, Sentencia, Noviembre 30, 2004. TEDH, Caso Hatton y otros v. Reino
Unido. TEDH 2001\567. 2 octubre 2001.
10
EARTHJUSTICE. “Environmental Rights Report, Human Rights and the Environment-Materials for the 61st Session
of the United Nations Commission on Human Rights”. Ginebra, Abril, 2005. p. 37 Disponible: http://www.earthjustice.
org/regional/international/2005_ENVIRONMENTAL_RIGHTS_REPORTrev.pdf
11
De acuerdo con el Dr. Rodolfo Arango, la naturaleza de los derechos humanos se puede fundamentar en la teoría del
daño y del riesgo, en virtud de la cual habría una corresponsabilidad de la sociedad para su protección. Presentación en
Seminario Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, México, DF, Agosto, 2005.
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elementos y parámetros de exigibilidad directa, los derechos ambientales
pueden protegerse a través de la vinculación con otros derechos cuya exigibilidad sí lo es.12
Por ejemplo, como resultado de esta estrategia, la Comisión específicamente
reconoció a la comunidad indígena Maya en Belice el derecho al ambiente sano en
conexión con el derecho a la vida y a la preservación de la salud y el bienestar, afectados por la autorización de explotación de recursos naturales en su territorio.13 Adicionalmente, la Comisión ha determinado otros elementos útiles para la protección
del ambiente, como en el caso de los indígenas Yanomami en Brasil, al considerar que
el desarrollo de obras de infraestructura sin la implementación de medidas necesarias de protección a las comunidades afectadas, desconoce el derecho a la salud, a la
vida y a la cultura de estas comunidades.14 Así mismo, que el derecho a la propiedad
también implica la obligación de proteger y demarcar las tierras de las comunidades,
particularmente cuando éstas puedan verse afectadas por proyectos de explotación de
recursos naturales como las concesiones forestales o actividades petroleras.15 Es claro
entonces para la Comisión que “cuando la contaminación y la degradación del medio
ambiente constituyen una amenaza persistente a la vida y la salud del ser humano, se
comprometen dichos derechos [a la vida y la salud]”.16
La Corte Interamericana también ha reconocido específicamente que las afectaciones ambientales implican la vulneración de derechos humanos. En la sentencia del
caso de la Comunidad Awas Tingni en Nicaragua, la Corte concluyó que las concesiones
y deforestación en territorios de la comunidad desconoció el derecho a la propiedad, que
para el caso específico de los indígenas, tiene una dimensión particular por la relación
espiritual y la dependencia de su cultura con sus tierras.17 En el mismo sentido, en el
caso Yakye Axa contra Paraguay, la Corte reiteró la importancia que para la comunidad
indígena tiene la tierra, en relación con los demás derechos humanos.18 Adicionalmente
la Corte reconoce y protege el derecho a la vida afectado por la degradación ambiental,
pues considera que el derecho a la vida contempla “no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se
generen condiciones que le impidan o dificulten el acceso a una existencia digna”.19
Además de los derechos a la vida, a la dignidad y a la propiedad privada
referidos anteriormente, en casos de degradación ambiental, se presenta con
frecuencia la vulneración de otros derechos humanos como la violación del

12

ABRAMOVICH, Víctor. “Líneas de Trabajo en Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Herramientas y Aliados”.
Red Universitaria de Derechos Humanos. SUR Revista Internacional de Derechos Humanos. 2005, Año 2, No. 2., p. 195232. p. 199.
13
CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Informe de Méritos, Comunidades Indígenas Maya del Distrito de Toledo,
par. 46.
14
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución No. 12/85, Caso No. 7615, Yanomami Vs. Brasil. 5 Marzo,
1985.
15
Ver por ejemplo CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, par. 5; CIDH, Informe No. 62/04, Admisibilidad de Caso
Pueblo Indígena Kiwcha de Sarayacu y sus Miembros.
16
CIDH, Informe Anual 1997, Capítulo VIII.
17
Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Sentencia 31 de agosto, 2001, par.
148 y 149.
18
Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia 17 junio, 2005. par. 51, 124, 131.
19
Ib. Par. 161.
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derecho al acceso a la justicia y la inexistencia de mecanismos idóneos de
protección judicial.20 Estos derechos podrán también ser exigidos ante el
sistema interamericano cuando así se amerite y pueden servir como vinculación para la obtención de soluciones en casos de degradación ambiental,
desde el ámbito de los derechos humanos.
Vale la pena resaltar que hasta el momento los casos de reconocimiento de la
afectación al ambiente vinculados con el derecho a la vida y a la propiedad ante el
sistema interamericano se han referido fundamentalmente a comunidades indígenas
que habitan zonas rurales. Queda pendiente el desarrollo de estos derechos para otras
comunidades, como afrodescendientes o campesinos, cuya vida y cultura también
depende de los recursos naturales y de condiciones adecuadas ambientales.
Otro aspecto para desarrollar en el Sistema Interamericano es la protección
del ambiente en relación con la contaminación industrial. No exclusivamente
para comunidades indígenas o rurales, sino también para el resto de las personas
que pueden verse afectadas en estos casos. Al respecto, es pertinente hacer referencia a la jurisprudencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, que aporta
avances importantes en este sentido.
La incorporación de las decisiones del Tribunal Europeo, así como otros
tratados internacionales que puedan contribuir para el desarrollo de la protección
del derecho al ambiente sano como derecho humano, es posible ante el Sistema
Interamericano. Éste reconoce que los tratados y los sistemas de protección son
dinámicos, por lo cual acepta la necesidad de recurrir a otros instrumentos para la
interpretación, aún cuando estos no sean parte del Sistema.21
Precisamente recurriendo a esta posibilidad, la Comisión hizo referencia a
un caso en que la Comisión Africana de Derechos Humanos determinó la responsabilidad del Estado nigeriano por el grave daño a la propiedad y al estilo de vida
de la comunidad Ogoni y sus miembros, afectados por el desarrollo irresponsable
de actividades petroleras.22 De la misma forma, otras decisiones y tratados internacionales, incluso de jurisdicciones diferentes a la interamericana, podrían servir
para desarrollar estos aspectos faltantes.
El Tribunal Europeo ha protegido el ambiente como derecho humano a partir de la vinculación de éste con los demás derechos humanos, por cuanto que el
sistema europeo no protege explícitamente el derecho al ambiente sano, como se
mencionó anteriormente. En virtud de este vínculo, el Tribunal ha reconocido
por ejemplo que la contaminación industrial severa causada por olores y humos
contaminantes,23 el ruido excesivo24 o cambios importantes en el entorno pueden

20

CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Informe de Méritos, Comunidades Indígenas Maya del Distrito de Toledo,
par. 175.
21
Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia 17 junio, 2005. par. 125, 127; Corte I.D.H.,
“Otros Tratados” Objeto de la Función Consultiva de la corte Opinión Consultiva OC-1/82 24 de septiembre de 1982, par.
43.
22
CIDH, Informe No. 40/04, Caso 12.053, Informe de Méritos, Comunidades Indígenas Maya del Distrito de Toledo,
par. 149.
23
TEDH, Caso López Ostra v. España, Sentencia, Caso No. 303. 9 diciembre, 1994.
24
TEDH, Caso Hatton y otros v. Reino Unido. TEDH 2001\567. 2 octubre 2001.
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afectar el derecho de las personas al disfrute de su propiedad y de su vida privada.
Este Tribunal considera además que los Estados tienen la obligación de implementar acciones con el fin de proteger el derecho a la vida de las personas bajo su
jurisdicción, obligación que en materia ambiental se aplica a cualquier actividad
pública o privada que pueda amenazar el derecho a la vida, como son las actividades industriales que por su misma naturaleza, son actividades riesgosas.25
Así, la mención de jurisprudencia o elementos desarrollados en otras instancias internacionales en los casos que se lleven ante la Comisión y la Corte IDH podría también
ayudar a desarrollar estos vacíos, desarrollando jurisprudencia interamericana.
3. ALGUNOS ELEMENTOS PARTICULARES DE LOS CASOS AMBIENTALES
3.1 Víctimas colectivas por la ocurrencia de daños ambientales
Los daños en el ambiente afectan no sólo a una persona sino a toda la comunidad. En este orden de ideas, el ambiente es un bien público indivisible, cuya
titularidad no es individual, sino que le corresponde a toda la colectividad.26 Así,
acciones que afectan el ambiente, impactando uno o más componentes del mismo27, afectan también a toda la colectividad.
El concepto del ambiente como bien colectivo y la protección colectiva de las víctimas se implementa también con el fin de dar respuesta a situaciones de grandes impactos ambientales, como la explosión nuclear de Chernobyl (Ucrania, 1986), el derrame de
petróleo de Exxon Valdés (EEUU, 1989) o el desastre de Bopal (India, 1989). En todos
estos casos, es posible identificar algunas de las personas que sufrieron daños, pero no
a todas ellas. La magnitud, duración y las características del daño, hacen imposible esta
identificación e individualización de cada una las personas afectadas.
Para la identificación de las víctimas debe también considerarse el grado de
afectación a los derechos humanos derivados del daño ambiental, determinado
por ejemplo por la distancia a la que la persona esté del sitio del daño, el grado
de vulnerabilidad, la duración, el tipo y momento de la exposición, entre otros
factores. Por ejemplo, un niño o una niña es más sensible a la afectación por la
contaminación por plomo que un adulto28.
Es importante que elementos como los anteriormente mencionados sean tenidos en cuenta tanto por los abogados ambientales y de derechos humanos, como
por quienes reciben casos ambientales en la Comisión y en la Corte, con el fin de

25

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso de Öneryildiz v. Turquía, Noviembre 30, 2004, par. 71. Ver también
TEDH, Caso Guerra y otros contra Italia, Febrero 19, 1998.
26
Constituição Da República Federativa Do Brasil, Art. 5º LXXIII, Constitución Política de la República de Costa Rica,
Art. 50, Constitución Política de Colombia, Art. 79, Constitución de la República Oriental del Uruguay, Art. 47, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Art. 127.
27
UNEP, “Liability and compensation regimes related to environmental damage: Review by UNEP Secretariat for and
Expert Meeting 13th-15. Borrador. Ginebra. P.27, citado en GONZÁLEZ, Juan José, “La Responsabilidad por el Daño
Ambiental en América Latina”, PNUMA, México, 2003. Pg. 27.
28
Organización Mundial de la Salud, “Water-related Diseases, Lead Poisoning”, Ginebra, 2001. Disponible en: http://www.
who.int/water_sanitation_health/diseases/lead/en/ (Enero, 2006)
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proteger de una manera adecuada los derechos que están siendo afectados. Adicionalmente, si bien la identificación misma de las víctimas es compleja, esto no
obsta para que de un lado, los abogados no se esfuercen por realizar esta tarea, y
de otro, los Estados y las instancias internacionales de protección no hagan también un esfuerzo de comprensión para solucionar la situación.
Algunas decisiones del sistema interamericano respecto de las víctimas colectivas serán de mucha utilidad en relación con la afectación colectiva a los derechos humanos con la degradación ambiental. La CIDH consideró por primera vez
un caso general o colectivo en relación con la denuncia de torturas, vejaciones y
malos tratos contra personas detenidas por parte del Estado de Brasil.29 De acuerdo con la Comisión, un caso es general cuando: las víctimas constituyen un grupo
identificable con base en una situación circunstancial o de otro tipo, las violaciones surgen de un incidente particular, o de un hecho común y, las violaciones se
refieren al mismo derecho o a derechos relacionados.30
La posibilidad de proteger los derechos de grupos de personas y comunidades ha evolucionado en el SIDH a partir de la decisión de este caso. La Comisión
y la Corte han admitido repetidamente casos por violaciones a derechos humanos
de comunidades ordenando “ la protección de una pluralidad de personas que no
han sido previamente nominadas, pero que sí son identificables y determinables”.31
Estas decisiones han estado relacionadas con casos ambientales y cuyos elementos de pluralidad de víctimas es de suma importancia para continuar avanzando en
casos ambientales, que como dije, por su naturaleza con de carácter colectivo.
3.2 Diferencias en la titularidad y la legitimación a nivel interno e interamericano
El derecho al ambiente sano tiene un doble carácter, como derecho individual y como derecho colectivo.32 En el hemisferio esta doble titularidad del derecho
subjetivo se reconoce en varias constituciones de los Estados americanos como

29

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 1973 - Sección Primera, Parte III Brasil (c), Caso No.
1684.
30
Robert E. Norris, “The Individual Petition of the Inter-American System for the Protection of Human Rights”, in Guide
to International Human Rights Practice, edited for The International Human Rights Group by Hurst Hannum, University
of Pennsylvania Press, Philadelfia, US, 1991, p. 108-132. p. 131.
31
Corte IDH Caso Pueblo Indígena de Sarayacu. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de julio de 2004, considerando noveno; Caso Pueblo Indígena Kankuamo. Medidas Provisionales.
Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de julio de 2004, considerando noveno; Caso de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 6 de marzo de 2003, considerando noveno; Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Medidas
Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2002, considerando octavo;
Caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2000, considerando séptimo. Además, cfr. Caso de la Comunidad Mayagna
(Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, pár. 2. CIDH Caso San Mateo Huanchor y sus
miembros. Informe de Admisibilidad, Informe No. 69/04, 15 octubre, 2004, par. 41.
32
SARMIENTO, Germán. Las acciones populares en el derecho privado colombiano. Banco de la República, Bogotá,
1988.
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Brasil, Costa Rica, Perú y Venezuela.33 Vía jurisprudencia, Argentina34 y Chile35
han adoptado también el reconocimiento en su doble acepción.
La titularidad del derecho al ambiente sano desde la doble concepción individual y colectiva implica de la misma manera el establecimiento de mecanismos
que permitan su exigibilidad. Así, si ésta es una concepción individual a nivel nacional la acción de amparo o de tutela, será la herramienta idónea de protección, al
igual para los demás derechos humanos. En casos en que la jurisdicción nacional
no brinde soluciones, la interposición de acciones internacionales no representa
un problema, por cuanto que las víctimas están identificadas, lo cual corresponde
a la exigencia del sistema interamericano, según se mencionó antes.
De otra parte, si el ambiente sano se consagra como un derecho colectivo,
existen los amparos colectivos –Argentina,36 Costa Rica37, y Perú,38 o las acciones
populares, de clase o de grupo – Brasil, Colombia, Estados Unidos39 en los cuales
la individualización de las víctimas no es necesaria. Estas acciones tienen también una legitimación activa amplia, que no requieren de la determinación de un
interés individual para la judicialización del derecho.
La posibilidad de judicialización cambia en el sistema interamericano, pues
no es posible la protección de los derechos humanos desde el punto de vista colectivo de forma abstracta. Los derechos humanos regionalmente se reconocen
en la Convención Americana a las personas, entendidas como todo ser humano.40
En el mismo sentido, el sistema de peticiones se consagra también con carácter
individual o en cabeza de grupos de personas, siempre y cuando sus miembros
sean individualizados o puedan serlo, según se hizo referencia anteriormente.
En este orden de ideas, si a nivel nacional un caso se judicializa como un derecho colectivo, para lo cual se recurrió a la interposición de acciones legales que
no requieran por ejemplo, de la individualización de las víctimas, para llevarlo
ante la CIDH será necesaria dicha individualización o por lo menos la viabilidad
de realizarla. Al contrario, es decir si se lleva un caso en nombre de una colectividad en sentido abstracto sin posibilidad de individualizarse, será rechazado por
la Comisión. La Comisión Interamericana se pronunció al respecto en el caso del

33
Constituição Da República Federativa Do Brasil, Art. 225; Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo
50, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, San José, Costa Rica, Res. 2002-02486, 8 Marzo 2002; Constitución Política de la República de Ecuador, artículos 23.6 y 86; Sala de Derecho Constitucional y Social, Exp. No. 383-95,
Lima 26 Octubre 1995; Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, art. 127.
34
“Kattan, Alberto y otro”, c/ Gobierno Nacional (poder ejecutivo argentino) s/ amparo nulidad de las resoluciones s.s.p
1942 del 13 de diciembre de 1982 y 50 s.s.p del 3 de febrero de 1983. (ed, 105-245 , ll 1983 –d-575). Juzgado de 1° instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de Argentina n° 2 fecha 10/5/83.
35
Poder Judicial, 19 Marzo 1997, No. 2.732-96, [Caso Trillium]. Par 13, vistos.
36
“Kattan, Alberto y otro”, c/ Gobierno Nacional (poder ejecutivo argentino) s/ amparo nulidad de las resoluciones s.s.p
1942 del 13 de diciembre de 1982 y 50 s.s.p del 3 de febrero de 1983. (ed, 105-245 , ll 1983 –d-575). Juzgado de 1° instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de Argentina n° 2 fecha 10/5/83.
37
Constitución Política de la República de Costa Rica, artículo 50; Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de
Costa Rica, Voto No. 3705-93, Julio 30, 1993, Considerando VI, y Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,
Res. 2002-02486, Marzo 8, 2002. Considerando I.
38
Constitución Política del Perú, 1993, artículo 2, par. 22.
39
Congreso Nacional de Brasil, Ley No. 7.347, 24 Julio, 1985, Congreso de la República de Colombia, Ley 472, 1997;
PEREZ, Efraín. Derecho Ambiental. MacGraw Hill, Serie Jurídica, Bogotá, 2000. p. 111.
40
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 1.2.
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Parque Natural Metropolitano de Panamá, que no fue admitido por no identificar
una víctima concreta, individualizada y determinada, argumentando que no podía
asumir un caso en abstracto.41
3.3 Diferencias de temporalidad y magnitud de impactos
Otra de las particularidades de los casos ambientales en la afectación de
derechos humanos son el margen de tiempo y la magnitud de las violaciones a los
derechos humanos causados. Hay casos de degradación ambiental cuyos daños
pueden determinarse inmediatamente. Sin embargo, también hay ocasiones en
donde los daños ambientales se demoran mucho más tiempo en evidenciarse.
Esto por cuanto que los daños pueden ocasionarse por la acción continuada de
una actividad contaminante o por los efectos acumulativos de la misma.
Las características especiales de los daños ambientales en relación con el tiempo
y las condiciones en que los mismos se causan implican que deberán analizarse caso
por caso, en particular ante el SIDH. Es claro que la contaminación ambiental que
causa la violación de los derechos humanos debido a la permanencia en el tiempo de
la contaminación no tiene la misma determinación de tiempo y de magnitud que por
ejemplo, la violación del derecho a la vida causada por la desaparición de una persona
a manos del Estado. En el último caso la violación de derechos humanos es inmediata
y determinable en un momento del tiempo, mientras que para el caso de la contaminación ambiental esta determinación no es sencilla.
Tanto el tiempo como la magnitud o el riesgo de los daños deberán ser tenidos en cuenta tanto por las víctimas, como por los jueces, nacionales e internacionales al estudiar los casos presentados. Las víctimas y sus representantes
tienen una responsabilidad particular en estos casos, en la determinación del nexo
causal entre el daño y los impactos que se denuncian. Adicionalmente, deberán
argumentar claramente respecto del tiempo en que se enteraron de los impactos y
las acciones u omisiones del Estado, para ser tenido en cuenta en la evaluación del
plazo dentro del cual los recursos se presentan.
3.4 Responsabilidad estatal
El establecimiento de la responsabilidad del Estado a nivel internacional
en relación con casos de violaciones de derechos humanos por degradación ambiental, se determina primero, a partir de las obligaciones de la Convención y la
Declaración Americana, y además de las que están en tratados o convenios internacionales.42 Así, aún cuando en materia ambiental, los Estados tienen el derecho

41

Faúndez Ledesma, Héctor, “Los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano”, en El Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: su jurisprudencia sobre debido proceso, DESC, libertad personal
y libertad de expresión, Tomo II, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 2004. Cfr Informe
No. 88/93, Petición 11.533, Inadmisibilidad PM, Panamá, 22 de octubre de 208703, par. 1, 12-15, 28-34. pg. 133
42
Convención Americana, artículo 1.
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soberano de disponer de sus recursos naturales, éste no es ilimitado, sino que está
determinado por las obligaciones internacionales estatales.
Particularmente, el derecho consuetudinario internacional determina que los
Estados tienen la obligación de no causar daños a la jurisdicción de otros Estados,43 obligación que también está consagrada en diversos tratados ambientales
multilaterales.44 Así las cosas un daño ambiental que se cause en un Estado y
afecte el territorio o los ciudadanos de otra jurisdicción, acarreará responsabilidad internacional del primer Estado. Lo anterior se aplica así mismo si las afectaciones ocasionan violaciones de derechos humanos, por las cuales el Estado
en el cual por acción u omisión se causó la afectación, deberá responder ante el
segundo Estado, siendo el sistema interamericano una posibilidad para exigir esta
responsabilidad. Este tipo de casos puede darse por ejemplo, con ocasión de impactos por derrames petroleros en zonas fronterizas, la deforestación de bosques
compartidos o incluso la contaminación del aire o la generación de lluvia ácida.
De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte IDH, los Estados responden tanto
por las acciones u omisiones que sus agentes realicen, como por acciones de particulares que violen derechos humanos y que el Estado debió haber controlado y no lo hizo,
e incluso cuando las violaciones de los derechos humanos se quedan impunes.45 Estas tres causales de responsabilidad estatal son particularmente relevantes en materia
ambiental, por cuanto que en muchas ocasiones no es el Estado el directo responsable
de la degradación ambiental, pero sí lo es al no implementar o exigir las acciones
necesarias para controlar la situación y garantizar los derechos de sus ciudadanos. Al
respecto es importante hacer referencia a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en virtud de la cual la responsabilidad del Estado en casos ambientales puede también originarse de las fallas en la regulación de la industria privada
de una manera que respete los derechos humanos46.
Este concepto de responsabilidad estatal en materia de derechos humanos
es vital en derecho ambiental, en donde el daño puede ser evidente, pero no así la
responsabilidad del agente. La falta de claridad de la causa eficiente que ocasiona
la violación de derechos humanos por degradación ambiental puede darse por
ejemplo, por la presencia de varios actores contaminantes cuya suma de acciones
viola los derechos humanos. Sin embargo en casos ambientales ante el sistema
interamericano, si bien debe hacerse el mayor esfuerzo por probar las denuncias
que se alega causaron la violación de derechos humanos, el hecho que haya un
daño que el Estado debería haber controlado, implica que la prueba plena del
responsable directo no es necesaria, debiendo el Estado responder como dije, por
acción y omisión de sus agentes.
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SANDS, Philippe, “Principles of International Environmental Law”, Volume I. Manchester University Press, 1995.
Pág. 190, 194. Concepto compartido por JUSTE RUIZ, José, “Derecho Internacional del Medio Ambiente”, Editorial Mac
Graw Hill, Madrid 1999.
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Convención de Londres de 1933, Convención de Ramsar de 1971, Declaración de Estocolmo de 1972, Declaración de
Río de 1992, entre otras.
45
Corte I.D.H., Velásquez, Sentencia, Par. 172.
46
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Hatton y otros vs. Reino Unido, Julio 8, 2003, Par. 119; Caso Fadeyeva
vs. Rusia, Sentencia de Fondo, Junio 9, 2005, Par. 89. (Traducción de la autora)
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No sobra resaltar que además de los asuntos ligados directamente con la contaminación ambiental, puede haber otras violaciones de derechos humanos que impliquen la responsabilidad del Estado. Es el caso de violaciones a derechos humanos
civiles y políticos conexas con la degradación ambiental, por ejemplo la persecución
de las personas que denunciaron los hechos, la negación al acceso a la justicia o a la
información en relación con la degradación ambiental causada. Estas violaciones de
derechos humanos deberán tramitarse de acuerdo con el procedimiento habitual de
protección de derechos humanos ante el sistema interamericano.
3.4.1 Determinación de la prueba del Daño
Además de la dificultad en la determinación de las causas del daño ambiental, la evidencia de este tipo de impactos requiere también de un elevado
conocimiento científico. Lo anterior porque generalmente los daños ambientales,
incluidos los relacionados con las afectaciones a las personas, requieren de estudios especializados para sustentar las alegaciones presentadas. Esto plantea una
complicación adicional en el trabajo de casos ambientales ante el SIDH.
Ante el SIDH la Corte ha adoptado el criterio de la sana crítica para la valoración de las pruebas,47 no habiendo formalismos en la valoración de las pruebas.48
Sin embargo esto no implica que los peticionarios no tengan la responsabilidad
de aportar todas las pruebas posibles que sustenten sus argumentos, y que esto lo
hagan de forma clara y ordenada, ojala con la aportación de peritajes de expertos.
Lo anterior especialmente considerando que ni la Comisión ni la Corte son tribunales especializados en asuntos ambientales. Al contrario, estos son temas nuevos
en el SIDH, por lo cual es necesario aportar toda la información que sea posible,
además de una manera sencilla.
3.5 Reparación del daño causado
La Convención Americana determina que cuando existan violaciones de derechos humanos, éstas deberán compensarse en la medida de lo posible mediante
una indemnización justa49. En general, se busca que la reparación sea restitutio
in integrum, pero cuando no es posible –por ejemplo en casos de violación al
derecho a la vida- entonces la reparación deberá hacerse a través de formas sustitutivas, incluyendo la indemnización compensatoria, el brindar garantías de no
repetición y satisfacción con medidas adecuadas, entre otras50.
De la misma forma que la individualización de las víctimas es necesaria para la admisión de un caso ante la CIDH, ésta identificación es necesa-
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Corte I.D.H, Awas Tingni, Sentencia, Par. 88
Corte I.D.H, Awas Tingni, Sentencia, Par. 89.
49
Convención Americana, Art. 63.
50
Entre otros Corte IDH Caso Neira y Otros, Reparaciones, Septiembre 19, 1996, Par. 38; Corte IDH Caso Loayza Tamayo, Reparaciones, Noviembre 27,1998, par. 85.
48
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ria para reparar los daños en caso que la Corte falle a favor de los peticionarios. En este orden de ideas, cada uno de los posibles beneficiarios de la
indemnización por daños debe solicitar y probar afirmativamente su derecho
a percibir tales indemnizaciones.51 Cuando las víctimas no son individuos
sino grupos de personas, por ejemplo comunidades indígenas, la Corte ha
reconocido que la indemnización la reciba la comunidad.
Lo anterior sucedió por ejemplo con el caso de la comunidad Awas Tingni,
en el cual la Corte IDH ordenó al Estado implementar las medidas necesarias para
la protección del derecho a la propiedad colectiva de la comunidad y otorgó una
indemnización pecuniaria a la comunidad por los daños inmateriales derivados
de la violación del derecho a la propiedad colectiva. En dicha decisión, la Corte
ordenó al Estado una compensación a pagar en obras o servicios con beneficio colectivo, mismos que deberían implementarse de común acuerdo con la comunidad
y con la supervisión de la CIDH52.
De la misma manera, en el caso de la comunidad Yakye Axa de Paraguay, la
Corte declaró que el Estado había violado los derechos a las garantías judiciales y
a la protección judicial, a la propiedad, y a la vida, ordenando al Estado compensar a la comunidad mediante la entrega gratuita de tierras, así como el suministro
de bienes y servicios por un período de tiempo53.
Es claro entonces que la identificación de las víctimas es necesaria en
todos los casos ante el SIDH, pero que para casos de afectaciones colectivas,
es posible que la colectividad sea indemnizada de forma conjunta. La posibilidad de obtener indemnizaciones colectivas es particularmente importante
en términos ambientales, por cuando que como se mencionó, son casos en
los cuales por lo general los impactos son sufridos por grupos de personas, a
veces sin poder ser identificados individualmente.
Las ventajas de este tipo de compensación también se complementan
con las dificultades en lograr que todas las personas que fueron afectadas sean
efectivamente indemnizadas. Esto ocurre por ejemplo para el caso de una persona que haya abandonado la región en la cual se cumple la indemnización, o
para quienes hayan sufrido mayores daños que otros. En esos casos, podrían
buscarse mecanismos que en cada caso promuevan una adecuada reparación
de los daños. Por ejemplo determinar diferentes niveles de indemnización
dependiendo los impactos, así como el seguimiento de las medidas y del cumplimiento de la orden de la Corte.
En muchas ocasiones desafortunadamente las violaciones de derechos humanos civiles y políticos son irreparables en su totalidad, por la imposibilidad de
volver las cosas al estado anterior. Esta misma dificultad se presenta para casos
ambientales, en los cuales los daños pueden ser irremediables y por lo tanto la devolución de las cosas al estado anterior como consecuencia de la determinación de
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MELISH, pg. 425
Corte IDH, Awas Tingni vs. Nicaragua, Sentencia, Par. 167.
Corte IDH, Yakye Axa, Sentencia de Fondo Par. 6 de la parte resolutiva.
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responsabilidad es imposible. Por lo tanto se pueden identificar algunas acciones
que remedien los daños o prevengan mayores impactos, a pesar que la restitución
integral no sea posible.
Considerando que gran parte de los responsables de los daños ambientales
que causan violaciones de derechos humanos son desarrolladas por partes privadas, sin que el Estado tenga una ingerencia directa en su operación, es necesario
también buscar opciones para que además del Estado, los directos responsables de
la contaminación ambiental respondan por sus acciones. Esto es especialmente
importante para la situación de América Latina, escenario en el cual a pesar de la
voluntad que los Estados tengan para compensar los daños, seguramente no estarán en capacidad de remediar o recuperar en forma adecuada los mismos.
Aún cuando la reparación total del daño sea imposible, la posibilidad de
detener un daño sistemático o establecer medidas para la mitigación y recuperación por lo menos parcial de los daños ocasionados es significativo. Igualmente
cuando a pesar de no haber podido repararse en la totalidad el daño, se declara la
violación de los derechos humanos, esto podría ser suficiente para lograr avanzar
en su protección.
4. CONCLUSIONES
4.1 El ambiente hace parte de los derechos humanos, sin embargo su justiciabilidad en el sistema interamericano aún no es directa, por lo cual es necesario
recurrir a la vinculación del ambiente con otros derechos humanos para acceder a
la protección internacional cuando los sistemas nacionales no sean efectivos.
4.2 La identificación de las víctimas, especialmente siendo colectivas en casos ambientales, la titularidad y legitimación de acciones judiciales, el daño –incluyendo
la magnitud y la temporalidad, la responsabilidad del Estado y la dificultad de reparar integralmente los daños causados, son algunos de los elementos particulares
de los casos ambientales que deberán tenerse en cuenta en el litigio de éstos desde
la perspectiva de los derechos humanos.
4.3 La efectiva protección de los derechos humanos relacionados con el ambiente
dependerá también de la identificación de mecanismos para que los directos responsables de los daños –incluso cuando éstos no sean estatales—estén obligados
a recuperar o remediar los mismos.
4.4 El desarrollo de lineamientos de exigibilidad particulares para casos ambientales en los sistemas de derechos humanos, es esencial, considerando las especificidades de los casos ambientales, para alcanzar la verdadera protección de los
derechos humanos de manera universal.
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1. INTRODUÇÃO
O governo federal tem aumentado seus esforços para proteger a Amazônia
da exploração predatória de madeira e do desmatamento com base na Lei de
Crimes Ambientais2. Uma evidência desse esforço foi o aumento de 180% do
valor total de multas emitidas anualmente pelo Ibama por infrações ambientais
na região entre 2001 e 2004 (de R$ 217,5 milhões para R$ 611,5 milhões).3 Apesar disso, os índices de ilegalidade caíram pouco e o desmatamento aumentou.
Por exemplo, o volume de toras de origem ilegal caiu apenas quatro pontos percentuais entre 2001 e 2004: de 47% para 43%.4 Contudo, a ilegalidade pode ser
ainda maior, visto que os planos de manejo florestal aprovados nem sempre são
avaliados corretamente no campo.5 Além disso, a taxa média de desmatamento
anual durante os seis anos posteriores à edição e regulamentação da Lei de Cri-

1
Esta pesquisa foi financiada pela Fundação William & Flora Hewlett até 2004 e atualmente é financiada pela Fundação
Gordon and Betty Moore.
2
Lei Federal nº 9.605/98 e Decreto Federal nº 3.179/99.
3
Baseado em dados do Sistema Integrado de Arrecadação e Cobrança (Sissar) fornecidos por Silva, M. Mensagem pessoal enviada à primeira autora em 1 de dezembro de 2005. Como o valor referencial das multas permaneceu o mesmo nesse
período, conforme o decreto que regulamenta a lei de crimes ambientais, o aumento do valor total de multas significa um
aumento real no esforço de fiscalização.
4
A estimativa da ilegalidade considera o volume de toras autorizado pelo Ibama de áreas a serem desmatadas e de manejo
florestal em relação à estimativa do volume total explorado. Estimativa da ilegalidade em 2001 em BARRETO, P. 2005.
Origem e destino da madeira amazônica. Ciência e Ambiente 32: 85-101. Estimativa da ilegalidade em 2004 em LENTINI et al. Fatos Florestais da Amazônia 2005. Belém: Imazon, 2005. 148 p. Disponível em: <http://www.amazonia.org.
br/guia/detalhes.cfm?id=189125&tipo=6&cat_id=44&subcat_id=185. Acesso em 08 mar 2006.
5
Ver relatório de falhas em BARRETO, P. & SOUZA Jr. Controle do Desmatamento e da Exploração de Madeira na
Amazônia: diagnóstico e sugestões. Ministério do Meio Ambiente/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis. Relatório Técnico. Belém, junho de 2002.
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mes Ambientais (2000 a 2005) aumentou 18% em relação aos seis anos anteriores
(1994 a 1999).6
Para entender o contraste entre o aumento da fiscalização e o avanço pouco significativo nos indicadores ambientais, desde janeiro de 2003 temos avaliado a eficácia
da aplicação da lei de crimes ambientais no setor florestal do Pará. A pesquisa enfoca
este Estado por ser o maior produtor de madeira na Amazônia e o responsável por
45% da produção na região em 2004.7 Neste mesmo ano, o Pará foi o segundo Estado
com maior área desmatada e liderou o valor total de multas emitidas pelo Ibama.
Até julho de 2004, a pesquisa consistiu na análise de 55 casos de infrações florestais que resultaram no mesmo número de processos administrativos no Ibama e processos criminais na Justiça Federal. No Ibama, os processos iniciaram entre 1999 e 2002,
e na Justiça Federal, entre 2000 e 2003. Os resultados demonstraram um baixo grau de
punição dos infratores — até março de 2003, apenas 2% do valor das multas aplicadas
para os 55 casos foram pagos e apenas 2% dos processos criminais foram concluídos
com o cumprimento do acordo de transação penal. Além disso, identificamos os principais entraves à eficácia da lei. Nesta tese, apresentamos os resultados gerais da pesquisa
e em seguida enfocamos seis problemas específicos e respectivas sugestões de soluções
que podem ser aplicadas pelo Ibama, setor judiciário e Ministério Público para aumentar
o índice de punição dos infratores e o poder preventivo da lei.
2. RESULTADOS GERAIS DA PESQUISA
2.1 Perfil de Casos
Os 55 casos analisados envolveram infrações cometidas no transporte ou no armazenamento ilegal de produtos florestais pelas empresas (98%), e aquelas praticadas
diretamente na floresta (2%), incluindo desmatamento e exploração ilegais de madeira
(Figura 1). O valor total das multas foi de aproximadamente R$ 1,5 milhão.

Figura 1: Distribuição (%) dos 55 casos por tipo de infração contra a flora, amostrados no Estado do Pará entre 1999 e 2002.

6

Segundo o Inpe, a média de desmatamento anual entre 2000 e 2005 foi de 21.700 km2 contra 18.330 km2 entre 1994 e
1999. Os dados do desmatamento estão em: <http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes>. Acesso em 19 set 2005.
7
LENTINI et al. Op cit, 2005.
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2.2 Resultados no Ibama
2.2.1 Situação dos processos
Oitenta e nove por cento dos casos, correspondentes a 81% do valor das
multas, foram condenados pela Gerência Executiva do Ibama, a primeira entre
quatro instâncias de julgamento8. Esses casos tinham idade mediana de 527 dias
úteis e apenas 2% do valor total das multas emitidas foi arrecadado. Alguns casos
ainda aguardavam julgamento de defesas apresentadas pelos infratores e um foi
absolvido (Figura 2).
Apenas 31% dos acusados recorreram contra a multa, mas esses casos somaram 52% do valor total das multas. Vinte e seis por cento dos acusados apresentaram defesa apenas no Ibama e 5% se defenderam no Ibama e com ações judiciais
contra as multas.

Figura 2: Distribuição (%) da situação dos 55 casos de infrações ambientais contra a flora,
pesquisados no Ibama até março de 2003. A distribuição relativa refere-se ao valor total de
multas e ao número de casos estudados.

2.2.2 Cobrança de multas
A cobrança de multas no Ibama segue as seguintes etapas após o término
do prazo para recursos e condenação administrativa do débito: (i) envio de notificação de débito; (ii) inscrição no Cadin – Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados do Setor Público Federal em 75 dias após a ciência do débito pelo devedor; (iii) inscrição em Dívida Ativa da União; e (iv) cobrança judicial. A partir da
inscrição no Cadin, o infrator fica impedido de obter incentivos fiscais e financeiros e crédito oriundo de recursos públicos, de celebrar convênios, acordos, ajustes
ou contratos que envolvam desembolso de recursos públicos.9

8
As instâncias recursais em processos administrativos no Ibama são: Gerência Executiva, Presidência do Ibama, Ministério do Meio Ambiente e Conselho Nacional de Meio Ambiente.
9
Artigo 6º da Lei Federal nº 10.522/02.
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Contudo, esses meios foram insuficientes para estimular o pagamento das
multas. Até março de 2003, 58% dos casos, que somavam 45% do valor total de
multas, já haviam sido inscritos no Cadin, mas nenhum foi quitado. As medidas coercitivas provocadas pela inscrição no Cadin parecem não inibir a maioria
dos infratores. Essa situação resulta, muito provavelmente, do fato de que muitas
multas são emitidas contra pequenos infratores (em geral condutores de cargas
ilegais), que são menos propensos a realizarem contratos com o poder público.
Além disso, o trâmite processual é lento e poucos casos chegaram à cobrança judicial. Por exemplo, 20% dos casos amostrados estavam inscritos em Dívida
Ativa da União, mas apenas 7% do total da amostra estavam em cobrança judicial
da multa. A lentidão é agravada pela não priorização da cobrança dos casos de
multas maiores. O valor médio das multas na fase de cobrança judicial era de
apenas R$ 3.500,00 e o valor total delas representava apenas 1% do valor total das
multas emitidas.
2.2.3 Disponibilidade de Procuradores
Havia 28 procuradores do Ibama na Amazônia em setembro de 2005, o que
equivalia a apenas 36% do que seria necessário segundo a Procuradora Geral
Adjunta do Ibama.10 Além disso, não havia procuradores em um terço das 17
Gerências Executivas da região. De fato, o número de casos por procurador é
elevado. Por exemplo, se todos os procuradores na região tratassem dos processos de infrações florestais iniciados em 2004, cada um seria responsável por 317
processos em Rondônia, 294 em Mato Grosso e 155 no Pará.11 Mas a escassez de
procuradores é ainda mais grave, pois apenas parte deles trabalha em processos
contra infratores ambientais. No caso do Pará, por exemplo, se contarmos apenas
os procuradores que analisam autos de infração e defesas (um em Santarém e três
em Belém), seriam 349 processos iniciados em 2004 para cada um. Além disso,
se considerarmos que os processos duram vários anos, cada procurador pode ter
que lidar com mais de mil processos de infrações contra a flora.
2.3 Resultados na Justiça Federal
2.3.1 Situação dos processos
Os processos eram demorados e poucos foram concluídos ou estavam a caminho de efetiva responsabilização dos infratores. Em média, decorreram 244
dias úteis entre a emissão do auto de infração pelo Ibama e a propositura da ação
pelo Ministério Público Federal. Em 91% dos casos judiciais, o Ministério Público Federal propôs acordos de transação penal. Esse acordo, realizado entre o

10

Baseado em dados de LEMOS, I. Mensagem pessoal enviada à primeira autora em 26 set2005.
Baseado na apresentação do Plano de Controle e Prevenção ao Desmatamento, 2005, Ministério do Meio Ambiente.
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réu, Ministério Público e Juiz, é previsto nas Leis nº 9.099/95 e nº 10.259/2001
e é aplicável em casos cuja pena máxima é de dois anos e quando o acusado: (i)
possui bons antecedentes; e (ii) não realizou este tipo de acordo nos cinco anos
anteriores. Nos outros 9% foi oferecida a denúncia, pois os acusados não atendiam a esses requisitos.
Até março de 2003, apenas um caso (equivalente a 2% dos 55 casos) foi
concluído e seu processo durou 522 dias úteis. Outros 18% estavam cumprindo a
transação penal, mas 70% desses casos estavam com atraso no cumprimento do
acordo. Ainda um caso — ou 2% do total — aguardava suspensão processual12.
Em 62% dos casos a Justiça Federal não encontrou os acusados, principalmente
devido à suposta mudança de endereço dos mesmos. Além disso, 10% dos processos aguardavam despacho inicial do juiz para proceder a citação e agendamento
da audiência e 6% dos casos aguardavam a solução de problemas processuais,
como conflito de competência entre Justiça Federal e Estadual para julgamento de
crimes ambientais (Figura 3).

Figura 3: Distribuição (%)dos 55 casos de crimes ambientais contra a flora em processos na
Justiça Federal no Pará até março de 2003 de acordo com sua situação judicial.

2.3.2 Tipos de penalidades
Noventa e dois por cento das propostas de acordo feitas pelo Ministério Público Federal envolviam a prestação de assistência social, como doação de medicamentos e alimentos (Figura 4). Apenas 8% eram destinadas à área ambiental,
especificamente a doação de combustível ao Ibama, a ser utilizado para a fiscalização. A única ligação direta das propostas de acordo com a reparação de danos
ambientais consistiu da obrigatoriedade de todos os infratores doarem mudas de
espécies arbóreas nobres (responsabilização civil), mas não havia registro sobre a
real utilização desse material (por exemplo, onde seriam plantadas). Ou seja, mes-

12
Segundo o artigo 89 da Lei nº 9.099/95, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público poderá propor a suspensão do
processo por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro
crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art.77 do Código Penal).
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mo que o índice de conclusão de casos fosse alto, a contribuição para a reparação
do dano provocado seria modesta ou incerta.

Figura 4: Distribuição (%) de tipos de propostas de transação penal em 50 casos.

3. PROBLEMAS E SUGESTÕES PARA O IBAMA
3.1 Aplicar recursos escassos com eficácia
É muito provável que os recursos humanos e financeiros para controle ambiental continuem escassos. Portanto, será necessário usar os recursos atuais de
forma mais eficiente. Uma estratégia para aumentar a eficiência seria concentrar
o esforço de arrecadação nas multas maiores. Em nossa amostra, 16% dos casos
foram responsáveis por 84% do valor total de multas e todos com multas acima de
R$ 50 mil. Essa distribuição indica que os crimes ambientais seguem o princípio
80/20 – ou seja, 80% dos efeitos são derivados de apenas 20% das causas. Portanto, seria possível ser mais efetivo ao concentrar o esforço dos funcionários nesses
casos maiores.13 Entretanto, as multas dos casos em cobrança judicial eram abaixo
de R$3.500,00 e somavam apenas 1% do valor total amostrado. Para reverter esta
situação, é preciso estabelecer um valor mínimo de multa a ser considerado como
prioritário, o que deve ser feito com a avaliação de todos os valores das multas por
Gerência Executiva, seguindo o princípio 80/20.
Entretanto, para tornar o controle mais efetivo é essencial que o princípio
80/20 seja usado desde a fiscalização. Por exemplo, o Ibama poderia ter a meta de
emitir por ano 1.200 multas contra grandes infratores na Amazônia (equivalente
a 20% das cerca de 6.000 multas anuais emitidas nos últimos anos na região). De
acordo com o princípio 80/20, as 1.200 maiores infrações detectáveis somariam
cerca de 80% do valor total das 6.000 multas e seriam responsáveis por cerca de
80% dos danos ambientais associados a tais multas. Os recursos economizados
por não fiscalizar infratores menos relevantes e mais difíceis de processar seriam

13

Ver uma discussão mais ampla dessa abordagem em: BATTISTI, J. O princípio 80/20 e o foco nos resultados. Disponível em <http://www.juliobattisti.com.br/artigos/carreira/80-20.asp>. Acesso em 9 jan 2006.
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usados principalmente em investigações mais robustas para garantir a punição
dos infratores maiores. As investigações adicionais envolveriam, entre outras, a
análise de empresas fictícias, de crimes fiscais e de corrupção de funcionários do
Ibama. Além disso, é necessário ampliar a fiscalização do desmatamento, que em
nossa amostra correspondeu a apenas 2% dos casos. Para ampliar a autuação dos
proprietários rurais ou mandantes do desmatamento — indo além dos capatazes e
operários das fazendas — seria preciso ampliar as investigações em cada caso, inclusive para localizá-los não apenas na floresta, mas também em áreas urbanas.
Há sinais de que o Ibama e o Ministério do Meio Ambiente começam a
reconhecer a importância da mudança de estratégia de controle. O plano contra
o desmatamento de 2003, por exemplo, prometia usar investigações conjuntas do
Ibama, Polícia Federal, Receita Federal e Ministério do Trabalho e Emprego (Brasil, 2004).14 Porém, um relatório do Greenpeace de 200515 indica que esse aspecto
do plano avançou pouco. Apesar disso, operações conduzidas pela Polícia Federal,
Ministério Público e Ibama demonstram o grande potencial de sucesso de investigações mais estratégicas contra infrações ambientais. Um exemplo é a Operação
Curupira, que investigou redes de crimes e incluiu a prisão, em junho de 2005, de
quase 80 pessoas16, entre as quais empresários, funcionários do Ibama e da Fema
(atual Sema, órgão ambiental do Mato Grosso). Nos meses seguintes a essa operação, o desmatamento caiu expressivamente e isso contribuiu, juntamente com
a queda do preço de produtos agrícolas, para a redução de 31% na taxa anual de
2004-2005 em relação ao ano anterior17.
Outro exemplo de investigação foi a Operação Ouro Verde, deflagrada em
outubro de 2005, que combateu a cadeia de fabricação e distribuição de ATPFs
falsificadas.18 Ações internas do Ibama também indicam uma mudança de estratégia. Os procuradores de Brasília citaram operações realizadas nas Gerências
Executivas nas cidades de Marabá e Santarém, ambas no Pará, em que os débitos
maiores foram priorizados para o início de ações de cobrança judicial. Enfim, para
tornar o controle mais eficaz, essas mudanças de estratégia devem ser ampliadas
para todas as operações do Ibama.

14

BRASIL. Plano de ação para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal. Brasília, 2004. Disponível
em: <http://www.amazonia.org.br/arquivos/101504.pdf>. Acesso em 3nov 2005.
15
MARQUESINI, M.; MUGGIATTI, A.; ADÁRIO, P. Faltou ação ao plano de ação: relatório sobre as ações do governo
para combater o desmatamento na Amazônia entre março de 2004 e maio de 2005. Greenpeace, 2005. Disponível em:
<http://www.amazonia.org.br/arquivos/176800.pdf>. Acesso em 3 nov 2005.
16
FRANCISCO, N. Prisões da Operação Curupira chegam a 78. O Estado de São Paulo. São Paulo. 2 de junho de 2005.
Disponível em: <http://www.estadao.com.br/ciencia/noticias/2005/jun/02/118.htm>. Acesso em 14 out 2005.
17
Essa redução não parece ter resultado apenas da fiscalização ordinária, mas principalmente da Operação Curupira
de combate à corrupção em órgãos ambientais e pela queda de preços de mercadorias agrícolas (gado e soja). Nos dois
meses anteriores à Operação Curupira, o desmatamento mensal foi aproximadamente 15% menor do que nos mesmos
meses do ano anterior, devido provavelmente, em grande medida, à queda de preços do gado e da soja. Por outro lado, no
mês seguinte à Operação Curupira, o desmatamento foi reduzido em 95% e não houve outro evento drástico que pudesse
explicar tal redução.
18
FANZERES, A. Ladrões de floresta. O Eco. 26 de outubro de 2005. Disponível em: <http://arruda.rits.org.br/notitia/
servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=6&pageCode=67&textCode=14418&date=curre
ntDate&contentType=html>. Acesso em 01 nov 2005.

52

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

3.2 Reforçar meios de cobrança de multas
A insuficiência dos meios de cobrança previstos em lei (Cadin, dívida ativa e
cobrança judicial) levou o Ibama a adotar uma medida adicional prevista na Portaria nº 44/97, que consistia na proibição de emissão de serviços e documentos para
devedores, incluindo a Autorização de Transporte de Produtos Florestais (ATPF).
Contudo, os meios de cobrança de órgãos da Administração Pública — como
o Ibama — devem estar previstos em lei e não em portarias ou instruções normativas. Assim, os infratores que ingressam com ações judiciais para anular tal
restrição conseguem autorização judicial para continuar usufruindo dos serviços
do Ibama. Isso significa, por exemplo, que um infrator multado por transportar
madeira com ATPF adulterada pode continuar recebendo esta autorização do Ibama mesmo sem pagar a multa e, assim, prosseguir com seu negócio.
Portanto, para reforçar a pressão de cobrança administrativa é necessário
regulamentar a Portaria nº 44/97 do Ibama em lei. Para isso, sugerimos duas alternativas: (i) a inclusão da proibição na Lei nº 9.784/99, que dispõe sobre o processo administrativo na Administração Pública Federal, para tornar a disposição
válida para toda a Administração Pública; ou (ii) a inclusão da proibição na Lei de
Crimes Ambientais, no Capítulo VII sobre infração administrativa, para torná-la
válida apenas para assuntos ambientais.
3.3 Aumentar o acesso à informação
A legislação nacional19 garante acesso às informações sobre processos administrativos em geral e, em especial, sobre aqueles envolvendo infrações ambientais. Entretanto, o acesso à informação ambiental no Ibama ainda é precário. A
melhoria da organização e divulgação dessas informações facilitaria a consulta do
público externo e também reduziria o tempo que os funcionários do Ibama gastam
atendendo solicitações internas e externas. Os sistemas de informação do instituto
não são interligados e não incluem detalhes relevantes sobre os processos (como
o conteúdo de despachos e fase processual). Esse entrave já foi identificado pelo
Ibama e para solucioná-lo, sua administração propõe a implantação do Sistema
de Gestão de Documentos (Sisdoc), no qual os documentos transitarão de forma
eletrônica e o trâmite será registrado em tempo real. Porém, a adoção do Sisdoc
não ocorrerá em curto prazo, pois necessitará de recursos financeiros e treinamento de pessoal.20
Outra medida que facilitará o acesso público à informação será a divulgação
de listas mensais dos autuados por infrações ambientais no sítio eletrônico de
cada órgão ambiental, que foi regulamentada no Decreto nº 5.523 de agosto de

19
Lei nº 9.784/99, que trata do processo administrativo, e Lei nº 10.650/2003, que trata especificamente do acesso público
a informações ambientais.
20
Informações presentes em MERICO, L. et al. Construindo Caminhos: uma contribuição à transformação do Ibama.
Brasília: Ibama, 2005.
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2005. Como precaução, sugerimos que a lista contenha a fase do processo contra
o infrator, para evitar que pessoas com possibilidade de defesa sejam consideradas
culpadas. Sem esse cuidado, os órgãos ambientais podem sofrer ações judiciais
por danos morais de pessoas que se sintam lesadas por serem incluídas em uma
lista genérica, mas que provem inocência no decorrer do processo administrativo.
Sugerimos também que o MMA estabeleça um padrão de lista de infratores a ser
utilizado pelo Ibama e pelos órgãos estaduais de meio ambiente.
Com esses cuidados, acreditamos que essa lista poderá facilitar a aplicação
de medidas adicionais importantes contra infratores ambientais. Duas aplicações
potenciais referem-se ao setor financeiro. Primeiro, está em debate uma proposta
de resolução do Banco Central que, até o final de 2006, obrigará os bancos a reportarem seus riscos operacionais. O grau de risco será usado para estipular depósitos que os bancos deverão fazer para cobrir eventuais perdas decorrentes dos riscos.21 Dessa forma, empresas que cometem crimes ambientais elevariam os riscos
operacionais de seus bancos financiadores e obrigariam os mesmos a aumentar os
depósitos preventivos. Portanto, os bancos precisarão monitorar freqüentemente a
situação ambiental da empresa, o que será facilitado com a consulta às listas.
Segundo, em março de 2006, o Ministério do Meio Ambiente anunciou22
que planeja junto com o Banco Central medidas para obrigar os bancos privados
a adotarem o Protocolo Verde. Este protocolo, que é um acordo entre o Governo Federal e bancos oficiais brasileiros, estipula que seus signatários adotem
diretrizes ambientais para a concessão de crédito e benefícios fiscais a fim de
evitar o financiamento de atividades lesivas ao meio ambiente. A lista facilitará
a consulta a empresas que não poderão receber crédito tanto de bancos públicos
quanto privados.
Finalmente, a lista pode estimular medidas voluntárias associadas à responsabilidade social. Por exemplo, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) poderia assinar acordos com o governo federal recomendando que os bancos privados não concedam empréstimos a pessoas com débitos ambientais, a exemplo do
que aconteceu no combate ao trabalho escravo.23
4. PROBLEMAS E SUGESTÕES NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA
4.1 Melhorar a articulação e comunicação entre agentes de controle
A baixa articulação e a deficiência na comunicação entre os órgãos envolvidos na responsabilização por crimes ambientais resultam em atrasos nos processos. Por exemplo, constatamos que entre a autuação do infrator pelo Ibama e o
início do processo criminal decorriam 244 dias úteis; tempo suficiente para que

21

CARVALHO, M. Bancos vão monitorar risco operacional. Valor Econômico. 23 de março de 2006.
Medida anunciada pelo Secretário de Florestas e Biodiversidade, João Paulo R. Capobianco, em palestra na oitava Convenção das Partes da Convenção de Diversidade Biológica realizada em Curitiba.
23
Mais informações disponíveis em <http://www.febraban.org.br/Arquivo/Destaques/show.asp?id_destaque=380>. Acesso em 13/01/2006.
22
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o infrator mudasse de endereço. De fato, os oficiais de justiça não encontraram
62% dos acusados. Portanto, é necessário melhorar a articulação e comunicação
entre os órgãos.
Um mecanismo ágil de comunicação desenvolvido na Vara Federal Criminal
de Blumenau poderia ser adaptado na Amazônia, com investimentos em tecnologia de informação e acordos sobre o calendário de trabalho para reduzir o tempo
dos processos. Em Blumenau, a Polícia Ambiental, Ministério Público Federal e
Justiça Federal fizeram um acordo para informar ao acusado a data da audiência
na Justiça Federal no momento da autuação. Foram reservados dois dias da semana para audiências de crimes ambientais e a Polícia Ambiental utilizava correio
eletrônico para informar os órgãos envolvidos sobre audiências agendadas e os
respectivos crimes praticados. Os procedimentos administrativos eram enviados
em, no máximo, cinco dias. Esse esquema permitiu realizar acordos de transação
penal e responsabilização civil em até 30 dias após a autuação, com o comparecimento de 95% dos infratores24. Esse prazo corresponde a apenas 16% do tempo
gasto até a realização da audiência em 16 casos avaliados em Belém.
4.2 Vincular penas à conservação e à reparação ambiental
A Lei nº 9.605/98 orienta seus usuários a propor penas vinculadas à reparação de dano ambiental, ou quando não for possível, associadas à conservação
ambiental. Entretanto, em nossa amostra, apenas 8% das propostas de acordos de transação penal eram vinculadas, ainda que indiretamente, à finalidade
ambiental (Figura 4). Isso resulta, em parte, da falta de informações, recursos
financeiros e de pessoal especializado nos órgãos ambientais e no Ministério
Público. Esta situação tem melhorado nos últimos anos com a contratação de
técnicos ambientais pelo Ministério Público. Assim, os promotores e procuradores podem ser auxiliados no momento de oferecer propostas de transação penal
relacionadas aos danos praticados.
Nos casos em que este apoio não existe, as dificuldades em reparar os danos
diretos de cada infração poderiam ser compensadas direcionando as propostas de
transação penal e responsabilização civil para iniciativas ligadas à conservação.
Uma possibilidade é propor a doação de recursos para fundos ambientais que
apóiem atividades no local ou no mesmo ecossistema degradado, que possuam capacidade administrativa para gerir os recursos e transparência em sua atuação. Um
exemplo é o projeto Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA) do MMA, gerenciado
pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), cujo principal objetivo é
criar e consolidar 50 milhões de hectares de áreas protegidas na Amazônia. Outra
opção é a doação a instituições públicas ou privadas que possuam projetos de
reparação e conservação do meio ambiente. No caso de doação para organizações

24
SCHÄFER, Jairo Gilberto e MACHADO, João Batista. Juizado especial criminal no âmbito da Justiça Federal - uma
experiência relativa ao procedimento dos crimes ambientais de menor potencial ofensivo. Revista de Informação Legislativa. [S.I.]. n. 147. p. 29-33, 2000.
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privadas, sugerimos priorizar as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), pois para obter e manter esse título, elas devem passar anualmente
pelo escrutínio do Ministério da Justiça.
4.3. Monitorar Acordos de Transação Penal
O acordo de transação penal envolvia, na maioria dos casos, a divisão da
doação de cestas básicas e medicamentos em várias parcelas mensais. Contudo, 70% dos infratores que assinaram esses acordos estavam inadimplentes,
incluindo 20% que não pagaram a primeira parcela até o final da coleta de dados
desta pesquisa. Os atrasos eram de quatro meses em média para início do cumprimento do acordo.
Nos casos de inadimplência, o Ministério Público deve solicitar o cancelamento da transação penal por falta de cumprimento e propor a denúncia do
infrator. A transação penal é uma chance dada ao infrator e se ele não a aproveita,
deve sofrer as conseqüências de uma ação penal, mesmo que ela seja mais demorada. Do contrário, a falta de monitoramento e de sanções contra o não cumprimento pode estimular o aumento da inadimplência. Para auxiliar este controle,
é importante facilitar o acesso público às informações dos processos criminais
ambientais, para que os casos inadimplentes possam ser comunicados ao Ministério Público. Para isso, sugerimos que esses processos sejam discriminados em
uma classe específica nos sistemas de trâmite processual dos Tribunais de Justiça,
pois atualmente eles se enquadram na categoria criminais/outros, juntamente com
processos de qualquer natureza criminal.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 A aplicação da lei de crimes ambientais no setor florestal do Pará não tem
sido eficiente na proteção à flora, já que de 55 casos de infrações e crimes ambientais analisados no Ibama e Justiça Federal apenas 2% do valor das multas
foi pago e 2% dos processos judiciais foram concluídos. Além disso, 70% dos
acordos de transação penal em fase de cumprimento estavam inadimplentes.
5.2 A eficácia da lei aumentaria ao enfocar a fiscalização e a penalização nos
maiores infratores que representam um número relativamente menor de crimes (cerca de 20%), mas que são responsáveis pela maior parte do impacto
ambiental (refletido no fato de que representam cerca de 80% do valor total
de multas).
5.3 Para reforçar a cobrança de multas será necessário transformar em lei a
determinação para o Ibama suspender serviços e emissão de documentos para
seus devedores. Tal dispositivo poderia ser incluído na Lei nº 9.605/98 ou na
Lei nº 9.784/99.
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5.4 Os órgãos ambientais devem divulgar as listas dos autuados para reforçar a
pressão da sociedade civil e de empresas sobre os condenados e réus. Para proteger o direito dos acusados e informar melhor o público, a lista deve indicar a fase
dos processos.
5.5 O aperfeiçoamento da aplicação da Lei nº 9.605/98 nos Tribunais de Justiça
envolve: (i) aumentar a integração entre órgãos envolvidos para acelerar a citação
e intimação dos acusados, (ii) vincular penas com a reparação direta dos danos ou
com o investimento em fundos para conservação e (iii) monitorar o cumprimento
dos acordos de transação penal.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA: A CUMULAÇÃO DE
PEDIDOS, O ARTIGO 3º DA LEI 7.347/85
E O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CARLOS EDUARDO LEVY
Advogado e ambientalista em Londrina-Pr. Coordenador da
Comissão de Meio Ambiente da OAB – Subseção Londrina.
Especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável pela PUC-PR

1. INTRODUÇÃO
A lei da ação civil pública é um grande marco na evolução do direito brasileiro, especialmente com relação à democratização no acesso aos instrumentos
processuais e decisórios relativos aos interesses coletivos e difusos, destacandose a legitimação das associações para agir.
No ano de 2005, a lei da ação civil pública completou vinte (20) anos
de vigência. Durante este período, vem sendo utilizada amplamente pelo
Ministério Público e em menor escala, por associações civis, e tem sido um
instrumento decisivo de combate à corrupção e violação dos direitos fundamentais mais significativos, contribuindo ativamente para a efetividade
das normas.
Com a utilização do instrumento processual em casos concretos, muito se
tem discutido e aprendido, a partir da experiência, da formação de jurisprudência,
e ampliação do debate com crescente inclusão do tema em disciplinas curriculares e extracurriculares dos cursos de graduação e pós-graduação em todo o país,
nos países vizinhos e enfim em toda a comunidade internacional, inclusive em
encontros, seminários e congressos.
Ao analisar a argumentação da defesa em uma ação civil pública, com surpresa trouxe à tona um entendimento, sobre o qual em pesquisa exaustiva, constatou-se que o Superior Tribunal de Justiça vinha mantendo um entendimento
unânime de que objeto da ação civil pública, de acordo com a interpretação literal
do artigo 3º, deve limitar-se em perseguir tão somente a condenação em obrigação de fazer ou não fazer, ou a indenização em dinheiro.
Tal entendimento conflita com os objetivos da própria lei, polemiza e produz nulidades na aplicação concreta do direito justamente no momento de sua
defesa em juízo, trazendo grandes danos à defesa dos direitos coletivos e difusos,
e portanto também a toda a sociedade, aos bens públicos materiais e imateriais,
à democracia, e à natureza.
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A seguir, foi realizada a pesquisa nos Tribunais dos Estados da região sul,
constatando-se uma diversidade de entendimentos. Durante a pesquisa, na participação em congressos nacionais e internacionais, foi reiteradamente formulado
aos debatedores o questionamento acerca do entendimento do STJ, havendo uníssona repulsa a tal entendimento.
Enfim, em outubro de 2005, alcançou êxito um novo entendimento, pautado
na interpretação sistemática e nos princípios processuais e ambientais, trazendo
nova luz à questão e esperança aos operadores do direito ambiental, ao admitir-se
a cumulação de pedidos.
2. A LEI 7.347/85
O anteprojeto que formou a lei da Ação Civil Pública, de autoria de uma comissão de juristas, formada por Ada Pellegrini Ginover (USP), Cândido Rangel Dinamarco (USP), Kazuo Watanabe (USP) e Waldemar Mariz de Oliveira Junior (PUCSP), foi inicialmente apresentado ao I Congresso Nacional de Direito Processual,
realizado em Porto Alegre, em julho de 1983, e após, em Würzburg, Alemanha, no
VII Congresso Internacional de Direito Processual, tendo em seguida sido analisado e
debatido em vários fóruns e congressos, culminando no projeto de Lei apresentado ao
Congresso Nacional pelo Deputado Federal Flávio Bierrenbach, em junho de 19841.
O objetivo da comissão foi adequar a legislação processual à efetiva tutela
dos interesses difusos, com base no direito comparado, jurisprudência pátria e na
legislação aplicável.
O mesmo projeto foi apresentado novamente ao Congresso, e reporta-se a
um trabalho de autoria de Antonio Augusto Mello de Camargo Ferraz, Edis Milaré e Nelson Nery Junior2.
Segundo Fiorillo3, outro autor, José Carlos Barbosa Moreira, teve influência
direta nos estudos que culminaram na Lei da Ação Civil Pública. Já Milaré4,
reporta as origens da ação civil pública a fontes mais antigas, como a Lei Complementar Federal 40, de 14.12.1981, que, ao estabelecer normas gerais a serem
adotadas na organização do Ministério Público dos Estados, elencou, entre suas
funções institucionais, a promoção da ação civil pública.
Com a Carta Política de 1988, o instituto recebeu status constitucional.
3. O OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA SEGUNDO A DOUTRINA
Segundo a própria justificativa daquele trabalho, anexada na íntegra ao projeto de lei, procuraram os autores ampliar a abrangência, no tocante ao objeto da

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 3.034 de 1984.
CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 4.984 de 1985.
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. Editora Saraiva : São Paulo, 2000. p. 255.
4
MILARÉ, Edis. A Ação Civil Pública por Dano ao Ambiente. In: Ação Civil Pública, Edis Milaré (coord). São
Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 141
1
2
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ação civil pública, “... não mais reduzido à sua expressão econômica, podendo
consistir em condenação ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”5.
Edis Milaré, que consta ser um dos autores do anteprojeto, reforça este entendimento:
De fato, os direitos conferidos no plano material só fazem sentido quando o
ordenamento jurídico coloca nas mãos de seus titulares, ou de seus representantes
ideológicos (Ministério Público, associações, etc.), mecanismos efetivos para seu
exercício. Essa a missão da ação civil pública.6
Capelli manifesta o mesmo entendimento, no sentido de que a ação civil
pública tem por escopo garantir o amplo e efetivo acesso aos meios processuais.7
Partindo do princípio em que deve-se priorizar a reparação do dano, Fiorillo8 é enfático ao defender que, mesmo nas hipóteses em que houver impossibilidade técnica de retorno ao statu quo ante, não se deve tirar de vista a reparação do
possível, resguardando sempre a sua evocação, ainda que importe na cumulação
dos pedidos.
Outros autores, criticam categoricamente o texto da Lei, indicando a possibilidade de erro de interpretação literal, porém apresentando os fundamentos que
levam à melhor interpretação.
José Marcelo Menezes Vigliar previne que “Os artigos 3º e 4º da Lei 7.347/85
poderiam induzir-nos a crer que somente os provimentos que mencionam ser passíveis de serem obtidos por meio da denominada ação civil pública.” A seguir, revela
diversas outras ações que somente serão identificadas diante do caso concreto, como
por exemplo a tutela executiva ou a liquidação de sentença. Neste raciocínio, conclui
que a ação deverá “(...) atender o requisito da adequação, integrante da condição
da ação denominada interesse de agir, da tutela que se necessitará para se proteger
o interesse transindividual.” Sustenta sua conclusão ainda, em dois argumentos, o
primeiro baseado no artigo 19 da Lei 7.347/85, que prevê a aplicação do Código de
Processo Civil de forma subsidiária, e o segundo, “baseia-se na própria razão de ser
da concepção de uma legislação própria para a tutela dos interesses transindividuais:
possibilitar o fenômeno da universalização da jurisdição”. 9
Silvia Cappelli se manifesta mais diretamente ao instituto pesquisado:
“Data vênia dos precedentes do STJ, a melhor exegese dos arts. 3º da LACP
e 14, §1º da Lei 6.938/81 é a da possibilidade jurídica de cumular a imposição de
obrigações de fazer e/ou não fazer com indenização pelos danos ambientais.” 10
No mesmo sentido entende Edis Milaré:
“Anote-se que, malgrado o emprego da disjuntiva ou no texto do artigo 3º,
a sugerir pedidos alternativos, nada obsta, diante do caso concreto, pleiteie o

CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 3.034 de 1984.
MILARÉ, op. cit., p. 142.
7
CAPPELLI, Silvia. Ação Civil Pública Ambiental : a experiência brasileira, análise de jurisprudência.
In : Revista de Direito Ambiental nº 33. Editora Revista dos Tribunais : São Paulo,. p. 174.
8
FIORILLO, Celso A. Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2000. p.29
9
VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Ação Civil Pública. 2ª ed. Editora Atlas : São Paulo, 1998. p. 57-60.
10
CAPELLI, op.cit., p. 180.
5
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autor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer cumulado com o pedido
indenizatório.” 11
4. INTERPRETAÇÃO PELOS TRIBUNAIS ESTADUAIS DA REGIÃO SUL
A pesquisa nos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Paraná, encontrou três (03) acórdãos em que houve análise direta do dispositivo
contido no artigo 3º da Lei da Ação Civil Pública, com relação à possibilidade de
cumular os pedidos.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou em 1999, ação civil
pública por poluição sonora, em que o Ministério Público requereu a cessação
das atividades sonoras (obrigação de não fazer), com indenização por dano moral
coletivo (indenização).
Os desembargadores da 10ª Câmara Cível aprovaram, por unanimidade, o
entendimento de que segundo a previsão contida no artigo 3º da Lei 7.347/85
(LACP), as pretensões de obrigação de fazer e indenização são alternativas, de
forma que sendo acolhido um pedido, resta prejudicada a outra pretensão.
Votou o Desembargador Paulo Antonio Kretzmann:
“Analisando-se o citado dispositivo, se verifica a existência de uma conjunção alternativa, que liga duas orações que se excluem, e não uma conjunção
aditiva, a ligar duas idéias similares, como faz crer o apelante.
Desse modo, havendo pedidos alternativos, a escolha de um deles, por parte
do julgador, torna impossível juridicamente o pedido relacionado com a pretensão
não optada.
Assim, descabe a pretensão relativa à indenização por dano moral coletivo,
em razão de ter sido concedido o pedido que visa a cessação das atividades sonoras, porque afastada resta a segunda opção.”
Outro Acórdão, em Agravo de Instrumento sob nº 592088082 de 1992, também do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desta vez da 1ª Câmara Cível,
teve o entendimento contrário:
“Ação Civil Pública. Uso de praça. Pedidos cumulados. Art. 3 da Lei
7.347/85. Pagar ou fazer. A conjunção “ou” não é simplesmente exclusiva, pois
há de se ver na norma possibilidade de cumulação objetiva de ações, por fatos fundamentos diversos, como inclusive pedido eventual em ordem sucessiva.”
O Tribunal de Justiça do Paraná, no Agravo de Instrumento nº 152.872-1, em
2005, entendeu por unanimidade de votos que:
“1. Lícito é que se cumule pedido de indenização por danos causados em
supostas vítimas de intoxicação por produtos tóxicos utilizados pela agravante
com pleito de obrigação de fazer. (...)
Diz-se isso porque, no caso em exame, enquanto o pleito de condenação
destina-se a reparar os prejuízos causados às pessoas físicas, que residem na cir-
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cunvizinhança da empresa agravante e que, segundo a agravada, seriam vítimas de
intoxicação por resíduos de produtos por aquela fabricados, o pedido de obrigação
de fazer tem por fim, sobretudo, a proteção do meio ambiente, resguardando-o de
atos que o agridam, que o poluam.
Ora, se for adotado o entendimento defendido pela agravante, as vítimas das
supostas condutas lesivas atribuídas à recorrente terão que, individualmente ou então, por meio de outra ação coletiva, buscar o ressarcimento de eventuais danos que
tenham sido causados à saúde deles, o que não se mostra razoável, pois, no caso em
exame, é perfeitamente possível, em uma nova única ação, examinar-se os pedidos de
indenização das vítimas é o pleito de imposição de obrigação de fazer à agravante.
Importante também ser mencionado que a decisão numa única demanda de
todos os pedidos formulados pela autora, além de mostrar-se mais econômico,
terá um alcance maior, já que, na hipótese de procedência, um grande número de
pessoas será beneficiada.”
5. INTERPRETAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Em pesquisa exaustiva, concluída em março de 2005, foram levantados os
seguintes acórdãos do STJ versando sobre o tema discutido: REsp nº 94.298 – RS,
AgReg no REsp nº 180.620 – SP, REsp nº 205.153 – GO, e REsp nº 247.162 – SP.
Os quatro acórdãos seguem o mesmo entendimento, no sentido de não ser
permitido em razão da interpretação do artigo 3º da LACP, a cumulação de obrigação de fazer, não fazer e a indenização.
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇÃO CUMULATIVA – IMPOSSIBILIDADE
A ação civil pública não pode ter por objeto a condenação cumulativa em
dinheiro e cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
Se o legislador ordinário disse ou, estabeleceu ele a alternativa.
Relatório: (...) Ação Civil Pública condenou as recorrentes ao pagamento de
quantia pecuniária cumulada com a obrigação de promover o plantio de árvores
em espécies, em virtude de derrubada de árvore considerada imune ao corte (...)
Sustentam que não se pode aplicar às recorrentes, condenação dupla por fato
único, devendo a pena limitar-se ao pagamento de quantia pecuniária ou então à
obrigação de fazer, conforme estabelece o art. 3º da Lei nº 7.347/85.
Voto: (...) A mim parece estar claro por este dispositivo legal que não pode
a ação civil pública ter por objeto a condenação cumulativa em dinheiro e cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Se o legislador ordinário disse ou
estabeleceu ele a alternativa. A condenação pode ser em dinheiro ou no cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. No caso concreto, o v. acórdão recorrido julgou procedente a ação e condenou a ré em importância em dinheiro (cem
salários mínimos) e a plantar determinado número de árvores. Com isso violou o
artigo 3º da Lei da ação civil pública.
(...) dou parcial provimento (...) para excluir da condenação da recorrente
a obrigação de plantar determinado número de árvores, restando apenas a con-
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denação em dinheiro, que reverterá ao Fundo previsto pelo artigo 13 da Lei nº
7.347/85.”12
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS
CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. QUEIMADA. CANA-DE-AÇÚCAR.
CESSAÇÃO DA ATIVIDADE SOB PENA DE MULTA. IMPOSIÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEI 7.347/85. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme o artigo 3º da Lei nº 7.347/85, não pode a ação civil pública ter
por objeto a condenação cumulativa de cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer e dinheiro.
Relatório: (...) O Ministério Público Federal interpôs o presente agravo regimental contra decisão inserta às fls. 868, na qual condenei os agravados na obrigação de não fazer, consistente em absterem-se de utilizar do fogo para limpeza do
solo, preparo do plantio e colheita da cana-de-açucar nas áreas por eles cultivadas,
na faixa vedada pelo Decreto nº 28.895/88, ficando estabelecida multa cominatória de R$ 2.000,00 por hectare em que ocorrer a queimada.
O agravante pugna pela reforma da decisão, no sentido de incluir, além da
condenação acima, o pagamento de multa sob o título de indenização em face dos
prejuízos causados ao meio ambiente e à saúde dos moradores das redondezas.
Voto: (...) Verifico não ter razão o agravante, uma vez que a própria legislação que disciplina as ações civil públicas de responsabilidade por danos causados
ao meio ambiente, através do seu artigo 3º, veda a cumulação das penalidades, ou
seja, condenação em dinheiro e cessação das atividades.”13
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. LEI 7.347/85. VIOLAÇÃO AO ART. 11. CESSAÇÃO DE ATIVIDADE. COMINAÇÃO DE MULTA. IMPOSIÇÃO LEGAL.
(...) 2. Conforme o artigo 3º da Lei nº 7.347/85, não pode a ação civil pública ter por objeto a condenação cumulativa de cumprimento de obrigação de fazer
ou não fazer e dinheiro.
Relatório: (...) O juízo de primeiro grau determinou a cessação das atividades do matadouro, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil
reais), além de condenar a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a
título de indenização ao Fundo Estadual de Meio Ambiente.
O Tribunal “a quo”, analisando a questão, reformou a decisão para manter a
cessação da atividade e retirar da sentença a condenação e a multa antes fixada.
No presente recurso, o Ministério Público Estadual afirma que (...) a cessação das atividades deve ser realizada juntamente com a cominação de multa
diária pelo eventual descumprimento e que deve existir a condenação em dinheiro
destinada à recomposição do meio ambiente afetado.
Voto: (...) No presente caso, o acórdão recorrido, apesar de manter a cessação das atividades do matadouro principal, não mantém a multa que intimida o
infrator a cessar a infração.
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Não obstante, em relação à condenação em dinheiro, verifico não ter razão
o recorrente, uma vez que a própria legislação citada, através do seu artigo 3º,
veda a cumulação das penalidades, ou seja, condenação em dinheiro e cessação
das atividades.”14
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OBJETO. ALTERNATIVA. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. OBRIGAÇÃO. TITULAR.
Conforme o art. 3º da Lei nº 7.347/85, não pode a ação civil pública ter por
objeto a condenação cumulativa de cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer e dinheiro. (...)
Voto: (...) A mim, parece estar claro (...) que não pode a ação civil pública
ter por objeto a condenação cumulativa em dinheiro e cumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer. Se o legislador disse ou estabeleceu ele a alternativa. A
condenação pode ser em dinheiro ou no cumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer. (...)”15
6. PRINCÍPIOS DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
Segundo Capelli, Marchesan e Steigleder: “o direito processual é instrumental e dotado da necessária plasticidade, devendo ajustar-se às características do
bem de vida pretendido tutelar por meio do acesso a uma ordem jurídica justa”16.
Edis Milaré ressalta a necessidade da tutela jurisdicional adequada, por meio
de mecanismos efetivos ao exercício desta tutela.
“De fato, os direitos conferidos no plano material só fazem sentido quando o
ordenamento jurídico coloca nas mãos de seus titulares, ou de seus representantes
ideológicos (Ministério Público, associações, etc.), mecanismos efetivos para seu
exercício. Essa a missão da ação civil pública.” 17
O artigo 5º, XXXV da CF dispõe que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” Aí está esculpido como comando constitucional, o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e direito de ação.
Nelson Nery Junior afirma que, embora tal comando constitucional atinja
a todos indistintamente, o destinatário principal desta norma é o legislador18.
Sob este entendimento, não seria admitido que o próprio legislador dispusesse
em contrário.
Analisando o princípio, Nery Junior sustenta que, se determinada tutela for
adequada ao caso concreto, ainda que a lei não a preveja, o juiz só atenderá ao
princípio constitucional do direito de ação se a conceder, concluindo que “A lei
infraconstitucional que impedir a concessão da tutela adequada será ofensiva ao
princípio constitucional do direito de ação” 19.
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REsp nº 205.153 – GO. STJ - 1ª Turma. Relator Ministro Francisco Falcão. J. em 20/06/2000. votação unânime.)
REsp nº 247.162 – SP. STJ - 1ª Turma. Relator Ministro Garcia Vieira. J. em 28/03/2000. votação unânime.
CAPELLI, S., MARCHESAN, A.M.M., e STEIGLEDER, A.M. op.cit.
MILARÉ, op.cit., p.142.
NERY JR. op.cit., p. 98.
NERY JR., Nelson. Princípios do Processo Civil na Constituição Federal. 7ª edição. Editora Revista dos

64

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

7. PRINCÍPIOS DE DIREITO AMBIENTAL
Capelli, Marchesan e Steigleder, ao analisarem o cabimento da cumulação
de pedidos na ação civil pública, evocam três princípios do direito ambiental: o da
prevenção, o da máxima reparação do dano e o do poluidor-pagador.20
Destaca-se pela pertinência ao tema abordado, o princípio da reparação integral do dano.
Francisco José Marques Sampaio discorre que, “Esse princípio – haurido
da teoria geral da responsabilidade civil – prega, em linhas gerais, que “todos os
efeitos adversos provenientes da conduta lesiva devem ser objeto de reparação,
para que ela possa ser considerada completa”21.
Estando o direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado indiscutivelmente associado ao mais sagrado dos direitos do homem – o direito à
vida – impende, em matéria ambiental, que a reparação do dano se dê da forma
mais completa possível.
Por força desse importante princípio, é possível afirmar que, no direito brasileiro, não há espaço para estabelecimento de limites máximos para indenizações
(secção vertical) nem para limitar as espécies de reparações (secção horizontal)22.
8. O DANO AMBIENTAL E AS FORMAS DE REPARAÇÃO
Segundo VIANNA23, a complexidade que envolve os bens ambientais, implica na dificuldade de solução dos danos, sendo estes em muitas circunstâncias
irreversíveis.
Fiorillo assevera que a reparação do dano ambiental pode ser feita de duas
formas: a reparação natural ou específica, ou a indenização em dinheiro. Sustenta, a seguir, que a primeira forma deve ser priorizada, a fim de devolver o statu
quo ante, sendo a indenização devida somente ante a impossibilidade de reparação específica24.
Vianna tece hipóteses onde a reparação natural é impossível, tal como na
extinção de espécies, destruição de monumento, e perda da capacidade regenerativa25.
Capelli, Marchesan e Steigleder concluem no mesmo sentido, que deve ser priorizada a reparação do dano ambiental in natura frente à indenização26.

Tribunais : São Paulo, 2002. p. 98
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CAPELLI, S., MARCHESAN, A.M.M., e STEIGLEDER, A.M. op.cit.
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Responsabilidade civil e reparação de danos ao meio ambiente, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 1998, p. 229.
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A propósito do tema, por todos, merecem destaque as lições de Álvaro Mirra, “in” Ação Civil Pública e a Reparação do
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VIANNA, José R. A. Responsabilidade Civil por Danos ao Meio Ambiente: À luz do Novo Código Civil. Curitiba:
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9. ANÁLISE DOS ENTENDIMENTOS DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS
Em análise aos fundamentos que alicerçam os entendimentos conflitantes,
entre os acórdãos selecionados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e do
Tribunal de Justiça do Paraná, extrai-se a seguinte síntese:
A Apelação Cível do TJRS reporta à existência no texto legal de uma conjunção alternativa, que exclui uma oração da outra (obrigação de fazer, não fazer)
ou (indenização). Desta forma, havendo ambos os pedidos, a escolha de um deles torna juridicamente impossível o outro. Conclui-se pela impossibilidade de
cumular os pedidos de obrigação de fazer e indenização.
O Agravo de Instrumento do TJPR expõe que o pleito indenizatório visualiza reparar os prejuízos causados às pessoas, enquanto o pedido de obrigação
de fazer objetiva resguardar o meio ambiente. Que, de outra forma, haveriam
as pessoas lesadas que se socorrer novamente do Judiciário para buscar o ressarcimento dos danos, que no caso podem ser solucionados em uma única ação.
Fundamenta que a decisão em uma única ação, além de mais econômico, terá
maior alcance. Revela que o Tribunal já tem decidido pela possibilidade de
cumulação dos pedidos, pois a relevância do bem que se pretende defender
(meio ambiente) urge que se permita a incidência dos dois tipos de tutela: repressiva e preventiva.
A síntese demonstra com flagrante evidência, a pobreza jurídica do entendimento pela não cumulação dos pedidos, em contraste com a fundamentação
sistêmica pela possibilidade da cumulação.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, data maxima venia, no entendimento selecionado, analisou a questão sob o prisma da interpretação gramatical,
ou literal, concluindo que a conjunção alternativa existente no texto legal impede
a cumulação dos pleitos.
Ora, o direito não é constituído de frases isoladas, interpretadas à luz da
gramática da língua portuguesa, culminando em uma ingênua aplicação da letra
da lei ao caso concreto.
Assim fosse, por exemplo, a declaração dos direitos do homem não seria
destinada também às mulheres.
Em contraste, percebe-se dos fundamentos manifestados pelo Tribunal de
Justiça do Paraná, e no outro do Rio Grande do Sul, uma análise sistêmica, onde
são sopesados princípios como o do acesso ao processo adequado, beneficiando
as pessoas atingidas pelo dano, o princípio da celeridade e economia processual,
ao dirimir-se os conflitos em uma única oportunidade, evitando-se ainda decisões
conflitantes, e finalmente, o da relevância do bem protegido, admitindo todos os
tipos de tutela necessários à sua efetividade.
10. ANÁLISE DOS ENTENDIMENTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Em análise aos fundamentos que alicerçam os entendimentos dos julgados
do Superior Tribunal de Justiça, extrai-se a seguinte síntese:
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No Recurso Especial nº 94.298 – RS, ficou decidido que, se o legislador
ordinário disse ou, estabeleceu ele a alternativa. Que não se pode aplicar ao poluidor condenação dupla por fato único. E ainda, que não pode a ação civil pública
ter por objeto a condenação cumulativa em dinheiro e cumprimento de obrigação
de fazer ou não fazer.
No Recurso Especial nº 180.620 – SP, decidiu-se que a própria legislação
que disciplina as ações civil públicas de responsabilidade por danos causados ao
meio ambiente, através do seu artigo 3º, veda a cumulação das penalidades, ou
seja, condenação em dinheiro e cessação das atividades.
No Recurso Especial nº 205.153 – GO, foi determinado que a Lei 7.347/85,
através do seu artigo 3º, veda a cumulação das penalidades, ou seja, condenação
em dinheiro e cessação das atividades.
No Recurso Especial nº 247.162 – SP, o entendimento foi no sentido que não
pode a ação civil pública ter por objeto a condenação cumulativa em dinheiro e cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, pois se o legislador disse ou estabeleceu ele a alternativa. Assim, a condenação pode ser em dinheiro ou no cumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer. Se a ré já vem cumprindo a obrigação de fazer,
não pode ser condenada em indenização pelo dano que ela já vem recuperando.
Verifica-se inicialmente, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
vem sendo unânime, no sentido de afastar a cumulação do pedido na ação civil
pública, de condenação em dinheiro e obrigação de fazer ou não fazer.
Nas três últimas manifestações, a fundamentação do voto do Desembargador
Relator remeteu o entendimento ao primeiro acórdão, o que significa que este primeiro tem grande influência nos demais, ao imprimir jurisprudência sobre a matéria.
Ocorre que, o principal fundamento dos quatro acórdãos analisados, é a interpretação literal da norma. Interpretação essa que, já vimos não ser adequada,
uma vez que deve-se interpretar a norma sistematicamente, e não limitar-se ao seu
estudo gramatical.
Lembramos, aqui, do ensinamento de Nery Jr, que a norma contida no artigo
5º, XXXV da Constituição Federal, que trata do acesso à tutela jurisdicional adequada, tem como destinatário principal, o próprio legislador27.
Os demais pontos nos entendimentos analisados, pautam na impossibilidade
de se penalizar duas vezes o mesmo ato, como uma espécie de bis in idem. Ou
ainda, no fundamento que se o poluidor está reparando o dano, fica isento da responsabilidade de indeniza-lo, cumulativamente.
A ocorrência da dupla penalização pelo mesmo ato, parece confundir direito
penal ou administrativo, com o objeto da ação civil pública, que é a reparação
civil do dano.
Tal entendimento está manifesto no primeiro acórdão, em que afirma-se que
“não se pode aplicar às recorrentes condenação dupla por fato único”.
Ocorre que, não se trata de penalização, mas reparação de dano. Se para a
reparação do dano, são necessárias medidas de reparação in natura, e medidas de
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reparação indenizatória, dada a complexidade do dano ambiental, especialmente,
já analisada neste trabalho, concluímos pelo descabimento deste fundamento.
Neste sentido, Capelli, Marchesan e Steigleder já enfatizaram que é possível cumular a condenação, “quando o dano não puder ser totalmente recuperado
através das obrigações de fazer e/ou não fazer, por haver parcela irreparável faticamente ou pela cumulação com o dano moral ambiental” 28.
11. NOVO ACÓRDÃO DO STJ
Logo após a entrega do presente trabalho como monografia ao curso de especialização em direito ambiental pela PUC-PR, fomos surpreendidos por um
novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa merece integral
transcrição:
“PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA
PARA TUTELA DO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO
FAZER E DE PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE
PEDIDOS. ART. 3º DA LEI 7.347/85. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
ART. 225, §3º, DA CF/88, ARTS. 2º E 4º DA LEI 6.938/81, ART. 25, IV, DA LEI
8.625/93 E ART. 83 DO CDC. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL.
1. O sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em normas
constitucionais (CF, art. 225, § 3º) e infraconstitucionais (Lei 6.938/81, arts. 2º e
4º), está fundado, entre outros, nos princípios da prevenção, do poluidor-pagador e
da reparação integral. Deles decorrem, para os destinatários (Estado e comunidade), deveres e obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais,
positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização
dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), prestações essas que não se
excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso.
2. A ação civil pública é o instrumento processual destinado a propiciar a
tutela ao meio ambiente (CF, art. 129, III). Como todo instrumento, submete-se
ao princípio da adequação, a significar que deve ter aptidão suficiente para operacionalizar, no plano jurisdicional, a devida e integral proteção do direito material.
Somente assim será instrumento adequado e útil.
3. É por isso que, na interpretação do art. 3º da Lei 7.347/85 (“A ação civil
pública terá por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”), a conjunção “ou” deve ser considerada com o sentido
de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio
ambiente) e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública
instrumento inadequado a seus fins). É conclusão imposta, outrossim, por interpretação sistemática do art. 21 da mesma lei, combinado com o art. 83 do Código
de Defesa do Consumidor (“Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses prote-
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gidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.”) e, ainda, pelo art. 25 da Lei 8.625/1993,
segundo o qual incumbe ao Ministério Público “IV – promover o inquérito civil e
a ação civil pública, na forma da lei: a) para a proteção, prevenção e reparação dos
danos causados ao meio ambiente (...)”.
4. Exigir, para cada espécie de prestação, uma ação civil pública autônoma,
além de atentar contra os princípios da instrumentalidade e da economia processual, ensejaria a possibilidade de sentenças contraditórias para demandas semelhantes, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e com finalidade
comum (medidas de tutela ambiental), cuja única variante seriam os pedidos mediatos, consistentes em prestações de natureza diversa. A proibição de cumular
pedidos dessa natureza não existe no procedimento comum, e não teria sentido
negar à ação civil pública, criada especialmente como alternativa para melhor
viabilizar a tutela dos direitos difusos, o que se permite, pela via ordinária, para a
tutela de todo e qualquer outro direito.
5. Recurso especial parcialmente conhecido, e, neste parte, desprovido.”29
12. CONCLUSÕES ARTICULADAS
12.1 De acordo com os princípios ambientais da prevenção, do poluidor-pagador
e da reparação integral, bem como o princípio processual da tutela adequada, na
ação civil pública são permitidos todos os instrumentos processuais necessários à
efetiva tutela do meio ambiente;
12.2 No artigo 3º da lei da ação civil pública, a conjunção “ou” deve ser interpretada com sentido de adição, permitindo a cumulação de todos os pedidos necessários à efetiva tutela do meio ambiente;
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1. INTRODUÇÃO. A RELAÇÃO ANTROPOCÊNTRICA ENTRE O HOMEM E A
NATUREZA EM GERAL
A atual crise ambiental que afeta a humanidade não é denunciada apenas
pela destruição das florestas e da biodiversidade ou pelo esgotamento dos recursos naturais. Como bem salienta Ost,1 a crise ecológica encobre a própria crise
em torno da nossa representação da natureza.
Uma investigação histórica pode demonstrar que as relações entre os
homens e a natureza mudam de acordo com os fatores econômicos e sociais
presentes em cada época e lugar. Todavia, o que marca a modernidade é o
perene choque entre as sensibilidades adquiridas, sobretudo pelos novos
conhecimentos científicos, e os fundamentos materiais que orientam a sociedade humana.
Estes fatores conflitantes geram comportamentos antagônicos na sociedade,
onde árvores e animais, em determinado momento, são reduzidos a meros artifícios e, em outros, identificados como pessoas. Para compreender o nosso estágio
de degradação ambiental, assim como as diversas formas de representação da
natureza, torna-se imprescindível investigar a ideologia construída ao longo do
tempo para justificar a intervenção do homem sobre a natureza, assim como os
movimentos atuais, que surgem em oposição à ela.
Desde o seu aparecimento na Terra, o homem altera o meio em que vive,
causando impactos ambientais. Todavia, diversamente das civilizações modernas, os povos primitivos compreendiam-se como parte integrante da natureza e, por isso, adotavam infinitas precauções na exploração do meio.2 Neste
período, os principais problemas ambientais enfrentados eram as catástrofes

1
2

OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. p. 8.
Idem. p.31.
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naturais3 que forçavam o homem a desenvolver, primeiro, um temor pelos
acontecimentos naturais que não podia dominar ou compreender e, em seguida, a tendência de sacralizar a natureza e de explicar de modo sobrenatural os
fenômenos naturais.4
Nesta época, o homem, apesar da sua enorme criatividade, sentia-se pequeno diante dos elementos naturais. As suas investidas contra a natureza eram
temerárias, o que permitia que esta tolerasse todas as suas interferências .5 As
intervenções humanas sobre o meio ambiente eram, assim, bastante superficiais e
incapazes de causar-lhe danos permanentes.6
A religião judaica - cristã é apontada por diversos autores como a responsável pela construção do sentimento de superioridade do homem sobre a natureza
e pela autorização para a sua exploração sem limites. De fato, em diversas passagens da Bíblia, encontram-se ordens para que o homem domine e submeta os
diversos elementos da natureza.
Todavia, se a teologia concedeu o fundamento moral para o domínio do homem sobre a natureza, contribuindo, portanto, para a sua dessacralização, não
se pode dizer que os problemas ambientais só estavam presentes nos países influenciados pela tradição judaico-cristã. Como demonstra Thomas,7 os maias, os
chineses e os povos do Oriente também encontravam problemas como a erosão do
solo, o desmatamento e a extinção de espécies, sendo capazes de destruir seu meio
sem o auxílio do cristianismo.
Além disso, o legado judaico cristão era bastante ambíguo,8 contendo passagens que situavam o homem como verdadeiro mandatário de Deus e responsável pelas criaturas divinas, que deveria, por isso, agir com prudência no uso dos
recursos naturais. A doutrina do mandato limitado está bem evidente em trechos
como nos Provérbios (XII, 10) e Oséias (II, 18) e decorre do próprio capítulo
nono, versículos nove e dez da gênesis, quando Deus propõe uma aliança com os
homens e com todos os demais seres viventes.9
A ética que marca todo esse período tem como características:10 (a) o fato
de todo trato com o mundo extra-humano ser eticamente neutro, tanto em relação
ao objeto como em relação ao sujeito da ação; 11 (b) somente relação do homem
com o homem, incluindo o trato consigo mesmo, tinha relevância ética; (c) o bem

3
ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comunitária do
ambiente. Coimbra: Editora Coimbra, 1997. p. 17.
4
Ibidem.
5
JONAS, Hans. El, principio de responsabilidad: ensayo de una etica para para la civilización tecnológica. Barcelona:
Editora Herder, 1995. p. 27.
6
Ibidem.
7
THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação a plantas e animais (1500-1800). Tradução de José Roberto Martins Filho. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 29.
8
Ibidem.
9
Idem. p. 29-30.
10
JONAS, op. cit., p. 29-31.
11
A intervenção humana era eticamente neutra com relação ao objeto porque a atividade produtiva desenvolvida não afetava a natureza firme das coisas, afastando a possibilidade de um dano permanente ao conjunto da ordem natural e, com
relação ao sujeito da ação, porque a tecnologia existente justificava-se apenas pela necessidade humana, não constituindo,
até então, o fim último da humanidade (JONAS, 1995, p. 29).
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e o mal que embasavam a ação moral residiam nas proximidades do ato, isto é,
todos os mandamentos e máximas da ética mostravam sua limitação ao entorno
imediato da ação. Exemplos disto são as máximas “Ama a teu próximo como a ti
mesmo” e “Não faças com os outros o que não desejas que façam a ti”.12
A Revolução Industrial dá início a uma nova fase na relação homem-natureza, pois, embora a degradação ambiental acompanhe todo o percurso da humanidade, a sua devastação passa a adquirir proporções alarmantes a partir deste
marco.13 Mais do que originar novas tecnologias, a Revolução Industrial é responsável por inverter a relação existente entre o homem e o meio ambiente, pois
a biosfera, que antes subordinava o homem, passa a ter sua existência ameaçada
pelo domínio deste.
Então, o homem, apoiado em avanços técnicos e científicos, evidencia toda
a sua capacidade destrutiva, submetendo o planeta (e ele próprio) a uma ameaça
sem comparação.
Contribuíram para a consolidação desse sentimento humano de pleno domínio, o pouco conhecimento que se tinha sobre natureza e que apontavam para a inesgotabilidade dos bens ambientais, assim como o erro de qualificação destes bens,
que foram, equivocadamente, considerados como res nullius ou res communes.1415
Atualmente, diversos teóricos econômicos questionam este enquadramento,
que, por confundir as noções de valor econômico e riqueza, termina adotando,
como premissa, a falsa idéia de que somente os bens escassos constituem riqueza.
Por conta disso, bens que existem em abundância na natureza ou que não podem
ser apropriados individualmente e que, por isso, não apresentam valor econômico,
são deixados à margem da proteção legal.
Este contra-senso produzido pela teoria econômica clássica é rebatido por Cordeiro que argumenta que “se a escassez é também uma realidade mensurável, e se
esta realidade dá origem à riqueza, o grau de riqueza deveria aumentar a medida que
a escassez aumentasse”,16 o que de fato não acontece, e constata que “uma sociedade
não erra em pensar que o aumento da escassez do trigo devido à seca, ou do petróleo
com o incêndio dos poços do Kuwait diminui, e não aumenta, a sua riqueza”17.
Neste passo, a teoria econômica esforça-se hoje para superar todo o legado
clássico que, ao menosprezar o valor dos bens ambientais abundantes na natureza, legitimou a sua exploração desmedida, ocasionando a chamada “tragédia dos
comuns”, representada pelos efeitos sociais e economicamente perniciosos da dilapidação rápida e descontrolada dos recursos ambientais comuns.18

12

JONAS, op. cit., p. 30.
TOYNBEE, Arnold.A humanidade e a mãe terra: uma história narrativa do mundo.2 ed. Rio de Janeiro. Editora Guanabara, 1974. p. 35-36.
14
As res nullius são aquelas coisas que não pertencem a ninguém e que podem ser apropriadas livremente por quem as
deseje e as res communes são aquelas, por sua natureza, só podem ser usufruídas em comum, sendo inconcebível a sua
apropriação individual.
15
ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do poluidor pagador: pedra angular da política comunitária do
ambiente. Coimbra: Editora Coimbra, 1997. p. 24-25.
16
CORDEIRO, Renato Caporali. Da riqueza das nações à ciência das riquezas. São Paulo: Loyola, 1995. P. 25.
17
Ibidem.
18
ARAGÃO, op. Cit, p. 26.
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2. A EVOLUÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE OS HOMENS E ANIMAIS
A visão antropocêntrica do meio ambiente também foi favorecida pelo desenvolvimento de um pensamento filosófico baseado numa dualidade ontológica
entre os animais humanos e não-humanos.19
O filósofo Hesíodo foi, segundo Dias,20 o responsável pela separação entre a
natureza racional e a irracional na ordem universal protegida por Zeus e por determinar que a natureza irracional não precisava do Direito, dando o primeiro passo para a
exclusão dos animais de uma proteção legal criada só para os homens. Daí em diante,
a idéia da inferioridade dos animais torna-se hegemônica na filosofia grega.
Contudo, também existiram vozes dissidentes e, sob a influência de Pitágoras, alguns autores clássicos, como Plutarco, Ovídio, Sêneca e Porfírio, mostraram
grande preocupação com os animais, chegando a defender o vegetarianismo.21
Para Aristóteles, os seres vivos encontravam-se dispostos numa ordem
hierárquica, onde cada um possuía determinada utilidade, devendo servir
àqueles que se encontram acima deles na pirâmide. No topo da escala, encontra-se aquele ao qual todas as demais espécies deveriam servir: o ser dotado
de razão.22 Sua idéia de que há uma disposição hierárquica entre os seres vivos
fica particularmente clara nestes trechos da Política: “Primeiramente, todo ser
vivo constitui-se de alma e corpo, que a natureza destinou um a mandar outro
a obedecer. [...].Em primeiro lugar, como dizemos, deve-se reconhecer no animal vivo um comando duplo: o do senhor e o do magistrado. A alma governa
o corpo, como ao servo o amo. O entendimento dirige o instinto, como um
juiz aos cidadãos e um soberano aos seus súditos. [...].Idêntica relação é a
que existe entre o homem e os outros animais. A natureza foi mais benigna
para o animal que está sob o domínio do homem do que com relação à besta
selvagem; e para todos os animais resulta de utilidade estar sob o domínio do
homem. Nele eles encontram a sua segurança”.23
Assim, a partir de Aristóteles, a razão passa a ser empregada como critério
para excluir a grande maioria dos seres humanos e os demais animais da esfera
de consideração moral. Sua construção foi bem aceita pelos romanos e retomada,
tempos depois, pelos escolásticos medievais, que aliaram a esta noção a idéia
judaico-cristã de que o homem foi feito à imagem de Deus.24
A obra de Tomás de Aquino, em particular, apresenta uma forte influência da
doutrina aristotélica. Aquino considerava natural qualquer forma de utilização animal e, por isso, não qualificava o ato de maus tratos como pecado. Esta visão permaneceu hegemônica na Igreja Católica por muito tempo, mesmo depois da Reforma.
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DIAS, Edna Cardozo. A tutela jurídica dos animais.Belo Horizonte: Mandamentos, 2000. p. 17.
Idem, p. 18.
21
THOMAS, Keith. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos animais (1500 – 1800).
Tradução de João Roberto Martins Filho. 4ª reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. p. 180.
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FELIPE, Sônia T. Por uma questão de princípios: alcance e limites da ética de Peter Singer em defesa dos animais.
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2003. p. 42.
23
ARISTÓTELES. A política. São Paulo: Martin Claret, 2003. p. 18.
24
THOMAS, op. cit, p. 37.
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Todavia, também houve oposição à doutrina cristã oficial dentro da própria Igreja. Diversos religiosos como São Francisco de Assis, São Boaventura e São Crisóstomo pregaram o amor dos homens pelos animais como glória de Deus e questionaram
o lugar reservado para estes seres nas construções de Aristóteles e Aquino.25
Após o período das trevas, a Europa foi aquecida pelo Renascimento (séculos XV e XVI), movimento marcado por diversas descobertas, como a pólvora e
a bússola, pela invenção da imprensa, pelo florescimento cultural e pela retomada
dos valores greco-romanos. Apesar deste momento histórico ter como um dos
pilares a visão antropocêntrica do mundo, alguns dos seus precursores, como Leonardo da Vinci, Giordano Bruno e Montaigne opuseram-se à crueldade contra os
animais, chegando mesmo a destacar a pequenez humana diante do universo.26
O século XVII europeu assistiu a uma verdadeira revolução científica, iniciada com as descobertas de Copérnico e de Galileu, que, desafiando as noções
reinantes de Ptolomeu e de Aristóteles, demonstraram, respectivamente, que não
era o sol que girava em torno da Terra, mas o contrário e que não só a Terra, mas
todo o universo estava em movimento.
A partir de então, o controle do homem sobre a natureza transformou-se no
ideal almejado pelos primeiros cientistas modernos, que tinham a sua tarefa moralmente justificada por prolongado período de pregação cristã.27 Personificaram
esta busca, sobretudo, autores como Francis Bacon e René Descartes.
Francis Bacon acreditava que o Estado moderno deveria organizar-se como
uma república científica, gerida pela associação de sábios filantropos e com o fim
maior de obter o domínio completo da natureza para benefício do homem.28
O propósito de auxiliar o homem no conhecimento e domínio sobre a natureza é também bastante evidenciado na obra de Descartes: “Essas noções me
fizeram ver que é possível chegar a conhecimentos muito úteis para a vida e de
achar, em substituição à filosofia especulativa ensinada nas escolas, uma prática
pela qual, conhecendo a força e a ação do fogo, da água, do ar, dos astros, do céu e
de todos os demais corpos que nos cercam, tão distintamente quanto conhecemos
os diversos misteres de nossos artífices, poderíamos empregá-los igualmente a
todos os usos para os quais são próprios, e desse modo nos tornar como senhores
e possuidores da natureza”.29
Na concepção do autor, o seu método seria capaz de originar todas as leis da
natureza. Assim, como bem percebe Ost,30 Descartes terminou por ocupar o lugar
do Criador31 e por substituir o caos natural pela matéria mecanizada.
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FELIPE, op. cit, p. 50-51.
Idem, p. 51-53.
27
THOMAS, op. cit, p. 34-35.
28
OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. p. 36.
29
DESCARTES, René. Discurso do método e Regras para a direção do espírito. São Paulo: Martin Claret, 2003. p.
60.
30
OST, op. cit., p. 41.
31
Na obra de Descartes, Deus encontra-se afastado da natureza, para permitir todas as suas utilizações e transformações,
mas atua como “reserva teórica”, permitindo ao homem o acesso à idéia de perfeição. De acordo com Ost (1995, p. 45), o
criador apresenta-se como uma idéia, não como uma pessoa.
26
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Além de estabelecer o dualismo entre corpo e alma,32 Descartes também
afastou a possibilidade de existência de alma para os animais. Os seres não humanos eram encarados por ele como meros autômatos, compostos por órgãos,
que funcionavam como as peças de um relógio. A perfeição dos movimentos e da
aparência era explicada apenas por sua origem divina.
Fundamentado nesta compreensão e na suposição de que os sentimentos
moravam na alma, Descartes também negou que os animais tivessem a capacidade de sofrer, legitimando qualquer forma de utilização animal. Ao racionalizar o
modo como os homens tratavam os animais, não é de surpreender que esta teoria
tenha alcançado tanto sucesso, inclusive entre os religiosos.
A partir de então, os limites no tratamento das outras espécies passam a ser
vistos como desnecessários, uma vez que havia uma diferença fundamental, de
gênero,33 entre os seres humanos e as demais formas de vida.34 Ao lado da posição
cartesiana existiam outras teorias que polarizam o homem e os animais, enfatizando sempre a inferioridade dos últimos. A singularidade humana passou a ser
atribuída a diversos traços, sobretudo, pela capacidade de fala, pela qualidade da
razão e pela religião.35
Contudo, o surgimento de novas sensibilidades modificou, ainda no período moderno, a forma como boa parte das pessoas percebiam a sua relação
com os animais. Nesta linha, Thomas 36 afirma que é no quadro da tradição
que estimava pelos animais que devemos compreender como aumenta, no
início do período moderno, a tendência de cientistas e intelectuais de romper a rígida fronteira que os teóricos anteriores procuravam construir entre
homens e animais.
Aos poucos e com base nos novos conhecimentos científicos, a diferença
intelectual entre homem e animal passou a ser vista, não como uma questão de gênero, mas como uma questão de grau e as pessoas mais familiarizadas com os animais começaram a acreditar que a linguagem não era exclusividade do homem.
Conseqüentemente, a fronteira entre homem e animal tornou-se cada vez
mais vaga. A idéia da superioridade humana sofreu o seu golpe decisivo com a
descoberta da anatomia comparada que evidenciava a semelhança entre a estrutura dos corpos humano e animal.37
A descoberta da evolução biológica das espécies além de destruir a doutrina
da singularidade humana, colocou, com agudeza, um grande dilema, pois, se o
homem tinha evoluído dos animais, então, ou os animais possuíam almas imortais
ou os homens não as tinham.38
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DESCARTES, op. cit., p. 42.
Neste contexto, a palavra gênero, não quer significar a distinção entre masculino e feminino, mas o conjunto de espécies
com as mesmas características. Com esta afirmação, Thomas quer dizer que, neste momento histórico, homem e animais
são tidos como categorias estanques e que as diferenças existentes entre eles eram encaradas como essenciais e insuperáveis. Esta concepção passa a ser abalada a partir da descoberta da evolução das espécies.
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THOMAS, op. cit., p. 37
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Idem, p. 38-39.
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Idem, p. 136.
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Idem, p. 155.
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Idem, p.168.
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Em seguida, uma combinação da piedade religiosa com a sensibilidade burguesa conduziu a uma efetiva campanha contra os esportes que maltratam animais.39 O fortalecimento da doutrina do mandato limitado do homem sobre a criação fechou espaço para a justificação do extermínio de animais por puro prazer ao
enfatizar o dever do homem de tratar os animais com respeito e de empregá-los
apenas para fins visados pelo criador.40 Esta posição deixou, porém, uma grande
brecha, pois não era capaz de definir com precisão qual crueldade era necessária
e qual era evitável.
Outros fatores tornaram este debate ainda mais agudo. A expansão no tamanho do mundo conhecido levou os homens a compreenderem que não havia
explicação razoável para a idéia de que os seres humanos ocupavam o centro do
universo. Além disso, no final do séc. XVII, o microscópio terminou por revelar
um mundo de complexidade e beleza, antes, completamente desconhecido.41
Por conta de tudo isso, a tradição antropocêntrica, construída ao longo de
séculos, passou a sofrer acentuada erosão. Thomas42destaca, neste contexto, que a
aceitação explícita de que o mundo não existe só para o homem pode ser considerada como uma das grandes revoluções no moderno pensamento ocidental.
Combatida a idéia da singularidade e da superioridade humana, o grande
questionamento para os teóricos que se debruçavam sobre o tema passou a ser o
limite por onde deveria passar a linha que separa os seres merecedores de consideração moral.
3. A ECOLOGIA PROFUNDA
A reiteração de catástrofes de grande magnitude, por volta da década de 60 do
século passado, despertou a atenção da opinião pública para os problemas ambientais, que ocuparam lugar central nas discussões de especialistas e cidadãos, estimulando a formação de grupos ecológicos e de partidos verdes em todo o mundo.
Leis destaca que as preocupações com a degradação ambiental tiveram início
em meados da década de 60, coincidindo com a revolução ambiental norte-americana.43 A década de 70 assinalou a expansão desta preocupação por diversos países e a conseqüente constituição de atores do movimento ambientalista global.
Os movimentos ecológicos nascem, então, como herdeiros parciais da cultura
socialista e da crítica marxista da ética utilitarista, apresentando valores e interesses
universais que não estão restringidos a determinada classe, sexo, raça ou nação.44
Diferem dos outros movimentos sociais (movimento operário, camponês, feminista,
minorias étnicas, de estudantes, associação de moradores etc) por não apresentarem
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uma dinâmica de ação coletiva vinculada a uma posição específica na estrutura produtiva da sociedade ou no local de moradia ou de outras características culturais ou
biológicas,45 por preferirem a participação ampliada das bases às práticas clientelísticas e paternalistas e por rejeitarem o uso da violência física.46
Estes movimentos apresentam como valores essenciais: 47 a justiça social,
a não violência ativa e a solidariedade diacrônica com as futuras gerações48 e os
partidos reunidos sob estes valores não pretendem tornar-se majoritários ou tomar
revolucionariamente o poder, mas agir como transformadores da cultura política,
introduzindo valores pós-materialistas.49
São exatamente estes movimentos alternativos, originados da contra-cultura
que passam a reclamar a deep ecology50 (ecologia profunda).
Embasados em novas descobertas científicas, que apontavam para a interdependência dos elementos que constituem o meio ambiente e para as evidências de que a
vida funciona segundo o padrão de rede e de que a biosfera sobrevive mediante um
equilíbrio de forças auto-regulador muito delicado, os defensores da ecologia profunda51 discutiram, pela primeira vez a nossa relação com o meio ambiente, questionando
a certeza de conhecer as leis da natureza, que forneceu segurança ao homem moderno
para dominar e modificar a natureza da forma que lhe aprouvesse.
Assim, as novas descobertas, sobretudo na seara da biologia, associadas a
outros fatores, como a perda da qualidade de vida nas grandes cidades e a expansão das indústrias, dão início ao desejo do homem de retornar à natureza, muitas
vezes enxergada como verdadeiro paraíso perdido.52
Por conta disso, o sonho cartesiano de dominar e manipular a natureza, tão
assimilado pelo homem moderno, cede diante do apelo à fuga e à integração com
a natureza. Neste sentido, Ost nota que: “Essa sacralização da natureza faz-nos
reconciliar com as raízes mais antigas das nossas civilizações, com o tempo em
que o mundo não estava ainda desencantado, e em que a aliança entre o homem e
o cosmos não estava ainda enfraquecida”.53
A deep ecology tenta, então, resgatar esta aliança entre o homem e o universo a partir da compreensão de que o mundo não é formado por partes justapostas,
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mas que antes compõe um todo integrado. Inaugura-se, assim, um novo paradigma que tenta suplantar o paradigma antropocêntrico: o holismo.
De acordo com a visão holista, existe uma interdependência entre todos os
fenômenos e tanto os seres humanos quanto as sociedades fazem parte dos processos cíclicos da natureza.54
Como desdobramento desta concepção, (a) o lugar central no universo deixa
de estar com os seres humanos para ser ocupado pela vida; (b) reconhece-se o
valor inerente de todos os seres não humanos, atribuindo-se dignidade para a natureza; (c) adota-se uma visão monista, que não distingue o homem da natureza,
mas, antes, compreende o primeiro como elemento da segunda.55
4. A DEFESA ESPECÍFICA DOS ANIMAIS
É sob o prisma dos elementos contraditórios presentes na evolução da relação
entre homens e animais que podemos compreender porque o nosso mundo reserva
um estatuto ambíguo aos animais, onde, por um lado, eles são apreciados como animais de estimação, e por outro, são submetidos à extrema crueldade, na qualidade
de material de experimentação e de diversão ou como produtos de criação.
Depois das descobertas científicas sepultarem a tese da singularidade humana,
diversos autores passaram a reclamar uma igual consideração de interesses para
todos os animais, humanos ou não-humanos, no sofrimento ou o reconhecimento de
direitos morais básicos para todos os animais que configurem seres-de-uma-vida.
Na década de setenta do século passado, um grupo de filósofos de Oxford reascendeu a discussão em torno das práticas que causam sofrimento a outras espécies.56 Fizeram parte deste movimento, dentre outros: Stanley Godlovitch, Richard Ryder, Andrew
Linzey e Peter Singer. Na década seguinte, filósofos norte-americanos também elaboram trabalhos em defesa dos animais, dentre eles, destaca-se a obra de Tom Regan.
Dessa forma, sem sustentarem a existência de uma igualdade fática entre
os seres humanos e os outros animais, estes pensadores passam a denunciar as
contradições nas relações que os homens mantém com os membros da mesma
espécie que não apresentam as capacidades reputadas paradigmáticas e aquelas
mantidas entre aqueles e os seres de diferentes espécies. Apesar de empregarem
estratégias diferentes, o objetivo central das teses que são desenvolvidas é o de
forçar o desenvolvimento de novas relações entre homens e animais, que tenham
como base uma ética que dispense a reciprocidade.
Contudo, para o estabelecimento de um novo círculo de consideração moral,
estes teóricos têm de enfrentar a questão central de saber onde fazer passar a diferença. E, neste campo, as propostas também são diversas.
Neste item serão descritas e analisadas as teorias de Peter Singer e de Tom Regan.
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4.1 O Neo-utilitarismo de Peter Singer
Peter Singer parte da matriz utilitarista de Jeremy Bentham para construir a
sua teoria em defesa dos seres capazes de sentir dor e prazer.
Para o autor,57 o princípio fundamental da igualdade é o princípio da igual
consideração de interesses, pois só este princípio que, em sua formulação, significa que a nossa preocupação com os outros não deve depender de como são ou das
aptidões que possuem, pode fundamentar uma luta pela igualdade que inclua todos os seres humanos, independentemente das diferenças que existam entre eles.
Todavia, o autor sustenta que este princípio não está restrito à espécie humana
e que “também implica o fato de que os seres não pertencerem à nossa espécie não
nos dá o direito de explorá-los, nem significa que, por serem os outros animais menos
inteligentes do que nós, possamos deixar de levar em conta os seus interesses”.58
Isso porque, a característica que confere a um ser o direito à igual consideração é a capacidade de sofrimento.59 Esta é, ademais, uma condição prévia para
a existência de qualquer interesse.
Singer adverte, no entanto, que o preceito básico de igualdade não exige um
tratamento idêntico entre os seres, mas uma igual consideração. Por conta disso,
as diferenças entre os humanos e os animais devem gerar algumas diferenças nos
direitos de cada um.60
O autor critica a filosofia tradicional, que utiliza, como critério de consideração
moral, a capacidade de razão e de linguagem e afirma que o único limite defensável
da preocupação com os interesses alheios é o limite de sensibilidade.61 Assim, sustenta
que a dor sentida por porcos e ratos é tão má quanto aquela vivenciada pelos seres humanos e que quem não admite esta idéia está cometendo uma forma de discriminação
tão cruel quanto o racismo e que é por ele denominada de especismo.62
Como aplicação desta concepção, entende, por exemplo, que o emprego de animais para a experimentação parte de uma falha na atribuição de igual consideração
aos interesses de todos os seres, a despeito da espécie a que pertençam.63 Por isso,
alega que aqueles que defendem a realização destas experiências, sob a alegação
de que poderiam salvar milhares de vidas humanas deveriam estar preparados para
fazê-las com seres humanos órfãos com lesões cerebrais graves e irreversíveis.64
Por conta desta equiparação que o autor propõe entre a vida de um animal
apto a sentir dor e a de seres humanos recém-nascidos ou portadores de uma doença cerebral grave e irreversível, a teoria de Singer vem sendo alvo de diversas
críticas, que chegam a classificar as suas idéias como eugênicas. O próprio Sin-
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ger admite que seus desenvolvimentos podem ser apropriados de modo indevido:
“Esse argumento é uma faca de dois gumes. Poderia ser interpretado como uma
demonstração de que chimpanzés, cachorros e porcos, juntamente com algumas
outras espécies, têm direito à vida e que nós cometemos uma grave ofensa moral
quando os matamos, mesmo que estejam velhos e sofrendo e que seja nossa intenção livrá-los do sofrimento. Por outro lado, poderíamos interpretar o argumento
como uma demonstração de que os indivíduos gravemente retardados ou com
senilidade irreversível não têm direito à vida e podem ser mortos por motivos
bastante corriqueiros, como atualmente matamos animais”.65
Todavia, é certo que esta última conclusão não é desejada por Singer e, por
isso, ele considera que as suas posições são insatisfatórias. O autor afirma que: “O
que precisamos é de alguma posição intermediária que consiga evitar o especismo,
porém sem transformar a vida dos deficientes mentais e dos senis em algo tão desvalorizado quanto são as vidas de porcos e cachorros neste momento, nem transformar
as vidas de porcos e cachorros em algo tão sacrossanto que consideremos incorreto
livrá-los de sofrimento irreversível. O que devemos fazer é trazer os animais não humanos para dentro de nossa esfera de preocupação moral e parar de tratar suas vidas
como descartáveis, diante de quaisquer objetivos triviais que possamos ter”.66
Em outro sentido, Kheel destaca que talvez o maior mérito de Singer seja o
de embasar sua teoria em argumentos racionais, sem apelo a sentimentalismos, o
que representa uma revolução na tradição de defesa dos animais, mas que o seu
apelo às formas marginais dá-se pela intuição, não pela razão.67
Outro argumento empregado por Singer na sua defesa pela ampliação da comunidade moral para incluir a consideração pelos interesses de animais não humanos é o da continuidade histórica. Argumenta que os mesmos fundamentos que
propiciaram a inclusão, em determinado momento histórico, dos negros e, posteriormente, das mulheres deve embasar, agora, a consideração moral pelos animais.
Este argumento é rebatido por Ost68 para quem a história não é feita só de
continuidades, também contendo rupturas. Sustenta ainda que, nos casos dos negros e das mulheres, a ampliação da igualdade tinha como fundamento dar ao
conceito de humanidade a sua plena extensão e que atribuir direitos aos animais,
neste contexto, representaria uma ruptura e não uma continuidade.69
O neo-utilitarismo de Peter Singer também é bastante contestado por Tom
Regan. Para o autor, a teoria de Singer padeceria de um erro de base, quando
equipara o princípio da igualdade ao princípio da utilidade e emprega o interesse
dos outros como parâmetro para definir o quanto o interesse de um determinado
indivíduo deve ser considerado.
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4.2 A Tese dos Direitos de Tom Regan
Tom Regan, afastando-se da perspectiva utilitarista, elabora a tese dos direitos para respaldar a sua defesa dos animais. Assim, classifica os direitos em
direitos morais, direitos legais, direitos positivos e direito negativos e opta por
analisar apenas os últimos, sob o ponto de vista da moral.70 A escolha tem como
fundamento o fato dos direitos morais, diversamente dos legais, terem como característica a universalidade e não dependerem das leis positivas e dos princípios
constitucionais para terem validade.71
Segundo o autor, os direitos morais negativos envolvem o direito à vida, à
integridade física e à liberdade e têm a função de estabelecer limites à liberdade
de atuação do agente moral, tornando inconcebível prejudicar direitos individuais
de alguns para trazer benefícios a outros. Estes direitos são possuídos independentemente dos atos voluntários praticados pelos beneficiários ou da posição que
eventualmente ocupem na organização institucional. Caracterizam-se, também,
por serem direitos universais.
Os direitos morais negativos trazem como efeito a redução do campo de
atuação do agente moral e a conseqüente proteção do espaço de liberdade dos sujeitos possivelmente afetados por suas condutas, independente das características
factuais que apresentem, como raça, gênero, etnia ou inteligência.72
São portadores destes direitos morais básicos todos os indivíduos que apresentam um valor inerente e que, por isso, podem ser considerados como sujeitos
de uma vida. Neste cenário, são reputados como seres de uma vida todos os indivíduos capazes de agir intensionalmente e lembrar; que apresentam desejos e
preferências; têm condição de perseguir seus desejos e objetivos; manifestam uma
vida emocional; revelam senso de futuro; tem uma identidade psicológica a todo
tempo; e demonstram um bem-estar experiencial que independe da utilidade ou
do interesse para outros.73
De acordo com o autor, o princípio da justiça exige que atribuamos o mesmo
respeito a todos os indivíduos que apresentem um valor inerente, independente de
se tratarem de agentes ou de pacientes morais, de animais ou de seres humanos.
Por isso, conclui que todos os indivíduos que apresentam um valor inerente possuem-no igualmente.74
Compreende que não apenas os seres humanos possuem valor inerente, pois
outros animais, como é o caso dos mamíferos, também desenvolvem percepção,
memória, desejo, pensamento, consciência de si mesmos, intenção e senso de
futuro, que evidenciam a presença de uma vida mental.75
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Como se pode notar, Regan adota o argumento da coerência. Não chega, porém,
a afirmar que os animais possuem direitos: trabalha, apenas, com a hipótese de extensão de direitos morais humanos para os animais que possuem determinadas capacidades que o qualificam como sujeito-de-uma-vida, repudiando a atitude dos homens de
alterar os seus argumentos quando estão diante de seres de outras espécies.76
Observa-se, igualmente, que a tese dos direitos de Regan entra em choque
com o utilitarismo, uma vez que essa teoria nega validade moral ao princípio que
permite causar danos a um para que outros beneficiem.77
5. CRÍTICAS À ECOLOGIA PROFUNDA E AO ANIMALISMO
As teorias biocêntricas e ecocêntricas e a linha de defesa específica dos
animais assumem hoje a importante missão de questionar o tradicional paradigma antropocêntrico, que, fundado numa pretensa superioridade humana, tem
legitimado toda forma de dominação e destruição da natureza e da biodiversidade mundial. Têm, assim, a imprescindível tarefa de criticar os padrões do
desenvolvimento e de consumo atuais que priorizam o crescimento econômico
e ignoram a interdependência dos fenômenos humanos e naturais e desprezam
o sofrimento animal. Todavia, quando levadas ao extremo, estas correntes trazem conseqüências indesejáveis no plano jurídico, que são bem trabalhadas por
François Ost.
Segundo o autor, a ecologia profunda gera a substituição do dualismo moderno (homem e natureza) por um rigoroso monismo (homem e natureza são encarados como uma coisa só). Dessa forma, estabelecem-se as identidades entre
natureza e cultura, vida e história, fato e valor, ciência e direito, animal e homem78
e originam-se dois erros básicos: o naturalismo e o antropomorfismo.
De acordo com o naturalismo, a natureza é projetada na cultura que termina
por absorver por completo e, assim, recusa qualquer história ao homem que não
a da evolução natural.79
Já no antropomorfismo, o homem projeta a sua visão das coisas sobre a natureza, atribuindo-lhe seus próprios desejos e ideais, o que termina por desnaturála.80 Assim, enquanto o homem finge anular-se diante da natureza, ele está mais
presente do que nunca, determinando os desejos, as vontades e o valor de todos
os elementos da biosfera.
Outra importante questão levantada por Ost81é que o direito é produzido
pelos homens para os homens. Por conta disso, a estratégia de se atribuir direitos
à natureza ou aos animais, em específico, é mais simbólica que efetiva.
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O direito é produto da cultura e reflete apenas os valores e as aspirações
humanos. Mesmo quando uma norma assume posições mais altruístas, que não
se voltam para a idéia de maximização da utilidade econômica da natureza, estará
vinculando um valor humano, ainda que altruísta. Não se pode dizer, por exemplo, que, com a criação de áreas protegidas, o direito está tutelando o interesse da
flora e da fauna da região em garantir o seu equilíbrio e sobrevivência, porque o
interesse de assegurar o equilíbrio e a capacidade funcional da natureza também
é um valor humano.
Constata-se também que o direito é elaborado apenas para os homens e que
isso decorre do fato da linguagem empregada juridicamente só ter sentido para
estes.82 As normas dirigem-se apenas para os seres humanos, porque somente eles
podem compreender o seu conteúdo e ter a capacidade de moldar conscientemente a sua conduta às prescrições normativas. Exatamente por isso, a idéia de considerar os animais como agentes morais ou responsáveis juridicamente por suas
atitudes parece inaceitável.
Por outro lado, verifica-se que estratégia de personificar a natureza, considerando-a sujeito de direito, inscreve-se no registro simbólico do direito e que, portanto, pode operar inversamente ao efeito esperado ou gerar efeitos perversos. 83
Um exemplo de efeito perverso seria a perda de crédito que o abuso da referência aos direitos fundamentais e a proliferação de pseudo-sujeitos podem gerar
de uns e outros.84 Dessa forma, deve-se considerar que a ampliação da esfera de
titulares dos direitos fundamentais para abranger também as plantas ou os animais pode ter como conseqüência o próprio enfraquecimento da idéia de direito
fundamental.
O certo é que, em virtude de serem as mais conscientes das criaturas vivas,
inigualáveis na sua capacidade de compreender o que fazem e de fazerem escolhas deliberadas, os homens têm uma responsabilidade especial para cuidar do
planeta, preservando todos os elementos do meio ambiente para as presentes e as
futuras gerações, incluindo o homem e a natureza.
Como conseqüência do que foi exposto, compreende-se que não é a luta pela
expansão da categoria de sujeito-de-direito, mas o aperfeiçoamento das capacidades éticas dos homens que pode melhorar o tratamento conferido aos animais,
modificar a sua relação com o meio ambiente e assegurar a proteção da diversidade biológica.
É claro, que, em virtude da sua função de performativa, que se destina a ditar
como deve ser a realidade, o Direito tem um importante papel nesta mudança de
valores. Cabe, então, ao Direito a tarefa de definir que tipo de civilização deve ser
assegurada para nossa e para as seguintes gerações e de incentivar a criação de um
nova relação entre homem e natureza, pautada em valores como a responsabilidade e a solidariedade.
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6. UMA PERSPECTIVA DE TRANSIÇÃO: O ANTROPOCENTRISMO ALARGADO
Embora as primeiras preocupações ambientais tenham tido como foco principal a garantia da sobrevivência do homem e a manutenção da capacidade de
aproveitamento dos recursos naturais, é evidente que o meio ambiente pode representar para o homem um valor desinteressado.
Assim, a proteção do meio ambiente pode ter como único fim a proteção da
biodiversidade e do equilíbrio dinâmico global ou a garantia de um planeta ecologicamente equilibrado para as futuras gerações e, nessa perspectiva, a concretização da preservação ambiental pode passar, inclusive, pela adoção de medidas de
contenção, que sejam economicamente desinteressantes.
Por isso, Leite85 nota que a tendência ética atual aponta para um panorama
menos antropocêntrico, que busca a proteção da natureza pelos valores que representa em si mesma.
Esta nova tendência é conhecida como visão antropocêntrica alargada. Ela
representa uma evolução da visão antropocêntrica tradicional, de cunho eminentemente econômico e, apesar de preservar a centralidade do homem como referência valorativa, também protege o meio ambiente e a biodiversidade, independentemente da possibilidade de aproveitamento humano.
Dessa forma, a perspectiva do antropocentrismo alargado consegue manter-se
eqüidistante dos problemas apresentados tanto (a) pela visão antropocêntrica tradicional, que concebe o ser humano como o senhor da natureza, atribuindo–lhe o
direito de explorá-la ao seu bel-prazer; quanto (b) pelo ecocentrismo e pelo biocentrismo, que compreendem a natureza como um sujeito isolado em si, com suas leis
imutáveis, intocáveis e sagradas as quais os seres humanos devem se submeter.86
Pode-se perceber que o grande equívoco destas concepções está em ignorar
que a natureza e o ser humano são sempre interdependentes. Por isso, na nova relação delineada pela perspectiva antropocêntrica alargada nem a natureza pode ser
personificada e encarada como sujeito de direitos e portadora de uma dignidade
própria, nem o homem pode ser consagrado como o senhor da criação, submetendo o meio ambiente e os outros animais a uma exploração desenfreada, sem
qualquer limite. O que prepondera são os vínculos de equilíbrio e solidariedade.
Nesta dimensão ética de aliança e solidariedade, não se pode ignorar que o
homem ainda adquire um papel central, por duas razões: primeiro, porque a preservação do meio ambiente e da diversidade biológica sempre dependerá da ação
humana87 e, segundo, porque a tutela ambiental nunca poderá desprezar o prisma
da garantia da dignidade da pessoa humana.
Analisando os termos do art. 225, da Constituição Federal de 1988, pode-se
afirmar que a ordem constitucional brasileira filiou-se à perspectiva antropocên-
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trica alargada. Se o caput do referido artigo, por um lado, estabelece o direito
de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, dando atenção à preservação da capacidade funcional dos sistemas ecológicos; por outro, determina
que este meio é essencial à sadia qualidade de vida, demonstrando preocupação
com preservação das condições dignas de vida para o homem. Além disso, nos
diversos incisos do § 1º do art. 225 pode-se perceber que o constituinte procura
tutelar a biodiversidade e os processos ecológicos em si mesmos, sem vincular
este cuidado à possível utilidade que possa acarretar ao homem.
Ademais, a constatação de que o homem não vive sem a natureza, pois esta
é indispensável para a sua sobrevivência e a percepção da própria vinculação da
defesa do meio ambiente à equidade entre as gerações e à necessidade de um desenvolvimento sustentável retira a força da posição antropocêntrica tradicional.88
Desta forma, a visão antropocêntrica alargada mostra-se como a mais adequada para tutelar, a um só tempo, a dignidade da pessoa humana, o meio ambiente e, em especial, a biodiversidade.
6. CONCLUSÕES ARTICULADAS
6.1 A visão antropocêntrica tradicional, que ainda predomina a relação homemnatureza, foi construída historicamente com o auxílio do cristianismo e com a
construção de um pensamento filosófico que sustentava haver uma diferença ontológica entre os animais humanos e não humanos;
6.2 De acordo com esta concepção, como ser singular e tratando-se da única criatura feita à imagem e semelhança do Criador, os seres humanos deveriam dominar
a natureza, utilizando-a como lhe aprouvessem;
6.3 Após a humanidade vivenciar a crise ambiental, o biocentrismo, o ecocentrismo e a linha de defesa específica dos animais surgem em contraposição ao pensamento antropocêntrico tradicional, sustentando a necessidade do reconhecimento
de uma dignidade própria para os elementos naturais ou para os animais;
6.4 Apesar da sua importância questionadora, estas teorias também padecem de
críticas por ignorarem a interdependência existente entre homem e natureza e por
gerarem, como efeitos indesejáveis, o antropomorfismo e o naturalismo. Apresentam, igualmente, o risco de gerarem efeitos meramente simbólicos na defesa do
meio ambiente e da biodiversidade;
6.5 Neste cenário, uma nova perspectiva ética encontra-se em formação: o antropocentrismo alargado. Esta nova teoria permite, a um só tempo, a defesa da dignidade
da pessoa humana e a preservação da capacidade funcional dos ecossistemas, assegurando uma proteção mais efetiva para o meio ambiente e para a biodiversidade.

88

Idem, p. 67.
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1. INTRODUÇÃO
Em decorrência da própria dinâmica do Direito, que exige sua progressão
nos moldes da evolução sócio-ambiental, está-se inegavelmente diante de um tema
muito novo, advindo da própria transformação da sociedade, através da expansão de
serviços de telefonia celular: a competência municipal para legislar sobre ERBs.
Com o avanço dos serviços de telefonia móvel e, conseqüente crescimento do número de antenas, os Municípios começaram a legislar sobre as ERBs, sendo a precursora a cidade de Porto Alegre. Além dos danos ocorridos à paisagem urbana, outro motivo
que desencadeou o regramento municipal foi a adoção do princípio da precaução, em
decorrência de possíveis danos causados pelas ERBs ao ambiente e à saúde humana.
O conhecimento científico e tecnológico deve preconizar o desenvolvimento, o bem-estar social e a qualidade da vida humana e, nesse sentido, verifica-se
essa busca no caso do ente municipal quando legisla sobre as ERBs, adotando-se
o princípio da precaução, ressaltando-se não entrar na esfera da competência privativa da União em legislar sobre as telecomunicações.
Na verdade, a competência para legislar sobre ERBs deve buscar o bemestar dos cidadãos, demonstrando que a cidade não é mero palco de referência e
sim, ator das relações, na medida em que traduz a imagem dinâmica do espaço
urbano, conforme bem delineou a Doutora Rosangela Lunardelli Cavallazzi.1

1
CAVALLAZZI, Rosangela Lunardelli. Tradução jurídica e urbanística do estatuto da cidade. (Palestra na OAB do
Rio de Janeiro, em 16 de agosto de 2004).
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A população necessita de um novo modelo de progresso nas cidades que
associe o desenvolvimento econômico e a natureza, e neste contexto, entram as
novas preocupações em relação ao bem-estar da sociedade, devendo-se implementar políticas urbanas, de acordo com o Plano Diretor de cada cidade e suas
Leis Municipais, preconizando o desenvolvimento sustentável.
2. DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ERBs
Ressalta-se que a sociedade humana milenar foi palco, em poucas décadas e
em todos seus setores, de profundas e muitas vezes enormes transformações, entre
as quais emergiu a sociedade contemporânea, conforme bem delineia Édis Milaré.2
Aduz o referido autor que tais transformações não significaram apenas desenvolvimento e progresso, mas trouxeram consigo as grandes concentrações urbanas, as explosões demográficas, a produção e o consumo de massa, os parques
industriais, as multinacionais, os grandes conglomerados financeiros e todas as
conseqüências problemáticas inerentes a esses fenômenos sociais.
Inicialmente, encontra-se aqui a problemática das ERBs, através do avanço
dos serviços de telefonia móvel que tiveram seu aparecimento só a partir da década de 90. Defende-se na presente tese a competência municipal para legislar
sobre ERBs, pois se trata de matéria referente à ocupação de solo urbano, dentro
do Direito Urbanístico, estando de acordo com a Constituição Federal3, no seu art.
30, incisos I e VIII, não afrontando a competência legislativa privativa da União4,
no artigo. 22, inciso IV.
Na verdade, o Município quando prepara sua legislação envolvendo a questão
das ERBs não está entrando na regulamentação dos serviços de telecomunicação, e
sim, ao que pertine a assuntos de interesse local e controle do uso, do parcelamento
e da ocupação do solo urbano, resguardando a saúde e segurança dos cidadãos moradores daquela localidade, além de regular o patrimônio local paisagístico. Ainda,
há competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer uma de suas
formas5, entrando no conceito de poluição aquela causada pelas ondas eletromagnéticas das ERBs. Também a União ressaltou através da Lei Federal nº 9.472/97 (dispõe sobre a criação, funcionamento e organização dos serviços de telecomunicação)

2

MILARÉ, Édis. A ação civil pública na nova ordem constitucional. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 3.
“Art.30. Compete aos Municípios:
I-legislar sobre assuntos de interesse local;
...
VIIIpromover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento
e da ocupação do solo urbano;”
4
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
...
IV- águas, energia, informática, telecomunicações e radiofusão;”
5
“Art.23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
...
VI- em proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer uma de suas formas;”
3
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pelo seu artigo 746 o dever de atender às normas municipais em relação à instalação
de cabos e equipamentos em logradouros públicos.
Deste modo, o Município legislando sobre as ERBs está em perfeita sintonia, desempenhando as funções atribuídas pela Constituição Federal, diretamente
ligadas ao interesse local, bem como ao planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, sem qualquer afronta à competência privativa federal. Ressalta-se que há jurisprudência formada nesse sentido no Tribunal
de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul7.
Não se pode negar que as antenas de telefonia celular possuem um grande impacto negativo na paisagem das cidades, algumas delas parecendo verdadeiros paliteiros ante a falta de legislação municipal que as regule de forma ordenada, devendo
ser utilizado o princípio da precaução em combate aos possíveis danos gerados pelas
radiações emanadas das ERBs ao meio ambiente e a própria saúde humana.
O presente tema está ganhando contornos nacionais em virtude do número cada vez mais crescente de Municípios passando a legislar sobre as ERBs,
ante a sua preocupação com os efeitos possivelmente causados à saúde humana
e ao meio ambiente, além do impacto negativo na sua paisagem. Também causa
preocupação os Municípios que não possuem ainda legislação específica e como
poderia ser feito o controle ordenado das ERBs.
Assim, percebe-se que a sociedade contemporânea está evoluindo, através
da busca do desenvolvimento sustentável e da qualidade de vida, fundamentais
para o bem-estar de toda sociedade.
O Município deve preconizar o equilíbrio das relações sociais, possibilitar o
convívio harmonioso e promover a segurança dos seus cidadãos que está em risco
ante a incerteza dos malefícios causados pelas antenas de celular, conforme o artigo 6º, §2º, da Lei Federal nº 6938/81(Lei da Política Nacional de Meio Ambiente)
que prevê que os Municípios, observadas as normas federais e estaduais, também
poderão elaborar normas supletivas e complementares e padrões relacionados
com o meio ambiente. Portanto, ante a evolução sócio-ambiental é necessário que
se preconize a qualidade de vida da sociedade, buscando a preservação do meio
ambiente como direito difuso que a todos pertence, preocupação pertinente ao
direito “urbano-ambiental”.
Acrescenta-se que o direito urbanístico não objetiva, somente, à utilidade
das construções, mas também busca cuidar dos aspectos artísticos, paisagísticos,
monumentais, de interesse cultural e turístico da sociedade estando preocupado
sempre com o tratamento dispensado à natureza.

6
“Art. 74. A concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento
às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou do Distrito Federal relativas à construção civil e à instalação de
cabos e equipamentos em logradouros públicos.”
7
“Agravo De Instrumento. Direito Público Não Especificado. Serviço De Telefonia Móvel. Restrições Impostas Por Lei
Municipal, Quanto Às Torres De Instalações De Estações De Rádio Base - Erbs. A lei municipal n. 8896/02 não afronta
a competência legislativa privativa da União, pois trata de matéria referente à ocupação de solo urbano, sendo condizente
com a competência legislativa municipal prevista no art. 30, I e VIII da Constituição Federal e estando de acordo com o art.
74 da lei federal n. 9472/97. Ademais, a pretensão da agravante esgota o objeto da ação, contrariando o disposto no §2º do
art. 273 do Cpc. Preliminar rejeitada, à unanimidade. Agravo de Instrumento Nº 70011663564, Primeira Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em 24/05/2005).”
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O direito urbano-ambiental é um ramo do Direito para uma situação de crescente descuido do homem moderno para com o meio ambiente. Dá-se em decorrência da evolução por que passa a humanidade, que tende ao esgotamento dos
recursos naturais em nome de um padrão de consumo cada vez mais insustentável,
principalmente nos grandes centros urbanos, e que precisa ser ordenado, como é
o caso da regulamentação das ERBs.
E sendo assim, a luta pela reforma urbana revive alguns sonhos ao se pensar
na construção da cidade enquanto obra de seus moradores. E esta dimensão democrática é essencial para a construção de uma noção de desenvolvimento sustentado que não reafirme os modelos atuais de dominação e regulação social, o que
pretendem as empresas de telefonia celular, dominadoras do mercado.
A cidade tem como escopo tornar possível uma vida satisfatória a todos que
nela habitam, sendo elemento construído que deveria ser planejado, mas em sua
maior parte apresenta-se de maneira insatisfatória para a maioria de sua população, conforme dispõe a Carta Mundial do Direito à Cidade8, aprovada no Fórum
Social Mundial de Porto Alegre, em janeiro de 2005.
Para José Afonso da Silva “uma cidade não é um ambiente de negócios, um
simples mercado onde até a paisagem é objeto de interesses econômicos lucrativos, mas é, sobretudo, um ambiente de vida humana, no qual se projetam valores
espirituais perenes, que revelam às gerações porvindouras a sua memória”.9
Assim, vislumbra-se que a cidade vive em constante transformação e de acordo
com Sheilla Borges Dourado essa ação do homem sobre o meio ambiente, até bem
pouco tempo atrás, não tinha como referência a sustentabilidade, conceito relativamente novo e fundamental para a condução da questão ambiental na atualidade.10
Modificando a natureza, o homem cria um ambiente artificial com o qual se
relaciona, formado pelas edificações, equipamentos e alterações por ele produzidas,
o que corresponde ao conceito de cidade e aqui também as construções das ERBs.
Isabella Franco Guerra atenta que os interesses nem sempre são homogêneos, a luta pela convivência destes mesmos interesses integra o espaço das interações entre os homens e que a necessária preservação dos valores culturais,
paisagísticos11, turísticos e do patrimônio histórico nem sempre se realiza.12
Um grande número de estudiosos, pertencentes a diversas áreas do conhecimento, demonstra um significativo interesse em questionar o modelo de “desen-

8

Trecho do Preâmbulo: “A carta mundial do direito à cidade é um instrumento dirigido a contribuir com as lutas urbanas
e com o processo de reconhecimento no sistema internacional dos direitos humanos do direito à cidade. O direito à cidade
se define como o usufruto eqüitativo das cidades dentro dos princípios da sustentabilidade e da justiça social. Entendido
como o direito coletivo dos habitantes das cidades em especial dos grupos vulneráveis e desfavorecidos, que se conferem
legitimidade de ação e de organização, baseado nos usos e costumes, com o objetivo de alcançar o pleno exercício do
direito a um padrão de vida adequado”.
9
SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 2. ed. rev. e atual.. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 274.
10
DOURADO, Sheila Borges. In FERNANDES, Edésio; ALFONSIN, Betânia (Coord). A lei e a ilegalidade na produção
do espaço urbano. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 469.
11
José Afonso da Silva já dizia que “a boa aparência das cidades surte efeitos psicológicos importantes sobre a população,
equilbrando pela visão agradável e sugestiva de conjuntos e elementos harmoniosos, a carga neurótica que a vida citadina
despeja sobre as pessoas que nela hão de viver, conviver e sobreviver”. In SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico
brasileiro. 2. ed. rev. e atual.. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 273
12
GUERRA, Isabella Franco. Ação civil pública e meio ambiente. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 8.

Teses de Profissionais / Independent Papers

91

volvimento” verificado nas cidades. Isto porque o problema do equilíbrio ecológico e o de um meio ambiente sadio estão intimamente ligados ao modo de vida da
comunidade e à tecnologia por ela utilizada, caso das ERBs em comento.
Assim, os Municípios devem buscar dar condições de vida saudáveis à sua população, verificando-se através do implemento do desenvolvimento sustentável, do
direito à paisagem resguardado, o que no caso não se apresenta, e da qualidade de
vida dos seus moradores. A idéia de desenvolvimento sustentável, dever do Município preconizado, busca preservar o meio ambiente, aliado ao progresso tecnológico,
buscando alternativas “mais limpas”, estando dentro de uma nova ordem mundial: a
conjugação de esforços, aliando o meio ambiente e as empresas que deveriam buscar alternativas cada vez menos poluentes, mas nem sempre é o que ocorre.
É imperioso que seja dado ao uso do meio ambiente uma forma adequada,
garantindo ao ser humano a qualidade de vida protegida por lei, visando o bem-estar
coletivo, podendo se depreender como referência que a obtenção de melhora na qualidade de vida resta intrinsecamente ligada com a efetivação das normas de direito
urbano- ambiental, devendo ser observadas pelos Municípios, através do seu interesse local e adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso,
do parcelamento e da ocupação do solo urbano, conforme artigo 30, incisos I e VIII da
Constituição Federal e da proteção ao meio ambiente pela competência comum dos
entes federados, com fulcro no art. 23, inciso VI, da Constituição Federal.
3. PRINCÍPIOS APLICADOS
3.1 O Risco e o Dano Ambiental
Ao contrário do que seria necessária, a grande maioria dos Municípios brasileiros, e até do mundo, não possuem uma legislação específica que regule a instalação e operação das ERBs. Todavia, isto não significa dizer que a atividade pode
ser explorada de qualquer forma, uma vez que o nosso ordenamento jurídico ambiental é suficientemente moderno e complexo a ponto de abarcar esta questão.
Quando não amparada por meio de um diploma legal específico, a rigor
editado pelo ente municipal, como no caso da cidade de Porto Alegre – RS13, as
ERBs encontram seus preceitos nas resoluções14 e normas técnicas editadas pela
Agência Nacional de Telecomunicação, bem como nas legislações correlatas ao
assunto15. Todavia, isto não denota que o atendimento às exigências e padrões
fixados por aquela autarquia é capaz de afastar os riscos ao meio ambiente, à biodiversidade ecológica e a sociedade em geral, muito pelo contrário.
Cumpre examinarmos que, na modalidade atual da sociedade de risco e na
busca de um desenvolvimento sustentável para as presentes e futuras gerações, a
ciência perdeu a posição de centro legitimado de conhecimento, frente a constante

13
14
15

Lei Municipal n° 8.896, de 26 de abril de 2002.
Resolução n° 303, de 10 de julho de 2002 da ANATEL.
Artigo 19 da Lei n° 9.472/97 – Lei Geral das Telecomunicações.
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exposição da sociedade e do meio ambiente a uma diversidade de riscos que muitas vezes são incompreensíveis a partir dos modelos científicos imediatos16. Consoante no fato de que tanto a ciência como a tecnologia não possuem condições
de visualizar e despender a adequada proteção ao meio ambiente, à segurança e ao
bem estar de todos, é necessário analisar e empregar a essa questão os conceitos e
princípios do ordenamento jurídico ambiental.
Em resposta a essa problemática, Morato Leite esclarece que o dano ambiental “tem condições de projetar seus efeitos no tempo, sem haver uma certeza e
um controle de seu grau de periculosidade” 17. Essa perspectiva é acentuada com
intensidade pela realidade de que a totalidade dos efeitos das radiações emanadas
das estações de radio base é desconhecida, senão ignorada, pela ciência18, o que
ocasiona um elevado grau de indeterminação dos riscos expostos à sociedade e
ao meio ambiente.
Posta assim a questão, chega-se a evidente e redundante conclusão de que a
ERB é um empreendimento de risco e pode gerar dano ao meio ambiente e à saúde humana, motivo pelo qual deverá ser submetido aos cuidados e princípios do
direito ambiental. É indubitável que a atenção da responsabilidade ambiental, seja
ela civil, penal ou administrativa19, prescinde da existência de um efetivo dano, eis
que já focada na mera possibilidade de perigo, no risco20 à segurança e ao bem
estar do povo e do meio ambiente.21
A despeito do legislador não configurar expressamente as radiações nãoionizantes ou eletromagnéticas, oriundas das ERBs, como poluição ambiental,
o ordenamento jurídico ambiental formulou conceitos amplos e complexos de
meio ambiente, degradação ambiental e poluição ambiental. Dessas definições
sobressaem, notadamente, expressões como risco22, prejudicar23, segurança24 e
bem estar da população25, as quais fixam claramente o liame entre as estações de
rádio base e o meio ambiente.
Em uma concepção bem completa, Álvaro Luiz Valery Mirra define dano
ambiental como sendo “toda degradação do meio ambiente, incluindo os aspectos
naturais, culturais e artificiais que permitem e condicionam a vida, visto como
bem unitário imaterial coletivo e indivisível, e dos bens ambientais e seus elementos corpóreos e incorpóreos específicos que o compõem, caracterizadora da
violação do direito difuso e fundamental de todos à sadia qualidade de vida em

16
LEITE, José Rubens Morato. AYALA, Patrick de Araújo. In Transdisciplinariedade e a Proteção Jurídico-ambiental
em Sociedade de Risco: Direito Ciência e Participação. Direito Ambiental Contemporâneo. São Paulo: Editora Manole, 2004. p.100.
17
Idem. p. 103.
18
MARCHESAN, Ana Maria Moreira. Implicações Jurídicas das Radiações Eletromagnéticas Emanadas das Estações
de Radiobase de Telefonia Celular e o Histórico da Legislação de Porto Alegre a Respeito do Tema. Estado de Direito
Ambiental. RJ: Forense Universitária. 2004. p. 29.
19
Artigo 225, § 3° da Constituição Federal de 1988.
20
Artigo 225, § 1° , V da Constituição Federal de 1988.
21
Artigo 3°, III a da Lei n° 6.938/81.
22
Artigo 225, § 1° , V da Constituição Federal de 1988.
23
Artigo 3°, III da Lei n° 6.938/81.
24
Idem.
25
Ibidem
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um ambiente são e ecologicamente equilibrado.”26 Mister se faz ressaltar que a
amplitude concedida ao conceito de dano ambiental é também compartilhada por
José Rubens Morato Leite27, Annelise Monteiro Steigleder 28, Vladimir Passos de
Freitas29, Édis Milaré30 entre outros incontáveis juristas.
Nos termos do extenso conceito formulado de dano ambiental, tanto pela
norma, quanto pelos juristas, não há qualquer sombra de dúvida que a ausência
de um dispositivo legal específico sobre as estações de rádio base não importa na
renúncia da análise do assunto sobre os olhos do direito ambiental. Em que pese
a omissão legislativa que paira sobre a matéria, com ressalva das poucas normas
específicas existentes, o risco e o prejuízo ao meio ambiente e à sadia qualidade
de vida existem, o que justifica a aplicação imediata dos princípios e normas do
direito ambiental vigentes.
3.2 Princípio da Precaução
A bem da verdade, uma vez criado o liame entre estação de rádio base e degradação ambiental, a matéria é percebida por uma série de princípios do direito
ambiental. Todavia, é imprescindível analisar o real sentido da aplicação do direito ambiental sobre a estação de rádio base por meio do princípio da precaução.
Cumpre distinguir, preliminarmente, esse princípio da prevenção, que se aplica
aos impactos ambientais já conhecidos, enquanto que a precaução pressupõe danos e riscos desconhecidos cientificamente, ou seja, nas palavras de José Adércio
Leite Sampaio, “a precaução antecede a prevenção”.31
Os efeitos das radiações não-ionizantes ou das ondas eletromagnéticas das
estações de rádio base na saúde e no bem estar da população têm gerado inúmeras
e calorosas discussões ao redor do mundo. Muitas pesquisas apontam que as radiações oriundas das ERBs são responsáveis por várias patologias e por nefastos efeitos
à saúde humana32 e 33. Oportuno se torna dizer que existem tantas outras pesquisas
que afirmam que as ERBs não produzem nenhum malefício à saúde humana.
O que se denota é que ainda não há certeza científica a respeito dos danos
que as radiações das estações de rádio base poderiam causar à saúde e ao bem
estar da população, eis que a ciência ainda não é capaz de comprová-los com exatidão. Em decorrência dessa incerteza científica, o princípio da precaução mos-

26
MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação Civil Pública e a Reparação do Dano ao Meio Ambiente. SP: Editora Juarez de
Oliveira. 2ª edição. 2004. p. 94.
27
LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do indivíduo ao coletivo extrapatrimonial. SP: Revista dos Tribunais. 2ª
edição. 2003. p. 104.
28
STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Responsabilidade Civil Ambiental – As Dimensões do Dano Ambiental no Direito
Brasileiro. RS: Editora Livraria do Advogado. 2004. p. 122.
29
FREITAS, Vladimir Passos de. Direito Administrativo e Meio Ambiente. PR: Juruá. 3ª edição. 2004. p. 23.
30
MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: doutrina – jurisprudência – glossário. SP: Revista dos Tribunais. 3ª edição. 2004. p. 664.
31
SAMPAIO, José Adércio Leite. WOLD, Chris. NARDY, Afrânio. Princípios de Direito Ambiental – Na dimensão Internacional e Comparada. MG: Del Rey. 2003. p. 71.
32
MARCHESAN, Ana Maria Moreira. Op Cit. p. 26.
33
MILARÉ, Édis. SETZER, Joana. Aplicação do Princípio da Precaução em Áreas de Incerteza Científica. Coord. Antônio Herman
Benjamin e Édis Milaré. Revista de Direito Ambiental n° 41, de janeiro-março 2006. SP: Revista dos Tribunais. 2006. p.13.
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tra-se plenamente justificado e aplicável ao caso, inclusive, como uma eficiente
estratégia de gestão de riscos.
Vale ratificar que a questão encontra cristalino amparo no Princípio n° 15 da
Declaração de Princípios do Rio, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992, que
refere “quando 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.”.
Em consonância com essa idéia, Édis Milaré insere as radiações provenientes das ERBs no conceito genérico de poluição, disposto no artigo 3°, III da Lei
6.938/81, justificando tal ato na ausência de uma legislação específica e asseverando sobre a incerteza científica dos danos que “ainda não sabemos se podem
ou não provocar algum mal ao homem”.34 Nesse mesmo sentido, Paulo Affonso
Leme Machado conclui que o princípio da precaução deve ser aplicado “ainda
quando existe a incerteza, não se aguardando que esta se torne certeza”.35
A despeito de todos os fundamentos declinados, a aplicação do princípio da
precaução frente ao empreendimento das estações de rádio base não é pacífica.
Há posicionamentos que defendem que o princípio da precaução somente deve
ser aplicado após uma ampla reflexão da situação, sob pena de serem tomadas
decisões desproporcionais, irracionais e arbitrárias36.
Por derradeiro, convém trazer à luz a ideologia apresentada por Cristiane
Derani, que representa com perfeição a síntese e o fundamento do direito ambiental, onde o princípio da precaução é traduzido pela “busca da proteção da existência humana”, o que justifica a cautela sobre os riscos ainda não existentes, os
riscos futuros, “os quais nossa compreensão e o atual estágio de desenvolvimento
da ciência jamais conseguem captar em toda densidade” 37.
3.3 Da Inversão do Ônus da Prova
Talvez um dos resultados práticos mais concretos da observância ao princípio da precaução seja a utilização do instituto da inversão do ônus da prova nas
demandas relacionadas com o meio ambiente. Não se pode perder de vista que a
inversão do ônus da prova não está alicerçada somente na precaução, mas também
em um outro grande norte do direito ambiental, o princípio do poluidor-pagador.
Em suma, por meio destes dois princípios, o encargo de provar que a atividade não gera risco ou degradação ao meio ambiente é transferida para o empreendedor-degradador. Esse benefício é justificado por Álvaro Luiz Valery Mirra
como decorrência da adoção de um modelo da probabilidade de risco ao invés do
modelo clássico da certeza38. Neste novo modelo, é imposto ao suposto degrada-

34
35
36
37
38

MILARÉ, Edis. Op. Cit. p. 298.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. SP: Malheiros. 11ª edição. 2003. p. 64.
MILARÉ, Édis. SETZER, Joana. Op. Cit. p. 17 e 22.
DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. SP: Max Leonard. 2ª edição. 2001. p. 171.
MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Op. Cit. p. 268.
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dor o ônus de demonstrar, com exatidão, que a atividade questionada não é efetiva
ou potencialmente poluidora.
Vale ratificar que, em se tratando de direitos difusos, a regra processual clássica39 de incumbir o autor de produzir as provas necessárias à proteção do meio
ambiente pode se mostrar demasiadamente onerosa e inviabilizar a proteção desejada, o que é inaceitável frente ao mérito da matéria. A bem da verdade, é tranqüilamente possível reconhecer a hipossuficiência do autor que busca a proteção
e a preservação do meio ambiente, uma vez que o pretenso empreendedor-degradador dispõe de melhores condições técnicas e financeiras de produzir a contraprova do risco ou do dano.
Como bem ressaltado por Antônio Herman Benjamin, em análise aos demandados na ação civil pública por danos ambientais, cabe aos potencias poluidores o ônus de demonstrar a inofensividade da atividade proposta, especialmente
nos casos em que o dano é de difícil reparação, irreversível ou de grande escala.40.
É de verificar-se que tal entendimento é derivado da postura de garante da preservação ambiental em que o explorador da atividade econômica foi colocado, onde
o mesmo aceita compulsoriamente as eventuais conseqüências danosas do seu
empreendimento. Em outras palavras, a inversão do ônus da prova encontra respaldo na teoria do risco integral, pressuposto da responsabilidade civil objetiva.
Por outro lado, a inversão do ônus da prova também pode ser legitimada
dentre um dos direitos básicos do consumidor, que é indicado no artigo 6°, inciso
VIII do Código de Defesa do Consumidor. Tenha-se presente que o artigo 21 do
referido diploma legal estabelece que “aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do título III
da Lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.”41 Apesar do título III do
CDC excluir o artigo 6° e compreender apenas disposições processuais, é indubitável que a inversão do ônus da prova consiste, além de um direito fundamental
do consumidor, em uma disposição de caráter processual.
Além da regra legal, disposta no artigo 21 da Lei n° 8.078/91, que determina a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova em defesa aos direitos
difusos, a questão encontra outra referência para Clóvis Eduardo Malinverni da
Silveira, na medida em que o dano ambiental pode guardar relação intrínseca com
os direitos básicos do consumidor, previstos no artigo 6° do CDC, que resultaria
em uma responsabilidade ampla ambiental e do consumidor 42.
Diante dessa perspectiva, é possível transferir, ao empreendedor da ERB, a
responsabilidade de demonstrar, com exatidão, a inofensividade da sua atividade,
sob pena de não o fazendo, serem vedadas a instalação e operação do empreendi-

39

Contida no artigo 333, I do Código de Processo Civil, onde é imputado ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.
40
BENJAMIN, Antônio Herman V. Responsabilidade civil pelo dano ambiental. Revista de Direito Ambiental n° 09 janeiro-março 1998. SP: Revista dos Tribunais. 1998. p. 18.
41
Artigo 21 da Lei n° 8.078/91.
42
SILVEIRA, Clóvis Eduardo Malinverni. A Inversão do Ônus da Prova na Reparação do Dano Ambiental Difuso. In
Aspectos Processuais do Direito Ambiental. Org. LEITE, José Rubens Morato. DANTAS, Marcelo Buzagio.RJ: Forense
Universitária. 2003. p. 35.
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mento. É importante ressaltar que essa incumbência não significa o atendimento
dos requisitos impostos pelo licenciamento ambiental.
3.4 Da Multidisciplinariedade
Como exemplo clássico de questão ambiental, a estação de rádio base é incontestavelmente uma matéria multidisciplinar, ou seja, congrega conhecimento
de outras disciplinas. A Organização Mundial da Saúde recomenda o padrão de
exposição das radiações não-ionizantes estabelecido pela Comissão Internacional
de Proteção às Radiações Não-Ionizantes – ICNIRP. As ERBs somente obtém
licença de instalação por meio do conjunto de alvarás expedidos pelas secretarias
municipais de Planejamento, Obras e Viação43. Os padrões técnicos das ERBs devem estar sempre dentro dos limites fixados pela Resolução n° 303/02 da Agência
Nacional de Telecomunicações. Registre-se, ainda, que a Lei n° 8.986/02, editada
pelo município de Porto Alegre – RS, utilizou-se de normas e padrões fixados
pelo padrão suíço, o mais restritivo do mundo.
Não se pode olvidar que os exemplos descritos evidenciam o agrupamento
de vários ramos de conhecimentos, os quais emprestam seus fundamentos, seus
princípios e seus instrumentos para proporcionar a autonomia do direito ambiental. Além dessa perspectiva, José Rubens Morato Leite e Patrick de Araújo Ayala
analisam a multidisciplinariedade do direito ambiental como um elemento essencial na construção de um saber ambiental, inevitável frente a nova complexidade
de problemas ocasionadas pela atual sociedade de risco44.
O que se depreende dessa relevante característica do direito ambiental, e
que tem aplicação certa e imediato no campo das ERBs, é que a multidisciplinariedade, além de representar uma peculiaridade, propicia a compreensão entre os
diversos riscos, até então desconhecidos pela ciência singular, com a proteção do
meio ambiente.
4. LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Em que pese ter sido amplamente demonstrado que as ERBs enquadram-se perfeitamente dentro das atividades e empreendimentos considerados como potencialmente lesivos ao meio ambiente, a ausência de uma legislação específica que regule a sua
implantação e operação, inviabiliza a exigência do licenciamento. Ora, como o órgão
ambiental competente poderá exigir do empreendedor da ERB a licença prévia, de instalação ou de operação, se não há nenhum padrão ou requisito a ser respeitado ?
Conforme foi referido no início, os Municípios que possuem uma legislação específica sobre a matéria são exceções face aos incontáveis entes munici-
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Artigo 8° da Lei n° 8.896/02 de Porto Alegre – RS.
LEITE, José Rubens Morato. AYALA, Patrick de Araújo. Transdisciplinariedade e a Proteção Jurídico-Ambiental. In
Direito Ambiental Contemporâneo. Org. LEITE, José Rubens Morato. FILHO, Ney de Barros Bello. SP: Manole. 2004.
p. 120.
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pais e estaduais que desconhecem e ignoram ainda a importância do tema. Apesar de o licenciamento ambiental figurar como um dos maiores instrumentos da
Política Nacional do Meio Ambiente45, a grande maioria dos Municípios e dos
Estados não contam com uma base legal adequada, referente às ERBs, para dar
efetividade a esse instrumento. Em conseqüência disso, não há como fiscalizar
essa espécie de empreendimento e verificar se o mesmo está atendendo aos requisitos impostos pela legislação ambiental, uma vez que não há nenhum padrão
legal a ser respeitado ainda.
Oportuno se torna dizer que é a partir dos padrões legais específicos, ou
como prefere referir Edis Milaré, “Padrões de Qualidade Ambiental”46, que busca-se assegurar um nível de harmonia e segurança ambiental entre o empreendimento proposto e o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Posta assim a
questão, os únicos padrões nacionais que foram fixados às ERBs são aqueles estabelecidos pela Agência Nacional de Telecomunicação, por meio de sua Resolução
n° 303/02, que, diga-se de passagem, não possuem conotação ambiental.
Convém salientar, outrossim, que a própria Resolução CONAMA n° 237/97
faz alusão a carência de padrões legais específicos ao referir no conceito de licenciamento ambiental que “considerando as disposições legais e regulamentares e
as normas técnicas aplicáveis ao caso47.
Por derradeiro, não resta outra alternativa, senão a de reconhecer a omissão
do legislador em regulamentar as ERBs, em especial no que se refere a fixação de
normas e padrões técnicos que são necessários à implementação e fiscalização do
licenciamento ambiental dessa atividade.
5. DA RESPONSABILIDADE
No que se refere a responsabilização civil por danos causados ao meio ambiente, não há nenhuma dificuldade em inserir as ERBs dentro do conceito expresso de atividade do artigo 14, §1° da Lei n° 6.938/81 48.
Da mesma forma, a responsabilidade penal pelas ERBs também pode ser inserida
por meio do conceito genérico, disposto no artigo 54 da Lei n° 9.605/98, que faz alusão
à expressão poluição de qualquer natureza que possam resultar dano à saúde humana.
Inadequado seria esquecer que as ERBS encontram-se dentro do contexto de potencialmente poluidor, bem como que as suas radiações enquadram-se no conceito abrangente
de poluição expresso no artigo 3° da Lei n° 6.938/81.
Com efeito, a conduta tipificada na Lei dos Crimes e Infrações Ambientais
é a de causar poluição de qualquer natureza, sendo que a observância aos padrões
pré-fixados para a ERB não é suficiente para afastar a responsabilidade prevista no
dispositivo legal, ou seja, o crime poderá ser praticado mesmo quando a atividade
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Artigo 9°, IV da Lei n° 6.938/81.
MILARÉ, Edis. Op. Cit. p. 401.
47
Artigo 1°, I da Resolução CONAMA n° 237/97.
48
“é o poluidor obrigado, independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”
46
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estiver respeitando as normas administrativas. Ora, caso contrário seria o mesmo
que legitimar o empreendimento poluidor, o que é inadmissível. Em consonância
com essa idéia, Ney de Barros Bello Filho assevera que “a permissividade de uma
conduta não tem o condão de apagar sua eventual nocividade” e que a configuração
do tipo só depende da produção de perigo ou dano à saúde, à fauna ou à flora 49.
Inadequado seria esquecer que não é toda a poluição que pode configurar a
responsabilidade penal, mas tão somente àquela em níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou provoquem a mortandade de animais,
nos termos consignados no próprio dispositivo da lei. Além disso, é necessário
que estejam presentes os outros elementos da responsabilidade penal, a saber, o
nexo de causalidade e a culpa e/ou dolo.
Oportuno se torna verificar que a responsabilidade administrativa das ERBs
está pautada no artigo 70 da Lei n° 9.605/98 e regulamentada por meio do artigo
1° do Decreto Lei n° 3.179/99 que define e especifica a infração administrativa
ambiental. No mesmo sentido da responsabilidade penal, a responsabilidade administrativa das ERBs também encontra subsídio no conceito amplo de poluição
estabelecido pelo artigo 3° da Política Nacional do Meio Ambiente.
Assim sendo, conforme já foi referido, a amplitude e a complexidade do ordenamento jurídico ambiental brasileiro, que elevou o meio ambiente à categoria
de direito fundamental e criou a tríplice responsabilidade e a objetiva e solidária,
a fim de garantir a preservação e recuperação do meio ambiente, possibilitou o
enquadramento da ERB dentro das responsabilidades civil, penal e administrativa,
por meio do conceito genérico de poluição, desde que ressalvada a atenção aos
outros demais elementos de cada uma das responsabilidades.
6. COMENTÁRIOS À LEI MUNICIPAL Nº 8.896/2002, DE PORTO ALEGRE
A Lei nº 8896/2002 entrou em vigência a partir de 30 de abril de 2005 e dispõe sobre a instalação de ERBs e equipamentos afins de rádio, televisão, telefonia
e telecomunicações em geral, no Município de Porto Alegre.
A referida Lei regulou o licenciamento, no âmbito municipal, das ERBs e equipamentos afins autorizados e homologados pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), observadas as normas de saúde, ambientais e o princípio da precaução,
e estabelece as normas urbanísticas aplicáveis, de acordo com o interesse local.
Importante destacar que a lei em comento foi a pioneira no país, voltada aos
padrões urbanísticos, sanitários e ambientais para instalação de estações de rádio
base, microcélulas de telefonia celular e equipamentos afins, tendo sido constituído um grupo de trabalho por ordem do prefeito, com a participação ativa da
comunidade, juntamente com técnicos do Município e de universidades.
A lei trouxe inúmeras inovações, destacando-se dentre elas:
1) Observado o princípio da precaução.
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COSTA NETO, Nicolau Dino de Castro e; BELLO FILHO, Ney de Barros; COSTA, Flávio Dino de Castro e. Crimes e Infrações Administrativas Ambientais: comentários à Lei n° 9.605/98. 2° edição. Brasília: Brasília Jurídica. 2001. p. 283 e 300.
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O referido princípio tem previsão na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei nº 6.938/81, em seus artigos 4º, incisos I e VI, e 9º, inciso III, principalmente quando coloca a avaliação dos impactos dessa política, bem como
na norma do art. 3º, inciso III e §1º, da Lei nº 8.896/2002, no art. 225, § 1º, da
Constituição Federal, quando incumbiu ao Poder Público o controle da produção,
comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem
risco para a vida, a qualidade de vida e meio ambiente, além da Declaração sobre
Meio Ambiente da Rio/92, em seu Princípio 1550, da qual o Brasil é signatário;
2) Distância de 5 metros do eixo da torre até as divisas do imóvel onde se
pretende instalar o equipamento, conforme art. 3º, inciso II;
Essa distância foi regrada exatamente pela adoção do princípio da precaução;
3) O eixo da torre ou o suporte das antenas de transmissão e recepção deverão obedecer à distância mínima de 50 metros da divisa de imóveis onde se situem
hospitais, clínicas geriátricas e cirúrgicas;
Também atendendo ao princípio da precaução, já comentado na presente tese;
4) Também trás o que são os locais sensíveis correspondendo àqueles onde
as pessoas permanecem por maior período de tempo, como prédios de apartamentos, creches, escolas, quartos de hospitais e instituições geriátricas, centros de saúde, locais de trabalho, dentre outros, entendo-se ser numerus abertus, bastando
que seja em locais em que as pessoas permaneçam por longo período de tempo;
5) Deverão ser observadas algumas diretrizes na implantação de ERBs;
Há prioridade em topos de prédios, no compartilhamento de estruturas, na
integração à paisagem ou mimetismo dos equipamentos e prioridade na utilização
de equipamentos de infra-estrutura já implantados, a exemplo de redes de iluminação pública e de distribuição de energia.
6) Salienta-se que as ERBs que estivessem em operação de forma regular,
quando da entrada em vigor da lei, deveriam ter se adequado aos níveis de densidade de potência estabelecidos no artigo 3º, inciso I, e no prazo máximo de 36
meses quanto aos demais critérios, conforma previsão no seu artigo 11.
Deste modo, houve um prazo bem dilatado para que as empresas de telefonia
celular pudessem se adequar, mas o que efetivamente ocorreu foi que elas não se preocuparam com a legislação do Município de Porto Alegre, pagando pra ver a sua efetividade, o que está ocorrendo através de decisão recente do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul51 e muito importante para a sociedade, abrindo um novo precedente.

50
O Princípio 15 diz: “De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados,
de acordo com suas capacidades. Quando 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”.
51
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PARA O LICENCIAMENTO DE ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE. Pedido de antecipação de tutela em ação
civil pública movida contra empresa de telefonia celular para desativação de estações de rádio-base situadas nas proximidades de hospitais, clínicas e escolas. Descumprimento pela empresa de telefonia do longo prazo de adequação estabelecido
pela Lei Municipal-Porto Alegre 8896/2002 (três anos). Incidência do princípio da precaução, no caso concreto, em face
da relevante dúvida científica acerca dos malefícios das radiações emitidas por essas estações. Risco de dano irreparável,
pois o objetivo é a proteção de crianças e pacientes dos estabelecimentos escolares e hospitalares situados nas proximidades das estações (menos de 50 metros). Presença dos pressupostos para a concessão da antecipação de tutela. DECISÃO
REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70012938981, Terceira Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Julgado em 16/03/2006)
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Há inúmeras outras inovações, mas entende-se que a presente tese deve apenas pincelar algumas, demonstrando a verdadeira utilização do princípio da precaução, princípio basilar do direito ambiental.
7. CONCLUSÕES ARTICULADAS
7.1 Com todo respaldo jurídico, há competência do Município para legislar sobre as
ERBs, desempenhando as funções atribuídas pela Constituição Federal, diretamente
ligadas ao interesse local, bem como ao planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, sem qualquer afronta à competência federal,
conforme artigo 30, incisos I e VIII e artigo 23, inciso VI, da Magna Carta.
7.2 A ausência de fixação de normas e padrões administrativos ambientais pelos
entes municipais e/ou estatais reflete apenas na impossibilidade de fiscalizar e
exigir das ERBs o devido licenciamento ambiental, na medida em que a responsabilidade ambiental encontra subsídio suficiente na Constituição Federal e nas
Leis n° 6.938/81, 9.605/98 e no Decreto Lei n° 3.179/99, as quais dispensam a
licitude da atividade.
7.3 A Lei Municipal nº 8896/2002, de Porto Alegre, está em perfeita sintonia com
os anseios da população de ter resguardado seu direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida, em consonância com o artigo
225, §1º da Constituição Federal , pelo princípio da precaução adotado.

CONTROLE DE EXECUÇÃO DO PLANO
DIRETOR DO MUNICÍPIO NA DEFESA DA
BIODIVERSIDADE
EDSON RICARDO SALEME
Professor Doutor do Mestrado em Direito Ambiental da
Universidade do Amazonas- AM e da Universidade Católica de
Santos – SP

1. INTRODUÇÃO
A Administração Pública Municipal, a exemplo da Federal, Estadual e
Distrital obedece ao ciclo do planejamento, direção, execução e controle de
suas tarefas. São funções previstas em diversas normas que devem estar presentes em toda e qualquer Administração, a fim de que exista a possibilidade
da verificação da economicidade, legalidade e observância do desempenho satisfatório de suas tarefas. O controle, via de regra, corresponde ao poder de
fiscalização e correção incidente sobre a Administração efetivada pelos órgãos
dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, com o intuito de se garantir a
observância aos princípios e normas impostos na legislação vigente. O Decreto-Lei n. 200/67 foi um dos que marcaram uma possível organização desse controle desejável em face da atuação administrativa. Impôs este que o Controle
deverá ser acionado em todos os níveis e em todos os órgãos.
O controle, inicialmente, deveria ser realizado pela chefia em face de seus
subalternos quanto às regras emitidas em determinado setor e seu fiel cumprimento. Também deveria ser efetivado por órgãos existentes de contabilidade e
auditoria dentro dos sistemas governamentais quanto à verificação da aplicação
dos dinheiros públicos e da guarda dos bens públicos daquela unidade federativa. Segundo Hely Lopes Meirelles, este pode ser, conforme seu fundamento,
hierárquicos ou finalísticos; quanto ao órgão que o realiza, internos ou externos;
quanto ao momento, podem ser preventivos, sucessivos ou corretivos; e, quanto
ao aspecto controlado, de legalidade ou de mérito.1
Porém, questiona-se, qual o órgão está a cargo da fiscalização dos atos
omissivos da Administração diante de planos e atividades que se dispôs a
cumprir em planos anuais e plurianuais, a exemplo do Plano Diretor ou mesmo do Plano Plurianual? Quem poderia, eventualmente, levantar-se em prol
da população diante de obra ou tarefa não executada pela Administração

1

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 611.
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local ou mesmo diante de autorizações e licenças outorgadas a empresas que
simplesmente desprezam posturas de sustentabilidade da cidade?
Em tese, haveria o que se denomina discricionariedade administrativa para
a iniciativa de atos, sobretudo quando o orçamento é limitativo e restrito. A justificativa parece orbitar nos mesmos argumentos: restrição orçamentária, falta de
pessoal e até mesmo questões de ordem política que poderiam acarretar conseqüências nefastas à biodiversidade indicada como meta a ser perseguida no Plano
Diretor. Enfim, quem seria(m) o(s) responsável(is) pelo controle da observância
do cumprimento do Plano Diretor, peça constitucional imprescindível aos municípios que ultrapassam os vinte mil habitantes, nos termos do parágrafo primeiro
do artigo 182 da Constituição Federal?
2. O PLANO DIRETOR E SUA ABRANGÊNCIA
O processo de planejamento passou a ser a saída mais adequada para formular políticas públicas e propiciar um Estado mais apto às necessidades hodiernas.
Isto pode ser observado em diversos dispositivos constitucionais que exigem do
Poder Público a institucionalização de instrumentos planificadores, desde a necessidade da União criar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social (art. 21, IX); dos Estados em se
instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, formadas
por municípios limítrofes, com o intuito de integrar a organização, o planejamento
e a execução de funções públicas de interesse comum. (art. 25, § 3º); assim como
dos municípios em criar seus planos urbanísticos para proporcionar adequado ordenamento ao seu território (arts. 30, VIII e 182) , bem como sobre os assuntos de
interesse local (art. 30, II).
O ponto mais importante relacionado à questão do planejamento é o fato de
sua instituição ser efetivada por meio de lei e, ainda mais relevante, a obrigatoriedade de sua existência, segundo a própria letra constitucional. Constata-se que
tal determinação obriga a planificar e, conseqüentemente a exteriorizar as normas
programáticas lá existentes tornando-as realidade por meio da efetiva ação do
Poder Público municipal, de modo a garantir sua fiel observância. A planificação
tornou-se uma das metas constitucionais como sendo a solução para as conseqüências nefastas geradas pela falta de metas e limites.
A relevância ao cumprimento do que foi planejado está consignado no
artigo 174 da CF, quando afirma que o Estado exercerá funções de fiscalização,
incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Esta questão foi bem abordada por Gordillo que
destacou a existência de planos indicativos, composto por aqueles meramente
“sugeridos” pelo Poder Público. Embora se possa exigir por outros meios,
prefere-se dar incentivos ao cumprimento daquilo que se considera ser o mais
adequado. Não obstante, não impõe esta ou aquela conduta, apenas busca fazer com que a mesma seja ajustada à forma indicada. O outro plano existente
seria o impositivo; neste há normas expressas de conduta que afirmam ser esta
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ou aquela a única forma correta a ser seguida. São normas de conduta que
ajustam uma única ação que deve ser forçosamente a exclusiva. 2
Destarte, há que se observar que os planos consignados na Constituição são
forçosamente impositivos para a Administração. Isto porque as normas constitucionais não são simplesmente indicativas ao Poder Público diante do que foi planejado, o que faz com que as normas não sejam criadas sem função determinada
e o caráter indicativo remanesça exclusivamente como setor privado. Se assim
fosse haveria dispêndio desnecessário de tempo e numerário, uma vez que a ação
está no plano subjetivo da ação e seu cumprimento ou não fixa-se na esfera da
discricionariedade mais ampla possível.
A par de tais considerações, a criação do Plano Diretor para os municípios
com mais de vinte mil habitantes tornou-se imprescindível. Deixou este de ser
metajurídico para ser dotado da juridicidade que lhe faltava como regra imperativa. Antes, segundo análise de Jacintho Arruda Câmara3, dependia de avaliação
de natureza político-administrativo. Não havia obrigatoriedade em sua edição. A
adoção do planejamento urbano era ora aprovado por lei e, em algumas oportunidades, por mera decisão administrativa. Juridicamente, a discussão colocava-se
em nível altamente abstrato, referente aos limites da competência normativa nesta
matéria, ou à análise de uma planificação urbana já regrada nas leis municipais.
A partir dessa efetiva juridicidade do Plano Diretor, antes tido simplesmente
como proposição do urbanismo, mais conectado a fatores de ordem técnica que
jurídica, passou a ter situação destacada e por meio dele é que se pode aferir a
chamada função social da cidade. Esta será avaliada a partir das características
do território e da ocupação e indicará o uso adequado do solo dentro das regiões
existentes na municipalidade. Sublinhe-se, contudo, que o zoneamento também
define padrões de ocupação do solo baseado na ocupação potencial do território.
Na verdade, a função social da cidade, segundo Freitas, exprimem direitos
difusos que se dispersam na coletividade. São todos os munícipes especificamente
considerados é que usufruirão dos benefícios a serem introduzidos.4 As normas
criadas destinam-se à formação de uma cidade ideal, conjunta ou isoladamente,
de modo a permitir a sustentabilidade da mesma.
Ainda que exista uma visão tecnocrata dos planos urbanísticos referidos, o
processo de elaboração de suas premissas também importa neste estudo, uma vez
que podem equacionar o processo de controle e avaliação da forma como vêm
sendo cumpridas suas determinações. Importante também mencionar que existem
cartilhas a fim de auxiliar os municípios a traçar tais regras e instituições públicas
e privadas que prestam auxílio no equacionamento de questões complexas. Não
obstante, não existe nenhum dispositivo legal que assegure um conteúdo mínimo

2

GORDILLO, Agustín A. Derecho administrativo de la economia. Buenos Aires: Ed. Macchi, 1967, p. 423.
CÂMARA, Jacintho Arruda. Plano diretor. DALLARI, Adilson Abreu e FERRAZ, Sérgio. Coordenadores, Estatuto da
Cidade (Comentários à Lei Federal 10257/2001). São Paulo: Malheiros, 2003,p 306-307.
4
FREITAS, José Carlos de. O Estatuto da Cidade e o equilíbrio do espaço urbano. In Temas de Direito Urbanístico 3
– Ministério Público do Estado de São Paulo. (Coordenado por FREITAS, José Carlos de. São Paulo: Imprensa Oficial do
Estado de São Paulo, 2001, p.445.
3

104

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

que o planejamento deveria consignar, tampouco existem sanções pelo não cumprimento de suas disposições, o que faz com que as regras do Plano sejam assemelhadas às soft laws que povoam o universo do direito internacional.
Regras relacionadas ao conteúdo mínimo poderiam, certamente, estar elencadas
no Estatuto da Cidade. Esta seria a sede mais adequada para fixação de referido rol. Este
talvez seja o mais complexo fator que impede na efetiva observação da efetivação das
regras. A abstração atinge seu ápice, no Estatuto da Cidade, quando indica que “a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende as exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressa no plano diretor” (art. 39). É aqui talvez o ponto de maior
complexidade na questão ora abordada, que escapa a consideração aqui efetivada. O
que se enfoca aqui é a efetividade ou não das regras elencadas no Plano Diretor ideal, o
possível conteúdo mínimo e a necessidade de se dar efetividade as suas regras.
3. O DIREITO AMBIENTAL DAS CIDADES
Cabe destacar que o ente federativo, no caso o Município aqui considerado, exerce
função primordial no desenvolvimento da comunidade que se fixa em seu território. No
contexto capitalista em que está situado, existe um fluxo de sujeitos que desejam realizar
diversos tipos de atividades, de modo a tornar possível a fluência das relações de mercado. Por outro lado, com a esgotabilidade de recursos e proteção de sistemas naturais,
o Poder Público passou a ter um papel imprescindível a partir da intervenção na ordem
econômica. Autorizações e licenças, que coloquem em risco o meio ambiente, deveriam
ser plenamente combatidas no plano diretor mesmo em áreas designadas para atividades
que possam comprometer a qualidade de vida local.
A partir desse contexto é que surgiu a denominada crise ambiental. Ocorreu
com o desenvolvimento das relações capitalistas e suas diversas ramificações.
Na visão de Coutinho, é questão honestamente ingênua a cidade sustentável,
conforme se posicionou. Para ele os problemas fundamentais da apropriação do
espaço urbano e sua relação com a qualidade de vida e a almejada sustentabilidade são absolutamente impossíveis no momento em que a sociabilidade é degradada em níveis inimagináveis pela vigência da barbárie capitalista. Mesmo
a partir de instrumentos novos colocados à disposição dos cidadãos e dos meios
democráticos a fim de se chegar a uma gestão democrática da cidade ou mesmo
da aplicação eficaz de instrumentos jurídicos capazes de solucionar eventuais
problemas urbano-ambientais. 5
Assim, como bem indicou o autor, a crise ambiental na implementação
da possível cidade sustentável é inviabilizada ao que tanto almejava o Relatório Brundtland6, pois o mesmo indicaria a existência de um verdadeiro sistema

5
COUTINHO, Ronaldo do Livramento. Direito ambiental das Cidades: questões teórico-metodológicas, in O Direito
Ambiental das Cidades. COUTINHO, Ronaldo e ROCCO, Rogério (orgs.). Rio de Janeiro: DP&A, 2004, p.19.
6
O desenvolvimento sustentável foi abordado de maneira marcante no Relatório Brundtland, designação dada em homenagem à então Primeira-Ministra da Noruega Gro Harlen Brundtland. Nele firmou-se a idéia de que sustentável seria “o
desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir
suas próprias necessidades.”
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democrático, capaz de atender aos reclamos da comunidade no que se refira à
defesa do desenvolvimento sustentável diante do sistema capitalismo existente.
A racionalidade do sistema parte da idéia de que a esgotabilidade de recursos
levaria a ações conscientes capazes de conciliar a produção capitalista dentro de
uma harmonia com a preservação dos sistemas naturais existentes. Nesse sentido,
observa-se de modo cada vez mais claro que os mecanismos não funcionam da
maneira como imaginavam os participantes das diversas convenções sobre meio
ambiente ou mesmo os defensores das leis protetivas. O capitalismo induz ações
tímidas de proteção ambiental. Estes são insuficientes para conter riscos naturais
crescentes, que se manifestam amiúde no cenário hodierno.
O plano diretor municipal pode ser o instrumento adequado para combater
a violação do capitalismo em face da possibilidade de se pôr em risco a salubridade local. O desenvolvimento, como bem remarca o Relatório referido, deve ser
compatível com as limitações locais e respeitar os recursos naturais que não servem unicamente à comunidade atualmente existente. Além de haver comunicação
com outras regiões, impede que as futuras gerações possam desfrutar de um meio
ambiente favorável. Na designação de áreas e atividades que possam ser desenvolvidas em regiões previamente demarcadas, o plano deve conter restrições de
atividades lesivas ou mesmo poluidoras.
4. ALGUMAS QUESTÕES QUE ENVOLVEM A EFETIVIDADE DO PLANO
O Estatuto da Cidade é a lei federal que faltava com vistas a atingir o desenvolvimento urbano. Os dispositivos objetivam nada menos que regulamentar os
instrumento de política urbana que devem ser aplicados pelos entes federativos,
em especial, os municípios. As normas do Estatuto relacionam-se mais à categoria
de normas gerais – tais como as indicadas no parágrafo 1º do artigo 24.
Por meio do Plano Diretor as municipalidades podem combater a especulação imobiliária, promover a gestão democrática da cidade, viabilizar a
sustentabilidade da cidade, tratar da regularização fundiária das áreas urbanas ocupadas por populações menos favorecidas. Podem-se citar como institutos disponibilizados pelo Estatuto para tanto, além do equacionamento dos
problemas e viabilidades dos projetos urbanísticos, as operações urbanas
consorciadas, direito de preempção, outorga onerosa do direito de construir
e transferência do direito de construir.
Na hipótese de tais instrumentos serem empregados sem a respectiva regularização por meio do Plano Diretor, geraria, em tese, a possibilidade de se recorrer
judicialmente por falta do imprescindível respaldo que deve ter toda e qualquer
atuação administrativa na área urbanística e que objetivem a sujeição de particulares às determinações impostas pela eventual inadequação do uso da propriedade.
Esta asserção é confirmada pelo artigo 41, III do Estatuto da Cidade, do qual se
pode inferir que, sob o prisma institucional, a falta de edição do Plano Diretor
privaria o município da utilização dos instrumentos urbanísticos previstos no §4º
do art. 182 da CF.
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Foi certamente com esse intuito que o artigo 41 do Estatuto da Cidade impôs
o prazo de cinco anos (art. 50 EC) para aprovar o prazo diretor a todas as cidades
que possuam mais de vinte mil habitantes (art. 182, parágrafo 1º da CF e art. 41,
I EC) e integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas (art. 41,II
EC). Não se referiu, por outro lado, o que ocorreria com as demais cidades relacionadas nos incisos do mesmo artigo 41.
Destarte, pelo que foi estabelecido no Estatuto se tem uma verdadeira amplitude do grau de importância do plano de suas disposições, sobretudo demarcar
quais áreas ou regiões estariam, em princípio, sujeitas a serem locais passíveis
da exigência ao proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não
utilizado, o respectivo parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, bem
como a correta utilização da área em consonância com as posturas ambientais e
urbanísticas. Cabe sublinhar que o Plano não gera a possibilidade imediata da
municipalidade executar os regramentos ali estabelecidos sem lei especifica que
cuide particularmente do assunto. As condições e prazos para implementação dos
deveres do proprietário devem estar claramente elencados em lei municipal específica, caso a caso. O Plano também deve demarcar, com precisão, parâmetros
mínimos de aproveitamento do solo urbano para que o mesmo seja considerado
subutilizado, dentro do que preceitua a norma geral.
Outra crítica que se faz é a falta de detalhamento da implantação da maioria
dos institutos mencionados no Estatuto. As políticas de desenvolvimento urbano
deveriam definir pormenorizadamente o zoneamento a partir do macrozoneamento estabelecido pelos técnicos do Plano Diretor quanto ao uso e ocupação do solo.
Os perfis de cada região devem ser analisados e, a partir deles, indicado o que
deveria ser empregado para definir ou redefinir as demandas de crescimento ou
adequação de ocupação, sobretudo sublinhando a questão do desenvolvimento
sustentável. Nesse diapasão devem ser definidas as zonas institucionais, residenciais, de atividades especiais e conservação ambiental, bem como identificados
os corredores de circulação com as respectivas redes de serviço, comércio e industria. A existência de dispositivos genéricos e de abrangência indefinida podem
redundar em deficiência de implementação de políticas urbanas e do respectivo
desenvolvimento local, bem como impossibilidade de se utilizar os referidos institutos urbanísticos. Conseqüentemente, podem existir aprovações e licenças que
podem turbar o meio ambiente ocasionando lesões irreversíveis, a exemplo de
licença para instalação de planta industrial poluidora em região até então isenta
de agentes agressores.
Ademais, importante que o Plano seja compatível com as leis de uso e
ocupação do solo. Esta talvez seja a maior necessidade que os técnicos devem estar atentos. Certamente, as normas municipais devem refletir o que
está estabelecido na Lei considerada a demarcadora das áreas da municipalidade e reguladora da implementação dos institutos dispostos nas normas
constitucionais e geral (EC). Isso não autorizaria, em princípio, a autorização para funcionamento de atividade poluente.
Em que pesem argumentos em prol da generalização do Plano Diretor, já ficou comprovado que tal característica é daninha à municipalidade que a emprega.
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Não funciona como elemento viabilizador de políticas públicas a curto ou longo
prazo ou mesmo que possam trazer elasticidade no decorrer dos exercícios. A generalização, ao contrário, pode criar impedimentos para o emprego dos referidos
institutos urbanísticos (operações urbanas consorciadas, direito de preempção,
outorga onerosa do direito de construir e transferência do direito de construir,
entre outros previstos em normas esparsas), bem como gerar embaraços na implementação do que se imagine ser uma cidade adequada às necessidades hodiernas de bem-estar, mobilidade, praticidade e sustentabilidade. Em discussões com
instituto que auxilia municípios na criação do Plano Diretor, pode até mesmo
propiciar a necessidade de redefinição do Plano e promulgação de um novo capaz
de atender às demandas da localidade. A abstração não é positiva. Esta característica pode trazer problemas ao Município como: contestações administrativas e
judiciais, oposições, questionamentos por parte do Estado no qual está inseria da a
municipalidade, responsabilização de autoridades, entre outras conseqüências.7
5. GARANTIA DE EFETIVIDADE DO PLANO
Os Planos Diretores, portanto, consignam necessidades municipais e prescrevem ações futuras expressas por meio e normas claras e precisas capazes de
fundamentar adequadamente as normas específicas a serem editadas na hipótese
de eventual emprego das sanções previstas no parágrafo 4º do art. 182 da CF. Não
somente por isso. Sublinhou-se que o Município tem necessidades imperiosas e
proibições necessárias, que devem ser devidamente contempladas no respectivo
Plano. A generalidade do Plano ou mesmo sua omissão em aspectos cruciais à
implementação de ações governamentais, podem resultar em tornar obsoleto o
que deveria ser considerado fundamento legal.
Dada a importância de tal instrumento, como ficaria a questão da implementação de suas políticas e determinações? Haveria, em tese, a necessidade do município seguir à risca suas determinações? Quais seriam as sanções cabíveis? O que
teria o particular para argumentar em face da omissão do Poder Público local diante das determinações previstas no planejamento diretor? É possível falar em diretos
metaindividuais ou mesmo direitos difusos que se dispersam na coletividade?
Em princípio, há a completa negativa dos municípios serem compelidos a
adotarem ações a realizar esta ou aquela operação pelo simples motivo de ter sido
enunciada no Plano Diretor. José Afonso da Silva deixa claro que “a adesão voluntária às indicações do plano não gera, só por si, direito subjetivo aos benefícios
e estímulos prometidos”8
Outro fator de grande importância se refere ao momento que os atos concretos devem ser tomados (ato administrativo formador da exteriorização das regras
do Plano). Com relação a estes DI PIETRO infere que quanto ao momento da

7
Discussões do autor com responsáveis pelo Instituto Polis, de São Paulo, em face de municípios que não possuem Plano
Diretor com definições claras e precisas.
8
SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Malheiros,
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prática do ato existe, em regra, discricionariedade até mesmo nos atos vinculados.
Destarte, se a lei nada indica quanto a ele, a Administração deve escolher qual
será o mais adequado para tanto. O que poderia eventualmente ocorrer seria a lei
estabelecer a designação de prazo.9
Como referido, os Planos atualmente existentes são demais evasivos e
genéricos. Pode-se dizer que sequer existem elementos suficientes capazes
de estabelecer uma ação concentrada em determinado setor – a exemplo dos
casos que se quer, por exemplo, estabelecer a preempção de determinada
área. Por exemplo, o Município de Santos, ao objetivar adquirir a área do
Clube de Regatas, na orla da praia, poderia consignar tal ação no Plano de
maneira genérica ou mesmo de forma específica. Se definir de forma específica e com prazo, certamente haverá a preocupação de se inserir na LDO
ou mesmo LO ajustes suficientes para materialização do ato. Se inexistir
tal disposição, a generalidade pode levar o administrador a se esquivar em
tomar tal providencia por ser, possivelmente, contrário aos seus interesses
como administrador local, por ferir interesse de terceiros.
6. CONCLUSÕES ARTICULADAS
6.1 A questão do sujeito responsável pelo cumprimento e fiscalização do Plano
Diretor é questão nebulosa diante da chamada discricionariedade administrativa
que, na prática, materializa-se como a irresponsabilidade pela omissão ou ação
lesiva ao meio ambiente.
6.2 O Plano diretor configura-se, presentemente, como plano meramente indicativo no qual se quer atingir a função social da cidade por meio de direitos difusos
que se dispersam na coletividade. Configura-se como verdadeiro soft law sem a
devida efetividade que a Constituição quis lhe outorgar.
6.3 A fluência das relações de mercado tornam as municipalidades sujeitas a
interesses capitalistas que resultam na esgotabilidade dos recursos e põe em
risco a preservação dos sistemas naturais. O Plano Diretor, ao invés de muito
genérico e altamente abstrato, a exemplo dos atualmente existentes, deveria
conter elementos mais precisos e capazes de combater tais práticas lesivas ao
meio ambiente municipal.
6.4 Os planos atualmente existentes são condenados por sua extrema generalidade,
que resultam em uma situação perversa à cidade sustentável. Os meios jurídicos
são escassos ou mesmo inexistentes para persuadir as autoridades a executarem os
planos e evitarem atos que resultem em prejuízo ao meio ambiente.

9

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas,
1991, p. 50.
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6.5 A solução seria gerada a partir da outorga aos administrados de meios jurídicos capazes de defender os direitos difusos outorgados no plano diretor que, por
sua vez, deve conter elementos precisos capazes de definir as reais intenções dos
agentes em prol da defesa do meio ambiente.
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1. RESUMO
A Lei 6.766/79 é a que vigora para disciplinar o uso e parcelamento
do solo. Entretanto, em decorrência de suas inúmeras lacunas, uma série de
questões que implicam na degradação ao meio ambiente, não ficaram regulamentadas. Diante disto, está em discussão a aprovação da Lei 3.057/00, a qual
objetiva revogar a legislação atual sobre este assunto. Todavia, tal projeto
não solucionará as lacunas existentes na lei em vigor e, portanto, incorrerá
em retrocesso à proteção ambiental, caso não seja elaborada juntamente com
o Ministério do Meio Ambiente. Não importará como marco regulatório ao
meio ambiente, se servir apenas para legitimar a arrecadação de impostos em
loteamentos irregulares.
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2. INTRODUÇÃO
Representantes do Ministério das Cidades e as principais lideranças dos
setores de habitação, construção civil, urbanismo, meio ambiente e registro de
imóveis do país, testemunharam no dia 30 de novembro de 2.005, no plenário 16
do Anexo II da Câmara dos Deputados em Brasília, a votação do Projeto de Lei
3.057/00, referente a revisão da lei de parcelamento de solo urbano e regularização fundiária – Lei Federal n° 6.766/79.
O projeto no 3.057/2.000 objetiva revogar a Lei Federal 6.766/79, que dispõe sobre a implantação de loteamentos urbanos; a qual apresenta lacunas em
vários aspectos relativos ao meio ambiente.
Entretanto, o Projeto de Lei em discussão, não soluciona as lacunas existentes na legislação em vigor.
Embora o referido projeto tenha uma motivação reconhecida como importante, qual seja, a de sanar irregularidades e ilegalidades na ocupação de áreas
urbanas, incluindo áreas de preservação permanente, a comunidade ambientalista
encontra-se perplexa com o encaminhamento acelerado, posto que o Projeto de
Lei nº 3.057/2000, tramita sem o parecer do Ministério do Meio Ambiente.
Os órgãos ambientalistas encontram-se insatisfeitos com o conteúdo das
emendas e dispositivos do Projeto de Lei em questão, o qual, elimina salvaguardas e
mecanismos introduzidos na Legislação Ambiental nos últimos 40 (quarenta) anos.
O Projeto de Lei nº 3.057/2000 irá tratar do parcelamentos de solo e regularizações fundiárias em áreas urbanas, pois, atualmente, estima-se que 12 (doze) milhões de residências, estão em situação irregular e em áreas de proteção ambiental.
Note-se que a grande totalidade desses 12 (doze) milhões de residências em
situação irregular, são frutos da especulação comercial de empreendedores, que
através dos loteamentos clandestinos ou frações ideais, geram o crescimento desenfreado e sem planejamento, aumentando de forma considerável a degradação
ambiental.
Torna-se notória a necessidade de implantação em nosso ordenamento jurídico, de uma legislação com eficácia e eficiência para sanar o crescimento desenfreado e sem planejamento, abordando o meio ambiente construído e seu impacto
no meio físico natural.
Sabedores da soberania de nosso meio ambiente, essencial à sadia qualidade
de vida de todos os brasileiros e estrangeiros residentes no País, e preocupados
com essa articulação danosa que prolifera nos grandes centros urbanos, lança-se
as seguintes indagações:
a) O Projeto de Lei de Loteamentos nº 3.057/2.000, que versa sobre a Revisão da Lei Federal de parcelamento de solo urbano e regularização fundiária – Lei
Federal n° 6.766/79, seria um retrocesso à proteção ambiental ?
b) Seria o Projeto de Lei de Loteamentos nº 3.057/2.000, um dos mais importantes marcos regulatórios do país ?
c) Poderia o Projeto de Lei de Loteamentos nº 3.057/2.000, após sua derradeira aprovação, ampliar o poder dos municípios em detrimento das Leis Ambientais de Estados e da União ?
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d) Teria o referido Projeto de Lei, apenas o condão de legitimar uma estratégia muito comum e utilizada por gestores municipais interessados apenas em
aumentar a arrecadação de impostos, fugindo, portanto, das atenções necessárias
para evitar-se impactos ao meio ambiente ?
A tese abordada nesse estudo visa responder tais indagações analisando o
Projeto de Lei de Loteamentos nº 3.057/2.000 e, demonstrando o retrocesso à proteção ambiental, caso sejam mantidas as atuais diretrizes do projeto “supra”.
3. O PROJETO DE LEI DE LOTEAMENTOS Nº 3.057/2.000, COMO RETROCESSO À
PROTEÇÃO AMBIENTAL
Em que pese a contribuição que o Projeto de Lei nº 3.057/2.000 poderá
nos ofertar, caso venha a ser aprovado, o mesmo não apresentará eficácia na
aplicação prática no ordenamento jurídico, mormente por apresentar as mesmas
lacunas da legislação atual, que exigem complemento e adequação às necessidades ambientalistas.
Atente-se para o fato de que o meio ambiente natural gera o fenômeno da
homeostase, consistente no equilíbrio dinâmico entre os seres vivos e o meio
em que vivem.
Diante desse equilíbrio natural, muitas vezes desrespeitado, o legislador pátrio estabeleceu que o meio ambiente natural é mediatamente tutelado pelo “caput” do artigo 225 da Constituição Federal e imediatamente, v. g., pelos § 1º,
incisos I e VII, desse mesmo artigo.
Posto isso, faz-se necessário uma ressalva:
Durante muito tempo, os ambientalistas e urbanistas, mesmo os mais bem
intencionados, vêm cultivando o sonho utópico de criar-se cidades perfeitas, decorrentes da implantação de parcelamentos de solo e loteamentos corretamente
projetados.
Para tanto, bastaria utilizar-se a técnica aplicada e o desenho urbano e somálos à consciência preservacionista, que queremos crer, existe na quase totalidade
da humanidade.
Haure-se para o fato de que o projeto de Lei em comento, fragiliza em demasia os órgãos ambientais legalmente habilitados para fiscalizar o parcelamento
de solo, onde os futuros empreendimentos serão implantados.
Com a fragilizaçao acima aludida, restará fortificado o principal vilão do
crescimento desenfreado e contrário ao avanço do protecionismo ambiental, qual
seja, a especulação imobiliária.
Portanto, a necessidade de uma legislação eficaz urge no sentido de estancar
a especulação imobiliária, a qual hoje, é a maior fonte de repercussões danosas
causadas ao meio ambiente natural.
Portanto, como o Projeto de Lei nº 3.057/2.000, não aborda severamente o
campo das especulações, retrocede no campo da proteção ambiental, criando um
prevalecimento do interesse privado sobre o interesse público, e ainda, consentindo nos danos que este tipo de expediente causa ao meio ambiente natural.
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4. PODE O PROJETO DE LEI DE LOTEAMENTOS Nº 3.057/2.000 SER VISTO COMO UM
DOS MAIS IMPORTANTES MARCOS REGULATÓRIOS DO PAÍS ?
Para ser considerada tal afirmação, seria necessário que o Projeto de Lei
em testilha, apresentasse a preocupação necessária do Poder Público para com o
superior interesse do Meio Ambiente.
Para o Deputado Barbosa Neto, “essa legislação é fundamental para a sociedade brasileira, enquanto indutora da política de regularização fundiária. Isso vai
dar a milhões de brasileiros uma tranqüilidade, não só de ter a posse, mas de ter a
propriedade definitivamente registrada”.
O relator do projeto complementa: “do ponto de vista social é muito importante essa regularização; do ponto de vista da preservação do meio ambiente
também, para que possamos regularizar e criar mecanismos para os parcelamentos do solo no futuro e ainda, do ponto de vista econômico, são 12 milhões
de famílias que podem, a partir do momento da documentação definitiva, ser
incluídas no mercado”.
A diretora de Regularização Fundiária e Urbanismo do Irib, Patricia Ferraz,
que atuou como porta-voz da entidade durante todo o processo de discussões do
texto do projeto, acompanhando as reuniões ordinárias e audiências semanalmente em Brasília, conta que o Projeto de Lei n° 3.057/2000 pode representar um dos
mais importantes marcos regulatórios do país, no que se refere à construção de um
sistema de fomento ao desenvolvimento econômico do Brasil.
Em sua opinião, “este projeto, que inicialmente altera a vigente lei de parcelamento do solo urbano (Lei 6766/79), criando a figura do condomínio urbanístico, simplificando e agilizando a fixação de diretrizes, aprovação e registro de
novos parcelamentos do solo, explicitando responsabilidades do empreendedor
e do Poder Público em termos de implantação e manutenção de infra-estrutura
e equipamentos comunitários nos parcelamentos, compatibilizando a legislação
ambiental, em especial no que se refere às normas sobre as áreas de preservação
permanente (APP) em áreas urbanas e aprimorando os mecanismos e instrumentos de intervenção do poder público nos parcelamentos irregulares, ainda tem o
importantíssimo papel de normatizar, ineditamente, em âmbito federal, a regularização fundiária das áreas urbanas.”
Contudo, diante de tantas observações contrárias, faze-se necessário uma
maior cautela, ao tentar classificar-se o projeto de Lei como sendo “um dos mais
importantes marcos regulatórios do país”, para que, como bem ressaltou o nobre
colega André Lima, advogado do ISA, o Projeto de Lei não se torne sim, um “parcelamento do Meio Ambiente”.
Nessa linha de raciocínio, indaga-se: E a proteção ao Meio Ambiente ?
Devemos ressaltar que é dever do Poder Público ordenar a ocupação, o uso
e o parcelamento do solo urbano e rural do seu território, no superior interesse
de preservação, das florestas, da fauna, da flora e dos bens que compõem o patrimônio histórico, estético, turístico, paisagístico e cultural, cuja defesa incumbe à
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administração por missão constitucional e para cujo cumprimento o Estado exerce
o seu legítimo e legal poder de polícia. 1
O Projeto de Lei nº 3.057/2000, de autoria do deputado Bispo Wanderval
(PL-SP) e que tramita no Congresso desde 2000, busca solucionar um dos
maiores problemas urbanos do País - a criação de loteamentos e assentamentos clandestinos.
Entre seus pontos principais, o Projeto de Lei inclui:
• Admissão de loteamentos em várzeas (terrenos alagadiços e sujeitos a inundações), desde que o loteador providencie o “escoamento das águas”;
• Previsão de que somente “leis” podem controlar a especulação imobiliária
com impacto ambiental, vedando que decretos ou resoluções do Conama e de conselhos estaduais de Meio Ambiente possam estabelecer critérios de proteção ambiental;
• Previsão da possibilidade de loteamentos e construções em “topo de morros” (hoje considerados Áreas de Preservação Permanente pelo Código
Florestal) e penhascos com inclinação de até 45 graus;
• Dispensa o loteador de colocar iluminação pública e pavimentação no loteamento, como se tais equipamentos fossem considerados de “luxo”;
• Redução de Área de Preservação Permanente (APP) com mata ciliar de 30 para
15 metros, nos cursos d´água de até 2 metros em áreas urbanas consolidadas;
• Dispensa de manutenção de quaisquer das APPs previstas no Código Florestal, no caso de “regularização fundiária urbana” (favelas e outras ocupações
irregulares). As APPs passariam a ser estabelecidas pelo poder municipal;
• Admissão de supressão de vegetação de APP, inclusive em Áreas de Proteção de Mananciais, em área urbana consolidada, para fins de regularização fundiária;
• Possibilidade de legalizar ocupações irregulares de praças e outras áreas
comuns do povo, pós 5 anos de ocupação;
• Legalização de “clubes de campo” localizados irregularmente às margens
de represas e lagos;
• Fim de licença ambiental para loteamentos; os aspectos ambientais
seriam apreciados em conjunto com os urbanísticos, em uma chamada “licença-integrada”;
• Previsão de que o licenciamento ambiental de loteamentos passa a ser,
como regra, do município, afastando-se o licenciamento estadual, mesmo
no caso de impactos ambientais supramunicipais;
• Vedação do poder de conselhos estaduais de Meio Ambiente em fixar diretrizes gerais para loteamentos menores ou iguais a um hectare; e
• Previsão de que o Conama só poderá disciplinar a proteção ambiental em
face da especulação imobiliária se o loteamento se localizar em Unidade de
Conservação ou houver desmatamento de espécie ameaçada de extinção;
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Analisando os pontos principais acima aluídos do Projeto de Lei em comento, tornasse aceitável o posicionamento atual das organizações ambientalistas, posto que a legislação à ser implantada prima por estabelecer novas regras
para a ocupação urbana, sem tampouco, preocupar-se com o comprometimento
do meio ambiente.
Desta feita, inexistindo na legislação “ad examem” a preocupação necessária do Poder Público para com o superior interesse do Meio Ambiente, configurase que a mesma restará fadada ao insucesso.
5. O PROJETO DE LEI DE LOTEAMENTOS Nº 3.057/2.000, APÓS SUA DERRADEIRA
APROVAÇÃO, IRÁ AMPLIAR O PODER DOS MUNICÍPIOS EM DETRIMENTO DAS LEIS
AMBIENTAIS DE ESTADOS E DA UNIÃO
Aqui devemos ressaltar um dos pontos mais danosos do dispositivo legal em
comento.
O Projeto de Lei, tem em seu escopo a obrigatoriedade de transmitir aos
municípios a análise e aprovação de projetos visando o parcelamento de solo.
Isto certamente irá gerar a especulação comercial em detrimento das leis
ambientais e do próprio meio ambiente natural.
Assim, estando os municípios com maior poder na gestão de seu território, o
Projeto de Lei irá comprometer aspectos importantes da legislação ambiental vigente no País, e esvaziando seus órgãos mais atuantes, como o Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama) e seus equivalentes nos Estados.
Portanto, o referido Projeto de Lei, tem apenas o condão de legitimar uma
estratégia muito comum e utilizada por gestores municipais interessados apenas
em aumentar a arrecadação de impostos, fugindo, portanto, das atenções necessárias para evitar-se impactos ao meio ambiente.
6. O PROJETO DE LEI N° 3.057/2000, FATALMENTE SERÁ UMA REVOLUÇÃO “PARA PIOR”
NO SISTEMA AMBIENTAL BRASILEIRO
O Projeto de Lei “ad examem”, é sem dúvida uma revolução “para pior” no
sistema ambiental atual, posto que apresenta pontos críticos em seu corpo, e se
aprovado, irá gerar danos irreparáveis ao meio ambiente.
Em recente estudo, o r. advogado e ambientalista Rodrigo Agostinho, do Instituto Vidágua (SP), que também é membro do CONAMA – Conselho Nacional
do Meio Ambiente, preparou um estudo que aponta pontos críticos do Projeto de
Lei de Loteamentos.
Rodrigo Agostinho relacionou 13 “pérolas” do Projeto de Lei, que demonstram as ameaças ambientais embutidas na proposta:
• Admite loteamentos em várzeas (terrenos alagadiços e sujeitos a inundações),
desde que o loteador providencie o “escoamento” das ruas (art.7o. I);
• previsão de que somente “leis” podem controlar a especulação imobiliária anti-ambiental, vedando-se, a contrario sensu, que decretos (como o
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Decreto da Mata Atlântica) ou Resoluções do CONAMA e CONSEMAs
possam estabelecer critérios de proteção do meio ambiente (art. 7o, VII); e
• previsão da possibilidade de loteamentos e construções em “topo de morros”, hoje considerados APP – Áreas de Proteção Permanente - pelo Código Florestal.
Segundo o ambientalista, “o Projeto de Lei, caso seja aprovado, apresentará
danos aviultantes ao sistema ambiental brasileiro, com graves conseqüências para
a Mata Atlântica e outros biomas ameaçados, como a Zona Costeira. Além disso,
impõe retrocessos ao Código de Defesa do Consumidor ao proteger os loteadores.
Ele diz que o Governo Federal, via Ministério das Cidades, pretende obter a aprovação do Projeto de Lei até o final do primeiro semestre de 2.006 e, já estabeleceu
um acordo com parlamentares para que o projeto não seja apreciado pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Deputados”.
Outros pontos de preocupação dos ambientalistas no Projeto de Lei nº
3.057/2.000, é que merecem destaque são:
1. Altera o Código Florestal, no que diz respeito às Áreas de Preservação
Permanente - APPs, em zona urbana;
2. Permite utilização de APPs como áreas de lazer em parcelamentos e
condomínios;
3. Consente parcelamentos em topos de morros, atualmente protegidos pelo
Código Florestal;
4. Reforça e propõe municipalização inconseqüente do licenciamento ambiental;
5. Define amplo espaço de decisão para Prefeituras, a maior parte das quais
- conforme as ONGs - desprovidas de recursos e de profissionais preparados para
lidar com este assunto;
6. Cria dispensa de licenciamento estadual para empreendimentos menores
que 100 hectares e, junto com isso, estimula a aprovação de projetos em etapas;
7. Modificará o Código de Defesa do Consumidor, tornando-se prejudicial
para quem comprar lotes. Estelionatários podem empreender sem as atuais restrições legais; e
8. Estabelece que o licenciamento deve ser único, além de procurar desvincular a aprovação do projeto como um todo das intervenções pontuais em lote, e
continuará potencializando problemas com o consumidor.
Outro ativo integrante do CONAMA, o Dr. Antonio Herman Benjamim, diz que “a questão dos OGMs-organismos geneticamente modificados,
que é muito específica no universo dos problemas ambientais, é “fichinha”
quando comparada com a reviravolta que o PL faz nas APPs e licenciamento
ambiental. Para Dr. Percival Maricato, coordenador do PNBE – Pensamento
Nacional das Bases Empresariais e presidente do Conselho Deliberativo do
Vitae Civilis, “ é preciso realizar, com urgência, uma “grande mobilização
nacional em favor da salubridade ambiental e do diálogo, o que implica em
não aceitar nem o cronograma acordado entre o Ministério das Cidades e
parlamentares nem os dispositivos que promovem retrocesso na legislação
ambiental do país”.
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Segundo Rubens Born, coordenador do Vitae Civilis, a posição do Instituto
é de buscar o diálogo com os integrantes do Fórum Nacional de Reforma Urbana,
as redes de organizações e movimentos que atuam no campo socioambiental, dos
direitos humanos, entre outros, pois “não podemos pagar com mais degradação
ambiental e perda de direitos, os erros do passado, do descontrole governamental
e descaso da sociedade quanto à ocupação irregular do solo na expansão urbana”.
Born acrescenta: “mas não podemos destruir instrumentos e objetivos de gestão e
direito ao meio ambiente, sadio e ecologicamente equilibrado, conforme previsto
na constituição brasileira, em nossas cidades. No século XXI não se pode mais
imaginar que a conservação ambiental é algo somente para os lugares “remotos”:
nossas cidades precisam de qualidade e dignidade de vida, o que significa buscar soluções em harmonia para questões como habitação, transporte, saneamento,
paisagem e urbanismo, saúde mental e física”.
Desta feita, inúmeras organizações ambientalistas entendem que o projeto
de Lei nº 3.057/2.000, deva tomar outro rumo, apresentando argumentos para
reverter, o que essas organizações classificam, como sendo um dos maiores desastres ambientais no atual governo.
7. CONCLUSÕES ARTICULADAS
7.1 Para que o Projeto de Lei não seja um retrocesso na proteção ambiental e sim,
um importante marco regulatório no país, a sua elaboração deveria ser discutida
conjuntamente com o Ministério do Meio Ambiente.
7.2 O Projeto de lei “ad examem”, na forma atual, é sem dúvida uma revolução
“para pior” no sistema ambiental, posto que apresenta pontos críticos em seu corpo, negligenciando a especulação imobiliária, fato gerador de danos irreparáveis
ao meio ambiente natural.
7.3 O Projeto de lei não representará um marco na história legislativa brasileira,
posto que seus interlocutores estão negligenciando os impactos no meio físico
natural.
7.4 A forma como se apresenta o referido Projeto de Lei seve para legitimar uma
estratégia utilizada por gestores municipais interessados, apenas, em aumentar a
arrecadação de impostos, com a criação de bairros inteiros, da noite para o dia.
7.5 A forma com que a aprovação do Projeto de Lei tem suprido etapas, demonstra um real interesse em arrecadar e não preservar, considerando que cerca de 12
(doze) milhões de residências estão em situação irregular, não efetuando recolhimento de impostos (IPTU).

OUTORGA DE DIREITO DE USO
DOS RECURSOS HÍDRICOS
NO DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO
FABÍOLA VIANNA
Especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela UFRGS

1. INTRODUÇÃO
Esta tese constitui-se na investigação e na análise da outorga de direito de
uso dos recursos hídricos no Direito Ambiental Brasileiro, consagrado como
instrumento de gestão sustentável e integrada no novo paradigma instituído pela
Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei Federal nº 9.433/97), em consonância ao art. 21, XIX da Constituição Federal de 1988.
Nesses termos, parte para a análise da outorga de direito de uso de recursos hídricos, inicialmente sintetizando os aspectos relevantes da outorga de uso no Direito
Comparado e pátrio, para então culminar no delineamento jurídico-institucional desse
instituto no Direito Ambiental Brasileiro.
Em grande parte inspirada no modelo normativo de gestão de recursos hídricos
francês, a Política Nacional de Recursos Hídricos veio a instituir a outorga como um
instrumento de controle de uso quali-quantitativo da água e de efetivo exercício de direitos de acesso. Nessa ótica, busca resolver os conflitos pelo uso da água e fazer prevalecer o princípio do desenvolvimento sustentável, numa lógica de gestão originada
na “cultura da água”, isto é, na mudança do enfoque, pela sociedade, de que a água se
constitui em “recurso natural inesgotável”.
2. DIREITO AMBIENTAL COMPARADO: ASPECTOS DA OUTORGA
Nas últimas décadas do século XX, a importância das nações passou a ser principalmente medida pela sua capacidade de usar de forma inteligente os recursos hídricos1,
isto é, de obter cada vez mais produção, bem estar, qualidade ambiental e de vida, com
cada vez menos água e menores níveis de poluição.
Com efeito, a água (rios, lagos, etc.) em si pode ser entendida incipientemente como um bem livre, essencial a todos os seres vivos, cujo uso não está
atrelado a nenhuma norma ou precise de permissão para tal (res nullius). Assim
como a chuva não precisa de autorização de pessoa física ou jurídica para a sua

1

Serão utilizadas ambas as terminologias – águas e recursos hídricos – sem específica distinção, no singular e no plural,
pois a lei não os empregou com uma visão rigorosa, considerando apenas que o objeto de interesse são as águas doces,
contidas nos corpos hídricos, passíveis de várias utilizações, como também preconiza a Lei nº 9.433/97.
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captação e utilização2. Por outro lado, o panorama da outorga no Direito Comparado e pátrio transita pela verificação de que a água3, em que pese seja “direito à
vida”, pode ser tida como um bem dominical, seja pública (res communis), seja
privada, disso repercutindo sobre todo o modelo jurídico-institucional de gestão
das águas adotado pelos diversos países, com reflexos sobre a outorga.
Nos Estados Unidos, segundo Wurbs4, os direitos de uso da água basicamente se dividem em duas doutrinas. A primeira delas, adotada em 29 Estados da
região leste americana, é a doutrina das apropriações ribeirinhas (riparian), em
que os direitos de uso das águas são inerentes à propriedade da terra ribeirinha. A
segunda doutrina refere-se ao sistema de propriedade prévia da água (First in time
is first in right), cujos primeiros usuários da água possuem prioridade de atendimento quando comparado com os demais que chegaram depois. Essa doutrina é
adotada em 9 Estados da região oeste americana, sendo que, nos demais Estados,
é adotado um sistema híbrido de gerenciamento. Verifica-se que ambos os sistemas doutrinários não combatem a escassez, contribuindo para uma desordenada
concorrência, sem estabelecimento de prioridades de uso e sem visão integrada no
âmbito da bacia hidrográfica.
Outro instrumento existe é a “outorga comercializável”, no qual a água torna-se um bem economicamente valorável, podendo ser leiloada, alugada, vendida, ou trocada de acordo com as leis de mercado de procura e oferta. Em que
pese possa induzir à redução de desperdícios e promover o uso racional desses
mananciais, esse sistema não trata o recurso de forma integrada, com obediência a
prioridades de uso, podendo haver o surgimento de um monopólio das prioridades
de consumo d´água por parte daqueles economicamente mais fortes, em contrapartida com as necessidades da bacia hidrográfica.
Wurbs e Walls5 referem ainda a “outorga sob controle”, adotada no Estado
do Texas, baseada na doutrina prior appropriation, na qual o órgão gestor concede o direito de captar uma quota hídrica baseado em análises prévias do tipo de
uso que será dado à água, sua prioridade no contexto geral da bacia e sua integração com os demais usos, com o fim de minimizar conflitos e desperdícios. A não
obediência das especificações das derivações de água estabelecidas, ou o seu mau
uso implicará cancelamento ou não renovação da outorga. Trata-se de um modelo
de outorga que traz a possibilidade de contemplar questões ambientais e sociais,
combatendo a escassez e possibilitando o acesso de usuários de baixa renda.
Na Europa, os países encontram-se em alargado grau de reflexão sobre diversos modelos jurídico-institucionais de gestão de recursos hídricos, sendo os
mais eficientes influenciados pelas diretrizes traçadas pela “Diretiva-quadro para

2

Ressalvado o art. 108 do Código de Águas (Decreto nº 24.643, de 10.07.1934).
Embora seja um componente abiótico (i.é, sem vida, em termos de ecologia dos ecossistemas, como os minerais – rochas,
água, substâncias inorgânicas, os gases, o fogo, etc.), sua ininterrupta inter-relação e dependência mantêm a vida (CUNHA,
Eldis Camargo Neves da. Desafios jurídicos na gestão dos recursos hídricos face aos instrumentos da política nacional: papel da Agência Nacional de Águas. Meio Ambiente. Grandes Eventos. Brasília: ESMPU, 2004. V. 1., p. 212).
4
WURBS, R. A. Water Rights in Texas. Journal of Water Resource Planning and Management, Reston, v. 121, n. 6,
p. 447, 1995.
5
WALLS; WURBS, p. 416-430, loc. cit., passim.
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uma Política da Água da Comunidade Européia”. Essa diretiva, que começou a
ser preparada ainda em 1995 por iniciativa da presidência espanhola, atribui uma
grande importância ao planejamento e gestão por bacia hidrográfica e estimula
a criação de órgãos próprios para fazer a gestão da água à escala da bacia6. O
núcleo central dessa abordagem de gestão hídrica é a compatibilização entre as
necessidades e disponibilidades, no espaço e no tempo, em quantidade e qualidade, objetivando essencialmente a integração de políticas desses recursos a uma
gestão ambiental, visando, em última instância, a um modelo de desenvolvimento
sustentável, despontando a outorga de uso como instrumento chave de resolução.
A outorga de direito de uso de recursos hídricos existe em praticamente
todos os países integrantes da União Européia, delineada à correspondência dos
aspectos peculiares do modelo de gestão da água em que está inserida, correlacionada com as tradições técnicas, sócio-jurídicas e institucionais de cada unidade
nacional. Uma das experiências mais significativas de sistemas de gerenciamento de recursos hídricos, que adota modelo de gestão integrada-participativa, foi
realizada na França, tornando-se a inspiradora do modelo jurídico-institucional
brasileiro, consoante exposição de seus principais aspectos.
O sistema francês opera, em síntese, em dois níveis. Em um primeiro nível,
pela Lei das Águas de 1964, a qual dividiu o território francês em seis regiões
hidrográficas. Em cada uma das bacias há um conjunto de três instâncias interatuantes: a) as comunas e os departamentos (executa ações de interesse local); b) a
Agência da Água (função técnico-financeira e cobrança de taxa pelo uso da água,
contando com um Conselho de Administração, designado pelo Comitê, o qual
decide o plano qüinqüenal da agência, o orçamento anual e o emprego dos fundos)
e c) o Comitê de Bacia (representa as coletividades locais; supervisiona; funciona
como um Parlamento das Águas7).
Em um segundo nível, depois do descompromisso financeiro e da descentralização, o Estado monitora as fontes poluidoras e/ou consumidoras e a qualidade
das águas, zelando para que a melhoria da qualidade seja contínua, no ritmo estabelecido pelas próprias comunidades afetadas em cada bacia. O Ministério do
Meio Ambiente coordena todo o sistema e exerce a tutela sobre as Agências da
Água e os Comitês de Bacia Hidrográfica. O Ministério da Saúde Pública controla
a qualidade da água potável, e o Ministério da Economia e Finanças regula o nível
das tarifas de água. O direito da água reestrutura-se, pois, no princípio do uso, em
que o Estado é guardião dos recursos e exprime-a por meio de um sistema geral de
licenças. É encarregado pelas autorizações de captação e descarga, assim como do
controle da qualidade sanitária das águas de bebida, de banho ou conquícolas8.
À medida que a raridade dos recursos foi reconhecida, o Estado tendeu
a impor restrições de uso, ou a submeter à autorização as captações de água

6

BARRAQUÉ, Bernard. Políticas de Água na Europa. Tradução Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. I.
Tradução de: Les politiques de l´eau em Europe.
7
GERENCIAMENTO de Bacia Hidrográfica: aspectos conceituais e metodológicos. Distrito Federal: IBAMA, 1995. p. 93.
8
Relativamente a conchas (moluscos) – FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. O Dicionário de Língua Portuguesa: século XXI. Versão 3.0. São Paulo: Nova Fronteira, 2000.
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pelos seus próprios proprietários. As águas subterrâneas continuam sendo
domínio dos proprietários dos solos, mas, seja qual for o uso, está submetido à autorização, à exceção das pequenas captações. Os procedimentos de
autorização de captação e descarga, nas águas superficiais e subterrâneas,
estão agrupados num único decreto de aplicação de uma lei no domínio da
água de 1992.
Pedidos de autorização (i.é, outorga de uso) de captação e descarga no que
respeita aos estabelecimentos industriais são objeto de um controle integrado por
parte dos serviços correspondentes do Ministério da Indústria, os DRIRE.
Trata-se, portanto, de um sistema controlado pelo governo central, no
que tange às grandes diretrizes, supervisionado regionalmente no âmbito
das Regiões Hidrográficas pelos Comitês Colegiados, auxiliados técnica e
financeiramente pelas Agências da Água, e descentralizado pela atuação dos
departamentos e comunas, que executam as ações de interesse local, diretamente ou por contrato.
À deflagrada “crise quali-quantitativa da água”, progressivamente os países
têm incorporado à sua gestão o trinômio de aspectos: economicamente viável,
ambientalmente sustentável e socialmente justa, integrando usuários e diversos
órgãos gestores -, na busca pelo êxito na implementação de um sistema racionalizado de uso dos mananciais.
3. EVOLUÇÃO DO DIREITO DAS ÁGUAS NO BRASIL (SÍNTESE)
No Brasil, o regime jurídico das águas interiores9, nos termos da 1ª Conferência de Direito Internacional de Haia, em 1930, surge com o Código de Águas
(Decreto Federal nº 24.643, de 10.07.34, com força de lei) e posteriores alterações10, constituindo-se no primeiro instrumento legal a estabelecer uma política
de recursos hídricos sob o prisma do Direito Público.
Esse diploma legal foi considerado um instrumento avançado para a época. Todavia, a evolução das atividades humanas, encarregou-se de torná-lo desatualizado, embora há que se dizer que a sua desatualização deve-se ao fato de ter sido o mesmo regulamentado apenas na parte relativa aos aproveitamentos para geração de energia elétrica
e, também, por não ter sido aplicado com a necessária efetividade11.
Os “rios” sempre foram classificados no Direito Brasileiro como bens de uso comum do povo, seguindo o Direito Romano. O Código de Águas ampliou a dominialidade pública das águas, classificando-as e definindo-as em: águas públicas de uso comum

9

Rios, lagos, mares internos, portos, canais, baías, estuários, ancoradouros e golfos.
BRASIL. Decreto-lei nº 852, de 11 de novembro de 1938. Mantém, com modificações, o Decreto nº 24.643, de 10 de
julho de 1934, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 11nov. 1938.
11
GRANZIERA, Maria Luiza Machado. A cobrança pelo uso da água. R CEJ, Brasília, n. 12, p. 71-74, set./dez., 2002, p. 72.
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ou dominicais12, águas comuns e águas particulares. Fez a partilha das águas públicas
entre a União, Estados e Municípios (art. 29).
O Código das Águas já regulava o instrumento da outorga de uso, em seus
arts. 43 e seguintes. Inicialmente, o objetivo primordial da outorga de uso consistiu na realização do controle das quantidades retiradas e devolvidas aos rios e
lagos, ou seja, do balanço hídrico dos corpos d´água.
Àquela época, era livre a todos usar quaisquer águas públicas, ressalvados os usos
dependentes de derivação13. O regime de derivação, aplicado aos usos de águas públicas,
era composto por dois atos administrativos reguladores dos usos da agricultura, indústria e higiene. A concessão administrativa, atribuída nos casos de utilidade pública, era
outorgada por decreto presidencial e referendada por ato do Ministério da Agricultura.
E a autorização administrativa, conferida na ausência de utilidade pública, era outorgada por ato do Ministro da Agricultura e dispensada nas derivações insignificantes14.
Posteriormente, como observa Cid Tomanik Pompeu15, o Governo Federal introduziu a
permissão administrativa, para outorgar os direitos de uso nas derivações insignificantes
- as quais o Código de Águas havia dispensado a autorização administrativa.
A outorga, ato conferido somente a brasileiros ou empresas organizadas no país,
era emitida por tempo fixo, nunca superior a trinta anos, ficando sem efeito caso não
usados os recursos por três anos consecutivos (Decreto nº 24.634/34, art.s 43, §§ 2º e 3º;
46; 195). Ressalte-se a preocupação do Código de Águas ao explicitar, no art. 46, que “a
concessão não importa nunca alienação parcial das águas públicas, que são inalienáveis,
mas no simples direito ao uso destas águas”. A União, os Estados e os Municípios eram
competentes para outorgar as derivações conforme o seu domínio sobre as águas ou conforme os serviços públicos a que se destinasse a mesma derivação, salvo para produção
de energia hidroelétrica, cuja competência era dos Estados16.
Com efeito, o modelo de gestão de recursos hídricos, sob a égide do Código
de Águas e a ótica do Estado desenvolvimentista e burocrático da década de 30 do
século passado, privilegiava o uso energético e econômico do recurso, deixando
praticamente ao descaso políticas públicas de controle dos usos múltiplos da água
e sua proteção quali-quantitativa.
O regime de outorga pelo Código de Águas vigeu, no Brasil, até 1997, quando foi promulgada a Lei nº 9.433, modificadora do regime de proteção das águas.
As inovações legais refletem a evolução do pensamento jurídico-ambiental do

12
“O bem dominical é aquele que ´integra o patrimônio privado´ do Poder Público. Seu traço peculiar é a ´alienabilidade´(
CRETELLA JÚNIOR, José. Dicionário de Direito Administrativo, 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 107). Ensina,
ainda, o Professor Paulo Affonso Leme Machado: “Bem dominical difere, portanto, de bem dominial”, “A inalienabilidade das águas marca uma de suas características como bem de domínio público, [...] as águas públicas não podem ser
dominicais.” (op. cit., p. 26-27).
13
Derivação é a retirada de água de um manancial por conduto livre, ou seja, é a retirada de água de um rio através de um
canal que desvia o curso natural de parte da água do rio. Conforme Granziera, Maria Luiza Machado Granziera. Outorga de
direito de uso da água: aspectos legais, Revista de Direito Ambiental, São Paulo, n. 26, p. 153, jul./set. 2002, nos termos do
inc. VIII do art. 2º da Instrução Normativa MMA 4/2000, “Derivação ou Captação de Água de Curso Natural ou Depósito
Superficial é toda retirada de água, proveniente de qualquer corpo hídrico” (BRASIL, 2000).
14
BRASIL, Decreto nº 24.634. Código das Águas de 10 de julho de 1934. Diário Oficial da União, Rio de janeiro, 1934.
15
POMPEU, Cid Tomanik. Aspectos jurídicos da cobrança pela utilização dos recursos hídricos. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 196, p. 63, abr./jun. 1994.
16
Decreto nº 24.634/34, op. cit., arts. 62 e 63.
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legislador brasileiro, fundada na visão holística e na sustentabilidade ambiental,
as quais expandiram-se com edição de políticas de gestão de recursos hídricos
estaduais e nacional, como também a inserção do art. 21, XIX, na Constituição
Federal de 1988, que determina competência à União para instituir o sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e definir critérios de outorga.
A Constituição Federal de 1988 constituiu-se na primeira e nova alteração
importante do tratamento da água. Nela, os arts. 20, III, e o art. 26, I, dividiram
o domínio hídrico entre a União e os Estados. O “domínio dos recursos hídricos”
é expressão muito mais próxima do “dever de zelar” do que de “exercer o poder”
sobre algo. Esse “poder”, no sentido de propriedade, dá lugar à “responsabilidade
pela condução do gerenciamento das águas”17.
Após a edição da Lei nº 9.433/97, caíram por terra quaisquer dúvidas que pudessem restar acerca da publicização dos recursos hídricos no Brasil. O art. 1º, I, da Lei
das Águas tornou definitiva a condição pública das águas no Brasil, fixando que “a
água é um bem de domínio público18”. Nesse sentido, as águas pertencerão sempre ao
domínio público da União e dos Estados. Desse modo, pelo novo disciplinamento jurídico, aos particulares somente se permite a outorga do direito de uso das águas, outorga
que, como claramente determina a lei, não implica a alienação parcial daquelas, que são
inalienáveis, mas o simples direito de seu uso (Lei 9.433, arts. 11 e 18). Note-se, se o
interessado na outorga de uso for pessoa jurídica de direito privado, o interesse imediato
pode ser particular, mas a finalidade da utilização da água é pública.
Relativamente ao tratamento das águas no novo Código Civil, o caput do art. 99
define expressamente a dominialidade dos bens públicos (enumeração não exaustiva),
em razão do uso específico. O inciso I assinala que são bens públicos de uso comum do
povo os mares, rios, estradas, ruas e praças. Mudando o critério de uso para o de domínio, indica o Código, como bens dominicais, os que constituem o patrimônio da União,
dos Estados e dos Municípios, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades (art. 99, III), o que deve ser estendido àquelas anteriormente incluídas19.
Enfim, a Constituição Federal já havia ampliado esse leque, classificando a
água e os demais recursos naturais existentes no território nacional como bens de
uso comum do povo, posto que essenciais à sadia qualidade de vida20.
O que importa salientar é que o novo paradigma de gestão dos recursos
hídricos traz em seu bojo o viés de que deverá ser economicamente viável,
ambientalmente sustentável e socialmente justa, não podendo doravante os

17

GRANZIERA, 2003, op. cit. p. 75.
Contrario sensu, Professor Celso Antônio Pacheco Fiorillo sustenta: “[...] todavia, aludida lei, no seu art. 1º, ao estabelecer os fundamentos da Política nacional de Recursos Hídricos, refletiu uma impropriedade. No inciso I desse art., preceituou-se que a água é um bem de domínio público. Tal assertiva padece de inconstitucionalidade, porquanto, conforme
foi demonstrado, a água é um bem tipicamente ambiental, sendo, portanto, de uso comum do povo e, em conformidade
com a Lei nº 8.078/90 (art. 81, parágrafo único, I), bem difuso. Dessa forma, o art. 1º, I, encontra-se em total desarmonia
com o Texto Constitucional, não encontrando neste qualquer suporte de validade.” (FIORILLO, C.A. P. Curso de Direito
Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 109.
19
GRANZIERA, 2003, op. cit., p. 91-92.
20
BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. 7. ed. São Paulo: LTr, 2004. Art. 225.
18
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recursos hídricos ser usados livremente por cada um, como um bem privado.
A implementação da nova ordem constitucional veio com a Lei nº 9.433/97,
conhecida como Lei dos Recursos Hídricos (ou Lei das Águas). No seu art.
1º ela expressamente declara que a água é bem de domínio público. O uso
dos recursos hídricos sujeita-se à outorga, ou seja, a uma licença concedida
pelo órgão administrativo competente 21.
4. OUTORGA NO ATUAL DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO
Reformulado para as necessidades hodiernas, o regramento atinente
à gestão hídrica consiste na Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, a qual
regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal de 1988, atualizando o tratamento conferido aos recursos hídricos no plano federal. Esse
diploma legal instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH)
e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH), o que “configura um marco que reflete uma profunda mudança valorativa no que se refere aos usos múltiplos da água, às prioridades desses
usos, ao seu valor econômico, à sua finitude e à participação popular na
sua gestão” 22. Desse modo, foram incorporadas à ordem jurídica novos conceitos, como o da bacia hidrográfica, considerada como unidade territorial
de planejamento e gestão; da água como bem econômico passível de ter a
sua utilização cobrada; a gestão das águas delegada a comitês e conselhos
de recursos hídricos, com a participação, além da União e dos Estados, de
Municípios, usuários de recursos hídricos e da sociedade civil.
O advento da Lei das Águas demarca, como sua finalidade prioritária,
a sustentabilidade dos recursos hídricos em três aspectos: disponibilidade
de água, utilização racional e gestão integrada, através de institutos jurídicos
aptos a evitar o monopólio de uso das águas, seja por órgãos públicos, seja
por particulares, dentre os quais os atos de outorga de direitos de uso.
Único instrumento de política para o setor com previsão na Constituição
Federal de 1988 (art. 21, XIX), a Lei Federal nº 9.433/97 veio regulamentar e
definir os critérios da outorga de direitos de uso de recursos hídricos (art. 5º, III)23,
a qual constitui o elemento central de controle do uso dos mesmos e indutor do
ordenamento dos usos. Destarte, é nesse ponto que o instrumento da outorga se
mostra necessário, pois é possível, com ele, assegurar, legalmente, um esquema
de alocação quali-quantitativa da água entre os diferentes usuários, contribuindo
para um uso sustentável dos mananciais.

21

FREITAS (a), op. cit. p. 20.
GRAF, Ana Cláudia Bento. A tutela dos Estados sobre as águas. In: FREITAS, Vladimir Passos de (Coord.). Águas
– Aspectos jurídicos e ambientais. Curitiba: Juruá, 2000, p. 66.
23
O Conselho Nacional de Recursos Hídricos conserva a competência para editar normas sobre os critérios gerais de
outorga (art. 35 da Lei nº 9.433/97), salientando-se que suas resoluções têm superioridade sobre as normas do Ministério
do Meio Ambiente – hierarquia essa dada pela própria lei mencionada.
22

126

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos aprovou, em maio de 2001, a
Resolução nº 16, de âmbito nacional, a qual regulamenta a Lei nº 9.9433/97 no
que diz respeito à outorga de uso e traz avanços importantes para tornar tal procedimento mais transparente e ágil.
4.1 CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA
A Instrução Normativa 4, de 21.6.2000, do Ministério do Meio Ambiente, definiu “outorga de direito de uso de recursos hídricos como ato administrativo, de autorização, mediante o qual o Poder Público outorgante24 faculta
ao outorgado25 o direito de uso do recurso hídrico26, por prazo determinado,
nos termos e condições expressas no respectivo ato”27. Não implica alienação
parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso28,
em razão do princípio constitucional de defesa do meio ambiente – erigido à
categoria de bem de uso comum do povo.
Constitui a outorga de direitos de uso de recursos hídricos um dos instrumentos jurídico-institucionais da Política Nacional de Recursos Hídricos
(PNRH), instituída no art. 5º, III, da Lei nº 9.433/97, assim como de várias
políticas estaduais. A sua efetivação possibilita, precipuamente, a prevenção
de danos às águas, mediante controle quali-quantitativo de todos os usos
pelo Poder Público, visando a garantir o cumprimento dos objetivos da política 29, com base nos seus fundamentos30 e nas diretrizes gerais de ação31 para
a implementação da PNRH. Contudo, também é meio de cognição dos usuários poluidores ou daqueles que, de qualquer forma, degradam os corpos
d´água, possibilitando a aplicação de sanções administrativas e criminais,
bem como a responsabilidade civil pelo dano causado.
Assim, qualquer intervenção que se deseje fazer em um corpo de água está
sujeita a um processo administrativo do qual resultará um ato administrativo de
outorga por parte do Poder Público competente. À luz da legislação vigente, esse
ato administrativo é denominado de outorga de direitos de uso de recursos hídricos. Todavia, embora a outorga seja concedida pelo Poder Público, essa au-

24
25
26
27
28
29
30
31

União (art. 29, I, da Lei nº 9.433/97), Estados , ou Distrito Federal (art. 30, I, da lei nº 9.433/97).
Usuário da água, seja público ou privado.
Isto é, direito de utilizar privativamente o recurso hídrico.
BRASIL, 2000, op. cit., 25-30.
BRASIL, Lei nº 9.433/97, op. cit., conforme dispõe o art. 18.
Ibid, Art. 2º.
Ibid, Art. 1º.
Ibid, Art. 3º
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torização está condicionada às diretrizes dos planos de bacia32, aprovados pelos
Comitês de Bacia Hidrográfica33 34.
Observe-se que o art. 11 da Lei nº 9.433/97 estabelece que o regime de outorga tem como objetivo assegurar o controle quali-quantitativo dos usos da água
e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Para que isso seja possível, é
fundamental o conhecimento dos impactos quali-quantitativos de cada usuário e,
principalmente, a sistematização da avaliação cumulativa desses impactos sobre
o corpo de água. Além disso, o “efetivo exercício dos direitos de acesso à água”,
reporta ao art. 1º, IV, (“Dos fundamentos”), o qual determina que “a gestão dos
recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas” e ao parágrafo único do art. 1335, que estabelece, praticamente, a mesma coisa. Ou seja,
implantar um regime de outorgas de uso que favoreça uma única finalidade é
descumprir triplamente a lei.
Quanto à natureza jurídica da outorga, urge inicialmente conceber o instituto
em estudo como “consentimento, concessão, aprovação, beneplácito”36. Estabelecida a obrigatoriedade da outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, a Lei
nº 9.433/97 não especificou o tipo de ato a ser emitido, apenas mencionando o
“regime de outorgas”, sem o definir. Tal situação levou à presunção de que a lei
haveria se reportado tacitamente aos dispositivos do Código de Águas, que previa
a outorga por concessão e autorização, ou mesmo a qualquer das formas específicas do Direito Administrativo (licença, permissão, etc.).
Normas posteriores de regulamentação optaram pela autorização, como se
depreende da leitura do art. 2º, XVI, e do art. 7º da Instrução Normativa MMA
4/2000. Por haver esta Instrução restringido os atos administrativos de outorga
às autorizações, teria alterado o Código de Águas, em desrespeito ao princípio
da hierarquia das normas. Essa questão ficou ultrapassada, com a edição da Lei

32
Planos de Recursos Hídricos são planos diretores, elaborados pelas Agências de Água (art. 44, inc. X, da Lei 9.433/97),
que visam a fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos
recursos hídricos (art. 6º da Lei nº 9.433/97). São planos de longo prazo, com horizonte de planejamento compatível com
o período de implantação de seus programas e projetos, contendo conteúdo mínimo expresso nos incisos do art. 7º da Lei
nº 9.433/97. Os Planos de Recursos Hídricos definem as prioridades de uso da água na bacia, assim como a destinação
dos recursos financeiros disponíveis, o que significa que um plano é, na verdade, um grande acordo político entre todos
os atores, já que a definição de prioridades de uso determinará a concessão de outorgas e o valor da cobrança pelo uso
da água. Por isso, a elaboração dos planos de bacia é, necessariamente, um processo participativo. Segundo o art. 13 da
Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos nº 17, de 29.05.2001, enquanto não for criada a Agência de Bacia,
os Planos podem ser elaborados pelas entidades ou órgãos gestores de recursos hídricos, conforme a dominialidade do
corpo hídrico.
33
Os Comitês de Bacia Hidrográfica são órgãos colegiados, sem personalidade jurídica, formados por representantes da
sociedade civil, usuários da água e órgãos públicos, indicados pelos respectivos segmentos e eleitos em plenária, com
atribuição de aprovar o Plano de Recursos Hídricos (art. 38, inc. III, da Lei 9.433/97). Possuem atribuições normativas,
deliberativas e consultivas a serem exercidas na(s) (sub-) bacia(s) hidrográfica(s) de sua área de atuação, para “promover
o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes” (inc. I do art.
38 da Lei nº 9.433/97), estabelecendo a negociação em torno das múltiplas demandas pelo uso, tendo em vista a gestão
sustentável da água integrada à gestão do meio ambiente. Os Comitês de Bacia Hidrográfica encontram-se, em grande
parte, em fase de formação, estruturação ou de elaboração dos Planos de Recursos Hídricos, mormente cabendo ao órgão
executivo definir os critérios de outorga e o enquadramento dos corpos d´água da bacia até a conclusão do Plano de Bacia
Hidrográfica.
34
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Comitês da Bacia Hidrográfica. Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/
srh/politica/instrumento/outorga/html Acesso em: 13 jan.2005.
35
Reza o parágrafo único do art. 13: “A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o uso múltiplo destes”.
36
FERREIRA, op. cit.
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nº 9.984/00, que criou a Agência Nacional das Águas (ANA) - entidade federal
de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos - e regulamentou
alguns pontos em relação à Outorga de uso, estabelecendo que a mesma é feita
por meio de autorização (art. 4º, VI)37.
Com efeito, os contornos da outorga de uso como autorização diz
respeito a uma figura sui generis de direito administrativo, em função de
constituir-se em manifesto exercício do poder de polícia consubstanciado
em autorização condicionada, isto é, em ato administrativo precário, por
prazo legal não excedente a trinta e cinco anos, renovável, sendo sujeita
à suspensão total ou parcialmente, por tempo determinado ou definitivo,
na ocorrência de uma das previsões legais dispostas no art. 15 da Lei das
Águas. A incompatibilidade surge uma vez que a autorização é de natureza
precária que, em tese, não pode estipular prazo, uma vez que possibilita
a revogação a qualquer momento, sem direito à indenização. No Direito
Ambiental, a doutrina divide-se, sendo inclusive sustentada a tese de que a
vigência da outorga de uso está limitada ao interesse público, não assistindo,
assim, direito de caráter indenizatório ao outorgado quando suspenso o ato
de outorga.
Nesse sentido, sendo a outorga de direitos de uso de recursos hídricos um
relevante instrumento de exercício do poder de polícia38 das águas, materializado
sob a modalidade de autorização precária, traduz-se, de fato, na aferição da supremacia do interesse público39 (bem-estar da população e de todas as formas de
vida) sobre o particular, caso a caso, gestionando o Poder Público os usos múltiplos, excessivos e degradadores, visando a prevenção de danos, como condição
básica de vida no planeta, incluídas as futuras gerações.
4.2 ABRANGÊNCIA E CASOS DE INEXIGIBILIDADE
Os usos que se sujeitam à outorga foram claramente explicitados pela Lei
nº 9.433/97, em seu art. 12, incisos I a V. Paulo Affonso Leme Machado40 afirma
que, no inciso V do art. 12, supracitado, “o legislador deu à Administração Pública a possibilidade de alargar os casos em que a outorga hídrica seja obrigatória”,
alertando que a “a Administração Pública, contudo, terá o ônus da prova a respeito
da possibilidade de alteração do regime, da quantidade e/ou da qualidade de água
existente em um corpo de água”, e asseverando que só assim se podem entender
como legais as modalidades de outorga do art. 3º, III, IV e V, da Instrução Nor-

37

BRASIL. Lei nº 9.984 de 17 de julho de 2000. Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas – ANA -, entidade
federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 18 jul. 2000.
38
O art. 78 do Código Tributário Nacional define “poder de polícia”.
39
Nesse sentido, o art. 13, da Resolução nº 16, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, estabeleceu que “A emissão
da outorga obedecerá, no mínimo, às seguintes prioridades: 1- o interesse público e II – a data da protocolização do requerimento, ressalvada a complexidade de análise do uso ou interferência pleiteados e a necessidade de complementação de
informações”. (BRASIL, 2001).
40
Ibid, p. 61.
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mativa 4, de 21.6.2000, do Ministério do Meio Ambiente: obras hidráulicas41;
serviços de limpeza, proteção de margens e desassoreamento de cursos de água
e travessias em cursos de água (DOU, 3.7.2000, p. 27). A ausência de outorga de
uso nos casos acima mencionados configura “infração das normas de utilização
dos recursos hídricos superficiais ou subterrâneos” (art. 49 da Lei nº 9.433/97
– “Das infrações e penalidades”).
No que tange à outorga de direito de uso da água para fins de geração de
energia elétrica, a outorga de direito de uso da água não está contida na concessão
do serviço público, eis que o art. 12 da Lei nº 9.433/97 é claro nessa definição.
Dispõe o art. 6º da Lei nº 9.984/00 que a ANEEL deverá obter Outorga preventiva
junto ao órgão competente – federal ou estadual – quanto à exploração de um novo
potencial hidroelétrico, para que seja reservada vazão passível de outorga, observado o disposto no art. 11, 12 e o parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.433/97,
dessa forma possibilitando aos investidores o planejamento de empreendimentos
que necessitem desses recursos. O requerente tem o prazo máximo de até três
anos para utilizar a outorga preventiva recebida (art. 6º, §2º. da Lei nº 9.984/00).
A obtenção da outorga preventiva não confere direito de uso de recursos hídricos,
isto é, não obriga o órgão competente a conceder a outorga (art. 6º, §1º, da Lei
nº 9.984/00). Em 12/03/2003, foi publicada a Resolução ANA nº 131, que dispõe
sobre procedimentos diferentes à emissão de declaração de reserva de disponibilidade hídrica e de outorga de uso de potencial de energia hidráulica superior a 1
MW em corpo d´água de domínio da União.
A outorga preventiva para declaração de disponibilidade de uso de água é previsto
para usuários específicos, para que, em contrapartida ao interesse particular ou específico, seja reservado um saldo hídrico suficiente para atender emergências ambientais de
interesse comum da coletividade. Deve ocorrer, por evidente, na fase interna da licitação
da concessão, para evitar que o concessionário já vencedor de certame licitatório requeira tardiamente a outorga de direito de uso da água. O mesmo entendimento se aplica às
concessões para abastecimento público.
Os usos que independem de outorga de uso pelo Poder Público são enumerados em três previsões legais na Lei das Águas no § 1º do art. 12, a ser definido
em regulamento. Cabe referir que o critério de insignificância nas hipóteses dos
incisos II e III não é idêntico para todas as bacias hidrográficas, pois deverá levar
em conta a diferença de vazão dos corpos de água, as estações do ano, o grau de
poluição existente e as metas de melhoria da qualidade hídrica, entre outros fatores42. Portanto, resta normatizar o termo insignificante, para efeito de dispensa
da outorga e, posteriormente, da cobrança pelo uso da água. Cabe aos Comitês de
Bacia Hidrográfica efetuar a proposta do limite entre vazão insignificante e vazão
outorgável, ao Conselho de Recursos Hídricos43.

41

Paulo Affonso Leme Machado refere “Obras hidráulicas como: 1) obras de reservação: barragens, açudes, tanques de
reservação, diques de proteção, diques, soleiras de nível; 2) obras de desvio ou derivação: canais, retificação, espigões,
desvios; 3) obras de travessia: pontes, aquedutos, oleodutos (DOU, 3.7.2000, p. 28).” (Ibid, p. 61).
42
MACHADO, 2002, op. cit., p. 74.
43
GRANZIERA, 2003. op cit., p. 184.
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De acordo com o disposto no inciso XXIX do art. 2º, da Instrução Normativa MMA 04/2000, uso insignificante são as “[ ... ] derivações, captações,
lançamentos e acumulações consideradas insignificantes pelos Comitês de Bacia
Hidrográfica ou, na falta deles, pelo poder outorgante, devendo constar do Plano
de Recursos Hídricos da respectiva bacia”44.
Note-se que não se trata de dispensa de outorga, que ficaria ao juízo
discricionário do órgão público. Nas situações do art. 12, § 1º, com sua explicitação no regulamento, haverá um direito de as pessoas usarem a água.
Entretanto, a não-obrigatoriedade da expedição da outorga de uso para as
formas de uso da água supracitadas não retira a responsabilidade do Poder
Público de inspecionar e constatar a ocorrência das situações previstas nos
incisos transcritos, bem como computar e quantificar o uso das águas nos
balanços quali-quantitativos, pois um conjunto de usos insignificantes pode
tornar-se significativo. Essa responsabilidade corresponde ao dever do Poder Público exigir dos não-outorgados que se cadastrem.
Outro enfoque a destacar diz quanto à abrangência da outorga de uso sob o
ponto de vista geográfico, isto é, a definição da área territorial abrangida pela mesma. A lei não indica o espaço territorial que deve ser considerado pela autoridade
na decisão administrativa sobre a concessão da outorga de direitos de uso da água.
Apenas refere que cabe ao detentor do domínio o respectivo exercício do poder
de polícia de outorgas.
A Lei nº 9.433/97 resolveu indiretamente essa questão, pois fixou a competência dos Comitês para aprovar o Plano de Bacia Hidrográfica (art. 38, III), que
por sua vez conterá, dentre outros elementos, as prioridades para a outorga (art. 7º,
III), e determinou que a outorga se condiciona a essas prioridades (art. 13). Considerando que a área de atuação dos Comitês deve ser previamente definida, parece
ter ficado também resolvida a questão da abrangência geográfica para a concessão
das outorgas de uso em cada bacia hidrográfica. Cabe atentar que os Comitês podem ter como áreas de atuação, além da bacia hidrográfica, sub-bacias ou grupos
de bacias e sub-bacias contíguas. Nesse caso, o Poder Público deve considerar
todos os planos relativos à determinada região, para conceder as outorgas de uso.
Por fim, a abrangência da outorga de uso há que se considerada em termos
de seu quantum outorgável, ou seja, do volume hídrico outorgado. Tem-se, logo,
que a função da outorga é propiciar o uso da água disponível entre as demandas
existentes ou potenciais, a fim de alcançar melhores resultados à sociedade. Estes
poderão estar atrelados ao crescimento econômico (abastecimento industrial), à
eqüidade social (abastecimento público) e à sustentabilidade ambiental (manutenção da vazão mínima do curso de água – “vazão ecológica”)45.
Para o Professor Jerson Kelman46, a outorga visa a dar uma “[ ... ] garantia
quanto à disponibilidade hídrica, assumida como insumo básico de processo pro-

44

Ibid., p. 184.
ALMEIDA (b), 2004, op. cit.
46
KELMAN, Jérson. Outorga e cobrança de recursos hídricos. In: THAME, Antonio Carlos de Mendes. (Org). A cobrança
pelo uso da água. São Paulo: IQUAL, Instituto de Qualificação e Editoração Ltda., 2000, p. 96.
45
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dutivo”, dessa forma “[ ... ] a outorga tem valor econômico para quem a recebe,
na medida em que oferece garantia de acesso a um bem escasso”. Todavia, “[ ...
] um grande complicador no processo de emissão de outorgas tem origem no fato
de que o conceito de ‘disponibilidade hídrica’ admite diferentes formulações, porque a vazão fluvial é uma variável aleatória, e não uma constante”.
Assim, diante da inconstância da disponibilidade hídrica, constata-se que os outorgados não têm direito adquirido a que o Poder Público lhes forneça o quantum de água
indicado na outorga. O Poder Público não pode arbitrariamente alterar a outorga, mas
pode modificá-la motivadamente, de acordo com o interesse público47.
4.3 COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA
Em cumprimento à determinação constitucional (art. 21, XIX), um dos critérios que a União inseriu na Lei 9.433/97 é o de que toda a outorga de direito de
uso dos recursos hídricos é competência do Poder Público48.
A outorga constitui exercício do poder e polícia administrativa, competindo
ao detentor do domínio hídrico conceder ou autorizar essa utilização, conforme
critérios legais ou regulamentares. A Lei das Águas estabelece, em seu art. 14,
que “[ ... ] outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal”.
No que toca aos recursos hídricos em corpos de água de domínio da União,
essa competência é exercida pelo Poder Executivo Federal (art. 29, II, da Lei
9.433/97, e parágrafo único), especificamente pela Agência Nacional de Águas
(ANA), conforme dispõe o diploma legal que a criou, a Lei nº 9.984/00, em seu
art. 4º, IV. Nas águas de domínio estadual, ou do Distrito Federal, cabe ao Poder
Executivo de sua esfera outorgar os direitos de uso dos recursos hídricos (art. 30,
I, da Lei 9.433/97), por meio de órgãos incumbidos legal e regimentalmente de
exercer essa atividade, de acordo com o disposto nas leis estaduais.
Ressalte-se que a outorga não é conferida a uma pessoa, mas a uma atividade
específica por ela exercida, sujeita à outorga por força de lei (art. 12 da Lei das
Águas). Assim, o objeto do exercício do poder de polícia administrativa, seja na
apreciação do requerimento de outorga, ou na fiscalização dos usos outorgados, é
a observância do uso que gerou, ou gerará, a própria outorga de uso, observadas as
condições estabelecidas no art. 13 da Lei das Águas , bem como situações de uso
prioritário de recursos hídricos (art. 1º, III, da Lei nº 9.433). No caso de transferência da titularidade do uso, deve haver a formalização da transmissão da outorga, nos termos definidos nos arts. 14 e 15 da Instrução Normativa MMA 4/2000.
Merece aludir, quanto ao tema, a necessidade de articulação entre União e
Estados. Em grande parte das bacias hidrográficas, há rios de domínio federal e

47
Nesse sentido, o art. 12, § 1º, da Resolução nº 16 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, estabelece que “As vazões
e os volumes outorgados poderão ficar indisponíveis, total ou parcialmente, para outros usos no corpo de água, considerando o balanço hídrico e a capacidade de autodepuração para o caso de diluição de efluentes”.
48
Ibid, p. 59.
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rios de domínio estadual. Na mesma bacia hidrográfica, tanto a União como os
Estados possuem poder de polícia administrativo para conceder a outorga sobre
as águas de seu respectivo domínio. O art. 4º da Lei nº 9.433/97 dispõe que “[
... ] a União articular-se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos
recursos hídricos de interesse comum”. Todavia, embora a norma determine uma
negociação, a lei não estabelece qualquer parâmetro a pautar a ação das partes
interessadas, restringindo-a um ato discricionário, paralelamente à importante a
necessidade de equacionar, muitas vezes, usos conflitantes.
Uma forma de estabelecer os necessários parâmetros pode ser a fixação de
determinada vazão e de certo padrão de qualidade de água, na confluência de rios,
um estadual e outro federal, sem restringir demais a ação das partes envolvidas,
porém assegurando a não-ocorrência de danos sensíveis a jusante49.
Outra forma de proceder à articulação verifica-se no § 1º do art. 14 da Lei
de Águas, segundo o qual “o Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados
e ao Distrito Federal a competência para conceder outorga de direito de uso de
recursos hídricos de domínio da União”. Tal dispositivo legal autoriza o Poder
Público federal a decidir os casos em que delegará a competência sobre outorgas
aos Estados ou ao Distrito Federal, tratando-se de poder discricionário, uma vez
que serão verificadas, em cada caso, a conveniência e a oportunidade – as condições administrativas para a perfeita execução da tarefa delegada -, assim como o
interesse público nessa delegação. Esta não constitui direito a ser reclamado pela
unidade federada, muito menos pode ser imposta pela União.
A delegação50 da outorga não exime a União da co-responsabilidade pela implementação das regras da outorga, pois a responsabilidade pelo bom uso dos rios federais
é originária (art. 20, III, da Carta Magna de 1988). Dessa forma, segundo Paulo Affonso
Leme Machado51 “[ ... ] merece ser inserida na regulamentação norma no sentido de
que os Estados e o Distrito Federal comuniquem à União as outorgas concedidas e as
medidas de suspensão, de racionamento e medidas punitivas efetivadas”.
Destarte, faz-se necessária a adoção de um sistema integrado de outorgas
quando numa mesma bacia hidrográfica for diverso o domínio das águas a montante ou a jusante. No Brasil, diante da existência de águas da União, dos Estados
e do Distrito Federal, faz-se necessário buscar um procedimento harmonizador
das várias outorgas, talvez por superveniente regulamentação legal da matéria.
4.4 DIREITO À OUTORGA
Considerando que a vazão hídrica é “uma variável aleatória”, há uma gradação nos deveres do Poder Público referentes à outorga de uso da água. O primeiro

49

GRANZIERA, 2003, op. cit., p. 180.
Nesse sentido, outra delegação é estabelecida pelo artigo 29 da Resolução nº 16, do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos que dispõe: “A autoridade outorgante poderá delegar às Agências de Água o exercício das seguintes atividades
relacionadas à outorga de uso de recursos hídricos situados em suas respectivas áreas de atuação. I – recepão dos requerimentos de outorga; II – análise técnica dos pedidos de outorga; III – emissão de parecer sobre os pedidos de outorga”.
51
MACHADO, 2002, op. cit., p. 76.
50
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dever do outorgante é destinar a água para o consumo humano52. O segundo dever
é a reserva hídrica para os ecossistemas aquáticos. E o terceiro dever é a observância das outorgas preventivas dos art.s 6º e 7º (reserva com o fim do uso do potencial de energia hidráulica) da Lei nº 9.984/00, respeitando as diretrizes dos Planos
de Recursos Hídricos (art. 7º, VIII, da Lei nº 9.433/97)53, bem como as condições
ao deferimento da outorga de uso (art. 13 da Lei nº 9.433/97), para os usos de água
sujeitos (vinculados) à outorga de uso (art. 12 da Lei nº 9.433/97).
Consideradas estas três etapas e mais as exigências da qualidade ambiental (art.
3º, III, da Lei nº 9.433/97) e outras que a legislação imponha, conclui-se que o Poder
Público não pode deixar de conceder a outorga de uso solicitada, visto que a mesma não
é uma faculdade, mas um direito subjetivo da pessoa física ou jurídica, direito que nasce
após o cumprimento das etapas apontadas. Afirmando-se o direito à outorga, não se está
consagrando direito imutável a uma determinada quantidade de água. Materializa-se
para uma pessoa física ou jurídica, num determinado momento, seu direito de aceder à
água54, sob determinadas condições técnicas e legais.
É de se notar que a expedição da outorga de uso não imobiliza o planejamento dos usos do curso de água, pois não tem caráter definitivo. A autorização
não garante a continuidade temporal plena da outorga de uso ou sua perpetuidade,
mas nem por isso ela é precária. Existem prazos inseridos no termo da outorga de
uso, que devem ser respeitados55, excluídas as hipóteses legais que autorizam a
suspensão, em definitivo ou por prazo determinado, da respectiva outorga.
A noção jurídica do Poder Público “gestor das águas”, e não “proprietário
das águas”, faz com que o Poder Público não possa reter as águas disponíveis,
para quem legalmente queira utilizá-las. O Poder Público é o mediador, o fiscal e
também o distribuidor das águas, visando a conciliar o interesse de todos – gerações presentes e gerações futuras: direito da sustentabilidade hídrica (art. 225 da
Constituição Federal e art. 2º, I, da Lei nº 9.433/97) e o direito ao uso múltiplo e
democrático das águas (art. 1º, IV e VI, da Lei nº 9.433/97)56.
O fato de a outorga ser expedida através de “autorização” (art. 4º, IV, da Lei
nº 9.984/00) não deixa ao outorgante uma margem absoluta de discricionariedade
na repartição das águas. A Lei nº 9.784/99, diz: “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência” (art. 2º, caput). O advento dessa lei é um
fato auspicioso, pois consagra a limitação do arbítrio do Poder Público na gestão
dos bens de uso comum do povo. A observância desses princípios – especialmente
os da razoabilidade e da proporcionalidade – trará luz para que o interesse público
e o provado sejam conciliados no exercício do direito de acesso à água57.

52
53
54
55
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Art 1º, III, da Lei das Águas.
MACHADO, 2002, loc. cit., p. 67.
Ibid, p. 67.
Ibid, p. 67-68.
MACHADO, 2002, op. cit., p. 67.
Ibid, p. 67-68.
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4.5 OUTORGA, ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Sob a égide da exigência constitucional (art. 225, § 1º, IV) e da legislação infraconstitucional brasileira (art. 10 da Lei nº 6.938/81), o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA), constitui-se, tanto quanto a outorga, em um indispensável
procedimento na prevenção dos danos aos recursos hídricos nos atos de controle
do Poder Público. Ambos consistem em instrumentos jurídico-institucionais de
tutela ambiental, cujo exercício do poder de polícia administrativo fundamentamse nos mesmos princípios da prevenção, da supremacia do interesse publico sobre
o particular e do desenvolvimento sustentável.
Dispõem os arts. 29, caput, e 30, caput, da Lei nº 9.433/97, que compete ao
Poder Executivo Federal e aos Poderes Executivos Estaduais e do Distrito Federal
“[ ... ] promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental (inciso IV de ambos os artigos).
O órgão público responsável pela emissão da outorga de direitos de uso dos
recursos hídricos deverá verificar acerca da exigência, ou não, do procedimento de EPIA. Se esse estudo foi exigido, o referido órgão público poderá exigir
esclarecimentos, vistorias e diligências da equipe multidisciplinar, e, inclusive,
acompanhar a audiência pública que for realizada, para fins de melhor embasar a
decisão da outorga dos direitos de uso das águas.
Caso o EPIA seja exigível, e não tenha sido exigido pelo órgão público
ambiental, caberá ao órgão público responsável não conceder a outorga enquanto tal Estudo não for devidamente apresentado, sob pena de responsabilização civil e criminal58. Caso seja prevista a apresentação do licenciamento
ambiental somente após o deferimento da outorga, poderá o órgão público
outorgante acompanhar o EPIA, pois esse Estudo terá repercussão na renovação da outorga ou na sua suspensão59.
Constatando o órgão responsável pela outorga significativa degradação do
meio ambiente, ou potencial de degradação do meio ambiente em razão da atividade ou da instalação de determinada obra, conforme a Constituição Federal (art.
225, § 1º, IV), deverá ser exigido o EPIA.
No tocante ao tema, enuncia o Professor Paulo Affonso Leme Machado60 que
“esses dois institutos guardam grande aproximação, podendo até ser unificados,
se para tanto houver interesse da Administração Pública e eficácia de resultados
sociais”. Assinala que, enquanto estiverem diferenciados, a outorga dos direitos
de uso tem um campo mais largo do que o licenciamento ambiental, eis que a
outorga, além do caso concreto do pedido analisado, deve primeiramente ater-se
ao Plano de Recursos Hídricos da bacia hidrográfica, dos Estados e do País, devendo ser indeferido o requerimento de outorga de uso caso esteja em desacordo
com esses planos. Aduz o autor, ainda, que a apresentação prévia da licença ou da
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MACHADO, 2002, op. cit, p. 64.
Ibid., p. 65.
Ibid., p. 65.
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autorização ambiental dependerá do que constar na legislação ambiental federal,
estadual ou municipal pertinente.
O necessário disciplinamento da articulação institucional desses institutos foi regulamentada no § 1º do art. 10 da Resolução CONAMA nº 237,
de 17.12.1997, o qual determina que no, procedimento de licenciamento
ambiental deverá constar, obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão
em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo e,
quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga
para uso da água, emitida pelos órgãos competentes.
No entanto, com o advento da outorga de uso preventiva e da outorga de
uso para lançamento (diluição) de efluentes, torna-se imperativo que os dois
sistemas – o ambiental e o de recursos hídricos – adotem mecanismos que
permitam uma ação articulada e concomitante, visando a gestão integrada.
No que se refere apenas à captação de água, não há problemas em se exigir
a outorga preventiva para a concessão de uma licença prévia ambiental, ou
outorga de direito de uso, como requisito para a obtenção da licença de instalação, já que, nesse caso, a água é considerada como insumo de processo
ou matéria prima61.
Contudo, no que se refere à outorga de uso para lançamento (diluição)
de efluentes, os órgãos gestores de meio ambiente e de recursos hídricos
deverão trabalhar de forma plenamente articulada, haja vista que a decisão a ser tomada é totalmente interdependente, ou seja: as eficiências de
tratamento de efluentes definidas na licença de instalação ambiental e as
correspondentes cargas poluidoras remanescentes, deverão estar em perfeita
consonância com as vazões que poderão ser alocadas para diluição desses
poluentes, e vice-versa 62.
Por fim, cite-se que algumas legislações estaduais dispõem que a outorga
de uso não exime o outorgado de obter o “licenciamento ambiental”, como, por
exemplo, apontam os Decretos nºs 41.25863, de 31.10.1996, do Estado de São
Paulo (art. 5º), e 37.03364, de 21.11.1996, do Estado do Rio Grande do Sul (art.
6º). A integração eficiente entre outorga e licenciamento é o ponto crucial da Política Nacional de Recursos Hídricos. Se a outorga for expedida sem a devida
articulação com o licenciamento ambiental estará violado o grande objetivo de assegurar água em adequado padrão de qualidade para a atual e as futuras gerações
(Capítulo II – “Dos Objetivos”, art. 2º, I, da Lei 9.433/97)65.
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SILVIA; MONTEIRO, op. cit.
Ibid.
63
Decreto que aprova o regulamento dos artigos 9º a 13º da Lei nº 7.663/91 (essa lei estabelece normas de orientação à
Política Estadual de Recursos Hídricos, bem como ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos).
64
Decreto que regulamenta a outorga do direito de uso da água no Estado do Rio Grande do Sul, prevista nos artigos 29,
30 e 31 da Lei nº 10.350/94 (essa lei regulamenta o art. 171 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, o qual veio a
instituir o sistema estadual de recursos hídricos, integrado com o sistema nacional de gerenciamento desses recursos).
65
MACHADO, 2002, op. cit., p. 65-66.
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5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 A Lei nº 9.433/97 adotou o modelo de gestão ambiental dos recursos hídricos
e elegeu a outorga como instrumento de controle quali-quantitativo e de ordenação dos múltiplos tipos de usos d´água, dependendo sua plena efetividade da
conclusão e integração do sistema de gerenciamento com os usuários, bem como
de investimentos maciços no suporte institucional.
5.2 Considerando a égide de uma gestão sustentável e integrada dos recursos hídricos, preconizada pela Lei das Águas, conclui-se que a deficiente estrutura administrativo- institucional para a implementação da outorga constitui-se em fator
de agravamento da poluição e da escassez das águas, especialmente nos intercorrentes períodos de estiagem.
5.3 A emissão da outorga de direito de uso de recursos hídricos (autorização de
uso) pela autoridade administrativa outorgante está condicionada às prioridades
de uso elencadas no art. 13 da Lei nº 9.433/97, sendo admitida a parte discricionária do ato nos termos do art. 37, da Constituição Federal de 1988, e da supremacia
do interesse público.
5.4 A outorga de direito de uso de recursos hídricos, enquanto ato administrativo,
materializa-se primordialmente sob a modalidade de autorização. Considerando
que a Lei nº 9.984/00 prevê a aplicação da outorga tão-somente nos mananciais
de domínio da União, aos Estados é facultado escolher outra forma administrativa
hábil em sua legislação de recursos hídricos.
5.5 O Direito Ambiental Comparado contempla a outorga de recursos hídricos à
peculiaridade de cada país e cultura. A outorga foi normatizada no Brasil segundo
inspiração no modelo francês de gestão descentralizada e participativa das águas,
cujo desafio principal perpassa uma mudança de paradigma alicerçada na “cultura
da água”, em prol de todos os seres vivos.

A DOMINIALIDADE DAS ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS NO BRASIL À LUZ DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E O
CASO DO AQÜÍFERO GUARANI
FABIANA PASCHOAL DE FREITAS
Mestra em Direito, na área de Relações Internacionais,
pela UFSC. Professora de Direito Ambiental e
Direito Internacional na AVEC/RO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Cabe atentar, inicialmente, à terminologia utilizada por alguns autores na
matéria relativa à água, como Pompeu que explica a distinção entre o significado
do vocábulo “água” e o da expressão “recurso hídrico”:
Água é o elemento natural, descomprometido com qualquer uso ou utilização.
É o gênero. Recurso hídrico é a água como bem econômico, passível de utilização com tal fim. Por essa razão temos um Código de Águas e não um Código
de Recursos Hídricos. O Código disciplina o elemento líquido mesmo quando
não há aproveitamento econômico, como são os casos de uso para as primeiras
necessidades da vida [...].

A lei sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, como a própria
ementa declara, trata da água na condição de bem econômico, de “recurso
hídrico”.1
Apesar desta diferenciação, na Constituição Federal empregou-se a expressão “recursos hídricos”, não traduzindo, necessariamente, aproveitamento econômico do bem. Por isso, também há autores, como Machado e Granziera, que
utilizam ambas as terminologias sem nenhuma distinção específica, ainda que
“águas” e “recursos hídricos” não sejam conceitos idênticos.2
Optou-se neste trabalho por utilizar água e recurso hídrico indiscriminadamente, aludindo ambos os termos à água doce.

1

POMPEU, 2001, p. 12-13.
Nem a lei empregou as terminologias com uma divisão rigorosa (MACHADO, 2002, p. 24). Conforme verifica
Granziera, “a Lei nº 9.433/97 não distingue o termo ‘água’ da expressão ‘recursos hídricos’. Se estabelece, no art. 1º,
os fundamentos da ‘Política de Recursos Hídricos’, dispõe que a ‘água’ é um bem de domínio público. Fala em uso
prioritário e gestão dos ‘recursos hídricos’, mas menciona que a ‘água’ é um recurso natural limitado, dotado de valor
econômico. O objeto da Lei de Águas é a água contida nos corpos hídricos, passíveis de várias utilizações” (GRANZIERA, 2001, p. 30).
2
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2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA DOMINIALIDADE DAS ÁGUAS NO BRASIL
No Brasil, os bens ambientais foram por muito tempo juridicamente tratados
sob a ótica patrimonialista. Somente a partir da Constituição de 1988 o meio ambiente
tornou-se um bem de uso comum de todos e não mais de cada um em particular.
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.3

No caso da água, caracterizada como um bem tipicamente ambiental, é atual
e constitucionalmente considerada bem de uso comum do povo e não integra, por
conseguinte, a propriedade do particular − até porque um bem indispensável à
vida não poderia ser suscetível de apropriação privada.4 Este elemento vital, de
fruição geral da coletividade, tem a sua gestão conferida ao Poder Público. Mas
nem sempre foi assim.
2.1 Do Código de Águas de 1934 à Constituição Federal de 1988
O Código de Águas (Decreto nº 24.643 de 10 de julho de 1934) classificou
as águas em águas públicas, águas comuns e águas particulares. Segundo este
código, as águas públicas podiam ser de uso comum ou dominicais. As águas de
uso comum incluíam, entre outros, os mares territoriais, golfos, baías, enseadas
e portos; as correntes, canais, lagos e lagoas navegáveis ou flutuáveis (desde que
não situados em um só prédio particular e por ele exclusivamente cercados); as
fontes e reservatórios públicos. As águas dominicais eram todas as águas situadas
em terreno que também o eram, quando não fossem do domínio público de uso
comum, nem comuns.5 As águas comuns eram “as correntes não navegáveis ou
flutuáveis e de que essas não se façam”.6 Por fim, quanto às águas particulares, o
Código de Águas dispunha: “são particulares as nascentes e todas as águas situadas em terrenos que também o sejam, quando as mesmas não estiverem classificadas entre as águas comuns de todos, as águas públicas ou as águas comuns.”7
O Código de Águas estabeleceu quais águas públicas pertenceriam à União
(quando fossem limítrofes ou se estendessem a território estrangeiro ou a mais de
um Estado brasileiro, as águas marítimas etc.), aos Estados (quando fossem limítrofes ou percorressem mais de um Município), e aos Municípios (quando exclusivamente situados em seus territórios),8 não mencionando as águas subterrâneas.

3

CF/88, art. 225, caput.
SILVA, J. A., 2003, p. 120. Cabe observar que “a carência de alimentos pode levar um ser humano à morte no prazo de
até vinte e um dias. A carência de água o levaria à morte em até três dias” (CAUBET, 2004, p. 147).
5
Decreto no 24.643/34, arts. 1º, 2º e 6º.
6
Decreto no 24.643/34, art. 7º.
7
Decreto no 24.643/34, art. 8o.
8
Decreto no 24.643/34, art. 29.
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Assim, a propriedade das águas era distribuída entre a União, os Estados,
os Municípios e também entre os indivíduos proprietários, visto a previsão de
águas particulares no Código de Águas. Tal regime dominial das águas foi homologado pelas Constituições brasileiras de 1934 e 1937. As Constituições posteriores de 1946 e 1967 aumentaram o domínio dos Estados ao dispor que entre
os bens estaduais estariam os lagos e rios de seus territórios e restringiram assim
o domínio dos Municípios e dos particulares em comparação ao que dispunha
o Código de Águas.9
No entanto, Nunes observa que, independentemente da vigência do Código
de Águas que estabelecia que “o dono do prédio onde houver alguma nascente,
satisfeitas as necessidades de seu consumo, não pode impedir o curso natural das
águas pelos prédios inferiores”10 ou que “o proprietário de uma nascente não pode
desviar-lhe o curso quando da mesma se abasteça uma população”,11 entre outras
limitações, a jurisprudência brasileira adotou por muito o tempo o entendimento
de que “é livre e absoluto o direito do proprietário da nascente, podendo dela gozar e dispor da forma mais ampla. É a própria extensão do conceito do direito de
propriedade aplicável na hipótese [...] como se o direito sobre esta, fosse absoluto,
ou como se ainda existisse ela nos moldes amplos da Constituição de 1891.”12
A grande ruptura a este entendimento só ocorreu com o advento da Constituição Federal de 1988 que definiu os bens ambientais, incluindo a água, como
de uso comum do povo e alterou significativamente a dominialidade das águas no
Brasil, ampliando o domínio dos Estados e inserindo as águas subterrâneas entre
os bens estaduais, uma vez que os recursos hídricos subterrâneos não possuíam,
anteriormente, titular definido:
Art. 20. São bens da União:
III − os lagos, rios e quaisquer correntes 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;
VIII − os potenciais de energia hidráulica;
[...]
Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:
I − as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito,
ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União.13

Destarte, a dominialidade das águas encontra-se atualmente diluída apenas
entre a União e os Estados da Federação, não existindo mais águas municipais ou
particulares. Excluídas as águas de domínio da União, as demais são de domínio
dos Estados. O novo disciplinamento dado às águas pela Constituição fez com que

9

RIBEIRO, 2003, p. 37.
Decreto no 24.643/34, art. 90.
11
Decreto no 24.643/34, art. 94.
12
NUNES, 1969, 44 e 45.
13
CF/88, arts. 20, III, VIII e 26, I.
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o Código de Águas ficasse superado em vários aspectos, sobretudo na parte em
que conceituava as águas em públicas, comuns e particulares. Já não há, portanto,
águas particulares no Brasil, uma vez que as águas serão sempre de domínio público.14 O Código de Águas de 1934 ainda está em vigor, porém com alterações.
Meirelles conceitua domínio público, em sentido amplo, como o poder de
dominação ou de regulamentação que o Estado exerce sobre os bens públicos, os
bens particulares de interesse público e os inapropriáveis individualmente, mas de
fruição geral da coletividade.15
Apesar da evolução histórica do direito das águas, acompanhando a evolução do próprio direito de propriedade, Freitas observa que “os profissionais do Direito sempre encararam o problema da água doce como algo limitado a conflitos
de vizinhança ou aproveitamento para energia elétrica. [...] É possível dizer que
durante décadas e mesmo sob a vigência do Código de Águas de 1934, o enfoque
dado ao tema era sempre mais sob a ótica do direito privado do que do direito
público”16 − cabendo aqui esclarecer que “quando se protege juridicamente o bem
ambiental, busca-se a proteção de um direito difuso e, dessa forma, este encontrase desvinculado do tradicional direito público e privado, visando à conservação
de um bem que pertence à coletividade como um todo e cujo controle é feito de
forma solidária entre o Estado e os cidadãos.”17
Uma última questão sobre a evolução da dominialidade das águas no Brasil
é se existiria direito adquirido à propriedade da água ou direito à indenização aos
antigos proprietários de águas particulares. Partindo-se da premissa de que a lei
nova não tem o poder de desfazer a situação jurídica consumada, o direito adquirido é caracterizado por dois elementos: a) ter sido produzido por um fato idôneo;
b) ter sido incorporado definitivamente ao patrimônio do titular.18 Ribeiro explica
que, segundo o entendimento predominante,
[...] somente a lei ordinária não pode retroagir em prejuízo do direito adquirido, da coisa julgada ou do ato jurídico perfeito, mas a Constituição e a Emenda
Constitucional podem e têm eficácia revocatória completa desses atos. [...]
Com efeito, é pacífico, entre os constitucionalistas, que as normas constitucionais se aplicam de imediato, sem que se possa invocar contra elas a figura do
direito adquirido.”19

Assim, não há o que se falar em direito adquirido de águas particulares, uma
vez que não existe direito adquirido contra a Constituição Federal (que estabeleceu a dominialidade pública das águas no Brasil).

14

RIBEIRO, 2003, p. 39-40.
Embora não trabalhe a concepção de bem difuso ambiental, desvinculado da classificação dicotômica de bens públicos
e privados (ver seção 2.2 subseqüente deste artigo), Meirelles leciona que “nesse sentido amplo e genérico o domínio público abrange não só os bens das pessoas jurídicas de Direito Público Interno como as demais coisas que, por sua utilidade
coletiva, merecem a proteção do Poder Público, tais como as águas, as jazidas, as florestas, a fauna, o espaço aéreo e as que
interessam ao patrimônio histórico e artístico nacional” (MEIRELLES, 2006, p. 515).
16
FREITAS, 2003, p. 18-19.
17
LEITE; AYALA, 2002, p. 54.
18
SILVA, J. A., 1994, p. 379.
19
RIBEIRO, 2003, p. 41.
15
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Ribeiro vislumbra, entretanto, a possibilidade dos antigos proprietários expropriados pleitearem uma correspondente indenização, uma vez que “a propriedade imobiliária que contém águas é em geral mais valiosa no mercado.”20
Machado também entende razoável sustentar que o direito adquirido “socorre esses proprietários particulares no sentido de obterem indenizações dos Estados quando estes pretenderem o domínio das águas referidas no art. 8o do Código
de Águas [águas particulares].”21
Mais correta parece a opinião de Irigaray que faz uma análise política sobre
a matéria:
Um eventual pleito de indenização que inclua, além do valor da água transferida
ao domínio público, o valor relativo à desvalorização do imóvel e ainda os lucros
cessantes, alusivos ao uso que seria dado futuramente à água em um mercado de
escassez, é ação política que só encontra correspondência na pretensão de se privatizarem os cursos d’água, em leilões internacionais, deixando com o mercado
a solução dos conflitos de uso, que necessariamente ocorrerão.22

Irigaray entende não ser passível de indenização uma transferência dominial
que se opera por força de norma constitucional, não encontrando tal pretensão
amparo nem mesmo na dogmática jurídica.23
2.2 A Dominialidade das Águas Segundo a Lei nº 9.433/97
A Lei no 9.433 de 08 de janeiro de 1997, também conhecida por Lei de
Águas, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, reafirmando a dominialidade pública das águas estabelecida na Constituição Federal ao preceituar que,
entre outros princípios, a água é um bem de domínio público:
Art. 1º. A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos:
I − a água é um bem de domínio público; [...].24

Importante observar que “dominialidade pública” não se confunde com
“propriedade pública”. Em conformidade com Machado,
O domínio público da água, afirmado na Lei 9.433/97, não transforma o Poder
Público Federal e Estadual em proprietário da água, mas o torna gestor desse
bem, no interesse de todos. “O ente público não é proprietário, senão no sentido puramente formal (tem o poder de autotutela do bem), na substância é um
simples gestor do bem de uso coletivo.”25
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RIBEIRO, 2003, p. 42.
MACHADO, 2002, p. 30.
IRIGARAY, 2003, p. 24.
IRIGARAY, 2002, p. 348; 2003, p. 24.
Lei no 9.433/97, art. 1o, I.
MACHADO, 2002, p. 25.
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No mesmo entendimento, Granziera explica que “o domínio da União ou dos
Estados, sobre os recursos hídricos, não se refere à propriedade de um bem imóvel,
objeto de registro próprio, mas decorre do próprio texto constitucional, significando
a guarda e administração dos mesmos e pela edição das regras a ele aplicáveis.”26
Nesse sentido, pode-se asseverar que a lei da Política Nacional de Recursos
Hídricos confirma a dominialidade pública das águas no Brasil.
Todavia, há também autores defendendo que esta confirmação teria se realizado de forma inconstitucional por diferenciarem a significação dos termos “bem
de uso comum do povo” e “bem de domínio público”. O ponto de partida para tais
divergências está na classificação dos bens trazida pelo Código Civil estabelecendo uma dicotomia entre bens públicos e privados: todos os bens que não pertencerem às pessoas jurídicas de direito público interno são tidos como particulares.27
Nesta classificação, uma das categorias dos bens públicos é constituída pelos bens
de uso comum do povo, tornando estes uma espécie daqueles.28
Considerando que “bens públicos, em sentido amplo, são todas as coisas [...]
que pertençam, a qualquer título, às entidades estatais, autárquicas, fundacionais
e empresas governamentais”,29 esta qualificação não se sustenta no caso dos bens
ambientais, cujos titulares são todos os membros da coletividade em geral. Fiorillo explica que “o art. 225 da Constituição Federal, ao estabelecer a existência
jurídica de um bem que se estrutura como de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, configura nova realidade jurídica disciplinando bem
que não é público nem, muito menos, particular.”30 Surge então a natureza jurídica de um novo bem: o bem difuso. O Código de Defesa do Consumidor (Lei
no 8.078/90) define interesses ou direitos difusos como “os transindividuais, de
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por
circunstâncias de fato.”31
Segundo Fiorillo, até o surgimento da Lei no 8.078/90, havia “no plano infraconstitucional a prevalência da dicotomia público/privado, de modo que os
bens hoje designados difusos, tendo em vista o critério da indeterminabilidade
dos titulares e da indivisibilidade de seu objeto, eram tratados sob o rótulo de
públicos.”32 Hoje o critério diferenciador reside exatamente no fato de que “o bem
público tem como titular o Estado (ainda que deva geri-lo em função e em nome
da coletividade), ao passo que o bem de natureza difusa repousa sua titularidade
no próprio povo.”33
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GRANZIERA, 2001, p. 76.
“São públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros
são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem” (Lei no 10.406/02, art. 98).
28
“São bens públicos: I – os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; II – os de uso especial,
tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou
municipal, inclusive os de suas autarquias; III – os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito
público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades” (Lei no 10.406/02, art. 99).
29
MEIRELLES, 2006, p. 518.
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FIORILLO, 2004, p. 51.
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Lei no 8.078/90, art. 81, parágrafo único, I.
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FIORILLO, 2004, p. 52.
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FIORILLO, 2004, p. 53.
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A Lei no 9.433/97, ao preceituar a água como um bem de domínio público,
reflete a classificação dicotômica dos bens segundo o Código Civil e em desarmonia com o texto constitucional, uma vez que a água é, na verdade, um bem
ambiental de uso comum do povo e também, de acordo com a Lei no 8.078/90, um
bem difuso. Nessa concepção, tanto o artigo 1º, I, da Lei de Águas como o artigo
99, I, do Código Civil padeceriam de inconstitucionalidade.
O cerne da questão, portanto, reside no fato de se atribuir ao que atualmente
se entende por bem difuso a característica de espécie de bem público, o que, para
Fiorillo, “resta evidente que os conceitos do subsistema civil não guardam compatibilidade com o art. 225 da Constituição Federal.”34
Nessa direção, Musetti afirma que “após a Constituição de 1988, com o advento do Código de Defesa do Consumidor e com o reconhecimento dos direitos
de terceira geração, a água passa a ser reconhecida como bem jurídico (indisponível e fundamental) de uso comum do povo. Os bens ambientais (de uso comum
do povo) não são espécies de bens públicos”.35
Opinião compartilhada por Caubet que também entende a lei incorrer em
erro ao estabelecer que a água é um bem de domínio público, utilizando-se do
mesmo argumento: a Constituição Federal considera o bem ambiental como bem
de uso comum do povo, impondo-se não só ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo, mas também à toda coletividade. Assim sendo, a água, como
um bem tipicamente ambiental, é “um bem de natureza muito particular, de uso
comum de todos: nem de domínio público exclusivo, nem suscetível de qualquer
tipo de apropriação privada.”36
Nota-se que os autores supra citados falam, no fundo, a mesma coisa: todos
negam a propriedade privada ou estatal dos bens ambientais, colocando o Poder
Público na condição de mero gestor desses bens, uma vez que o verdadeiro proprietário é o povo. As divergências recaem na compreensão do termo “domínio
público”: alguns o entendem em sentido amplo como o poder exercido pelo Estado para administrar os bens que ensejam algum interesse público, sejam eles bens
públicos, privados ou de uso comum do povo; outros restringem a sua acepção
somente aos bens públicos.
A propósito, Irigaray atenta que
[...] a água situa-se entre os bens que são, por natureza, de uso comum. Sendo
essencial à sobrevivência humana, assim como o ar, não pode ser objeto de
apropriação exclusiva, tolerando-se a dominialidade pública, com fins meramente protetivos. Supô-la passível de apropriação implicaria privar ou submeter ao risco de privação uma parcela expressiva da população, que teria
prejudicado o acesso a um elemento imprescindível à existência da vida, o que
configuraria uma inconstitucionalidade.37
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FIORILLO, 2004, p. 54.
MUSETTI apud CAUBET, 2004, p. 144.
CAUBET, 2004, p. 143.
IRIGARAY, 2002, p. 349; 2003, p. 27.
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Aqui, a inconstitucionalidade refere-se ao fato de que a privação do direito
ao acesso à água levaria necessariamente à privação do próprio direito à vida
assegurado pela Constituição Federal. Ou seja, negar o direito ao acesso à água
significa, antes de tudo, negar o direito à vida; em outras palavras, significa condenar o ser humano à morte, uma vez que a água é elemento intrínseco à sua
sobrevivência.38
Não obstante as divergências acerca da terminologia, a dominialidade pública das águas diz respeito ao dever de protegê-las que deve ser exercido (também)
pelo Poder Público que, como gestor dos recursos hídricos, tem a obrigação de
assegurar a manutenção da qualidade das águas, impedir a sua apropriação privada e garantir seus múltiplos usos.
Esta dominialidade pública das águas faz com que o uso dos recursos hídricos
sujeite-se à outorga, isto é, a uma licença concedida pelo órgão administrativo competente do Poder Público gestor. A lei esclarece que “a outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso.”39
Entretanto, segundo Caubet,
Por mais que se queira afirmar que a água não é elemento suscetível de direito
real de propriedade, a natureza das operações realizadas pela outorga tem a
conseqüência inevitável de entregar a propriedade da água ao beneficiário do
direito de uso. Quando se trata de uso consuntivo, por mais que se afirme que
é um direito de usos que foi atribuído, o que se transferiu é o próprio elemento
objetivo do direito. A água consumida não volta.40

A outorga de direitos de uso de recursos hídricos é um dos instrumentos da
Política Nacional de Recursos Hídricos que, segundo a Lei no 9.433/97, tem por
objetivo “assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água.”41
Independem de outorga pelo Poder Público o uso de recursos hídricos para
a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, distribuídos no
meio rural; as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes; e
as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes42 \ o que, conforme Caubet, “vale dizer que o único uso lícito será o uso doméstico, mesmo assim
sujeito a cadastramento. Todos os demais usos estão sujeitos à outorga.”43
3. A DOMINIALIDADE DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS NO BRASIL
Segundo Silva, “a tradição romana de que a propriedade do solo abrange a
do subsolo e, portanto, das águas subterrâneas conservou-se através dos séculos.
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MACHADO, 2002, p. 13-14.
Lei no 9.433/97, art. 18.
CAUBET, 2004, p. 144.
Lei no 9.433/97, art. 11.
Lei no 9.433/97, art. 12, § 1o, I, II e III.
CAUBET, 2004, p. 143.
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Os juristas da Idade Média transmitiram esta concepção ampla da propriedade
que se estende do ‘céu aos infernos’.”44
No Brasil, as águas subterrâneas foram por muito tempo consideradas uma
extensão do terreno, podendo ser naturalmente apropriadas pelos proprietários do
solo. O Código Civil de 2002 manteve a redação do Código Civil de 1916 sobre a
propriedade do solo em sua idéia absoluta ao entendê-la como “a do espaço aéreo
e subsolo correspondentes, em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não
podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas, por terceiros, a
uma altura ou profundidade tais, que não tenha ele interesse legítimo em impedilas.”45 De acordo com este dispositivo, se é no subsolo que as águas subterrâneas
estão armazenadas, poderia-se afirmar que o titular da propriedade é também o
proprietário dessas águas. Contudo, foi inserido um novo artigo ao código dispondo que “a propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos
minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e
outros bens referidos por leis especiais.”46 Segundo Viegas, “ocorreu, na realidade, não uma inovação material, mas apenas formal, tendente a compatibilizar o
Código Civil à legislação em vigor.”47
Se a Constituição Federal de 1988 incluiu, entre os bens de domínio dos Estados, as águas subterrâneas, não há mais o que se falar de águas subterrâneas particulares no Brasil. Mas, igualmente às águas superficiais, nem sempre foi assim. Silva
explica que o país passou por “dois momentos distintos: o da propriedade privada e
pública das águas subterrâneas e o da dominialidade pública dessas águas com o advento da Constituição Federal de 1988.”48 Isso porque, apesar do Código de Águas
de 1934 não atribuir às águas subterrâneas um titular definido, admitia que
Art. 96. O dono de qualquer terreno poderá apropriar-se por meio de poços,
galerias etc. das águas que existam debaixo da superfície de seu prédio, contanto que não prejudique aproveitamentos existentes nem derive ou desvie de
seu curso natural águas públicas dominicais, públicas de uso comum ou particulares.49

Verifica-se, portanto, que as águas subterrâneas eram entendidas como “bens
imóveis associados à propriedade da terra.”50 As águas subterrâneas só passaram a
ser consideradas bens de domínio público com o advento da Constituição de 1988
que as incluiu entre os bens dos Estados, uma vez que não possuíam anteriormente uma titularidade definida por lei. Os dispositivos sobre águas subterrâneas do
Código de Águas tornaram-se, a partir daí, inaplicáveis.
Em conformidade com Silva, “a dominialidade pública faz com que os Estados passem a ser gestores das águas subterrâneas. Cabe-lhes arbitrar eventuais
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SILVA, S. T., 2003, p. 822.
Lei no 10.406/02, art. 1.229.
Lei no 10.406/02, art. 1.230.
VIEGAS, 2003, p. 467.
SILVA, S. T., 2003, p. 818.
Decreto no 24.643/34, art. 96.
SILVA, S. T., 2002, p. 2169.
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conflitos existentes em matéria de utilização das águas subterrâneas e preservar
este recurso ambiental, através da adoção de normas adequadas à realidade de
cada Estado da Federação.”51
Contudo, aqui também se encontram divergências sobre o assunto. Há entendimentos de que as águas subterrâneas teriam a sua gestão conferida à União,
ao invés dos Estados de acordo com o artigo 26, I, da Constituição Federal. Duas
publicações informativas do Ministério do Meio Ambiente (MMA), por exemplo,
argüiram sobre a dominialidade das águas subterrâneas nesse sentido: uma delas,
intitulada Água subterrânea: conceitos, reservas, usos e mitos, afirma que “segundo a Constituição, as águas subterrâneas pertencem à União ou aos Estados ou
ao Distrito Federal, que serão os responsáveis pela outorga.”52 A outra, referente
ao Programa de Águas Subterrâneas do Ministério do Meio Ambiente, explica
que “os aqüíferos transcendem os limites estaduais e até nacionais, tornando imprescindível a presença da União.”53
De fato, as águas subterrâneas, assim como as águas superficiais, são de
domínio público, não podendo ser mais apropriadas como no passado. Entretanto,
até então afirmar que as águas subterrâneas são de domínio da União é desconhecer o dispositivo constitucional vigente ou, no mínimo, fazer uma interpretação
extensiva do dispositivo. O artigo 26, I, foi claro ao especificar que se incluem
entre os bens dos Estados as águas subterrâneas, enquanto o artigo 20, III, dispõe
que são bens da União os rios, lagos e correntes de água que banhem mais de um
Estado, sirvam de limites com outros países, estendam-se a território estrangeiro
ou dele provenham, não mencionando, portanto, as águas subterrâneas.
3.1 O Caso do Aqüífero Guarani
Acredita-se que o Aqüífero Guarani seja o maior reservatório de água doce
subterrânea transfronteiriça do mundo,54 situado entre os paralelos 16o e 32o de
latitude sul e entre os meridianos 47o e 56o de longitude oeste, estendendo-se ao
longo da Bacia do Paraná, no sudeste do Brasil, e pela parte leste da Bacia ChacoParaná nos territórios da Argentina, Paraguai e Uruguai.55
A extensão total deste aqüífero é estimada em 1,2 milhões de km², atingindo 840.000 km² no Brasil; 225.500 km² na Argentina; 71.700 km² no Paraguai; e
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SILVA, S. T., 2002, p. 2169.
MMA, 1999, p. 23.
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MMA, 2001, p. 16.
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O Aqüífero Guarani é um pacote de camadas arenosas que se depositaram na Bacia Sedimentar do Paraná há 200 milhões de anos. Tais rochas (arenitos) são altamente permeáveis e porosas, capazes de reter água (ROCHA, 1997, p. 192).
Difunde-se a idéia de que as águas do Guarani são, em sua maior parte, de excelente qualidade, adequadas para o consumo
humano, embora existam estudos que contestam essa tese: Rosa Filho acredita que, de toda a área do aqüífero, apenas
entre 20 e 30% sejam água potável, tratando-se o restante de águas salobras (ECOTERRA BRASIL, 2005). “Nas áreas de
maior confinamento, as águas do Guarani não são, sem tratamento, adequadas para o consumo humano, devido ao elevado
teor de sólidos totais dissolvidos, bem como uma elevada concentração de sulfatos e a presença de flúor acima dos limites
recomendáveis” (BORGHETTI, N. R. B.; BORGHETTI, J. R.; ROSA FILHO, 2004, p. 150).
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58.500 km² no Uruguai.56 Portanto, aproximadamente dois terços da sua área de
ocorrência situam-se em território brasileiro, estendendo-se aqui por oito Estados:
213.200 km2 em Mato Grosso do Sul; 157.600 km2 no Rio Grande do Sul; 155.800
km2 em São Paulo; 131.300 km2 no Paraná; 55.000 km2 em Goiás; 51.300 km2 em
Minas Gerais; 49.200 km2 em Santa Catarina; e 26.400 km2 em Mato Grosso.57
As divergências sobre a dominialidade das águas subterrâneas suscitadas na
seção anterior recaem sobre os aqüíferos interestaduais e os aqüíferos transfronteiriços. Uma vez que o Aqüífero Guarani possui ambas as características, visto
abranger oito Estados brasileiros e estender-se pelo subsolo de mais três países
além do Brasil, há também o entendimento de que existiria, nesse caso, o domínio
da União, em analogia à dominialidade dos rios interestaduais e transfronteiriços
prevista no artigo 20, III, da Constituição Federal.
Para Graf, “não parece, contudo, que o texto constitucional permita uma
interpretação tão extensiva a respeito do domínio das águas subterrâneas,”58 opinião compartilhada por Granziera que afirma não existir “base constitucional para
o entendimento de que as águas subterrâneas, subjacentes a mais de um Estado,
sejam do domínio da União.”59
No mesmo contexto, Freitas entende que
O domínio das águas subterrâneas ordenado na Carta Magna não resolve, por
completo, as dúvidas existentes. Discute-se, por exemplo, a quem pertencem
essas águas quando se estendem pelo território de mais de um Estado [...].
Todavia, ao meu ver, não é possível concluir que tal circunstância torne as
águas subterrâneas bem da União, pois inexiste qualquer dispositivo na Carta
Magna que disponha de tal forma. E não é possível falar-se em analogia com
a situação das águas superficiais, ou seja, os rios que dividem ou atravessam
dois ou mais Estados.60

Apesar das discussões existentes, não parece que o artigo 26, I, da Constituição seja tão ambíguo ou impreciso a ponto de despertar tamanha polêmica.
Mesmo assim, há uma proposta de Emenda Constitucional para transferir a gestão
dos aqüíferos dos Estados para a União.
3.2 Proposta de Emenda Constitucional no 43 de 2000
Em razão das divergências sobre a dominialidade das águas subterrâneas, há
uma proposta atualmente em trâmite no Senado Federal, para modificar a redação
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Importante observar que os números aqui apresentados constituem apenas estimativas da extensão do aqüífero, podendo
variar de um autor para outro. Araújo, França e Potter, por exemplo, estimaram uma área superior a 1.194.000 km² (ARAÚJO; FRANÇA; POTTER, 1995, p. 1); Rosa Filho e outros em aproximadamente 1.195.000 km² (ROSA FILHO et al., 2003,
p. 92); Rebouças em 1.195.200 km² (REBOUÇAS, 2002, p. 137); Rocha em 1,2 milhões km² (ROCHA, 1997, p. 191);
Campos em aproximadamente 1.194.000 km² (CAMPOS, 2000, p. 4); e assim por diante.
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dos artigos 20, III e 26, I da Constituição Federal, redefinindo a titularidade das
águas subterrâneas. Trata-se da Proposta de Emenda à Constituição no 43, publicada no Diário do Senado Federal de 21.11.2000 (PEC 43/2000).61
Tal proposta consiste em mudar o texto constitucional, de modo que
Pela primeira alteração, o inciso III do art. 20 − que hoje considera bens da
União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio,
ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limite com outros países, ou se
estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais − é alterado para dispor que constituem bens da União
os lagos, rios e quaisquer correntes de água superficiais ou subterrâneas, inclusive os aqüíferos, 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.

É também promovida alteração no inciso I do art. 26, que dispõe sobre os
bens dos Estados, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e
em depósito, ressalvadas, nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da
União, para acrescer a expressão circunscritas ao seu território.62
A principal justificativa para esta modificação é a de que haveria imprecisão
técnica, remanescendo dúvidas quanto à titularidade das águas subterrâneas na
Constituição Federal, uma vez que seu entendimento não é pacífico. Entretanto,
a própria necessidade de se modificar também o artigo 26, I, acrescentando a expressão “circunscritas ao seu território” é a prova de que as águas subterrâneas são
atualmente de domínio dos Estados, mesmo em aqüíferos pluri-estaduais.
Em juízo contrário, o Parecer no 1.320 de 2001 da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Senado Federal (CCJC/SF), que teve como relator o
senador Lúcio Alcântara, entendeu que a PEC 43/2000
[...] logra efetivamente o intento de conferir maior clareza e precisão técnica
ao texto constitucional.
A sua aprovação significará definição inequívoca do legislador constituinte
derivado no sentido de que as águas superficiais ou subterrâneas, inclusive
os aqüíferos − depósitos subterrâneos de água − quando banhem mais de um
Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, vem como os terrenos marginais e as praias fluviais,
constituam bens da União.
Por tais motivos, votamos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição no 43 de 2000.63

61
De autoria do senador Júlio Eduardo, a PEC 43/2000 teve como últimas tramitações: 20/04/2005 – incluída em ordem do
dia da sessão deliberativa ordinária; 26/04/2005 – anunciada a matéria, é lido e aprovado o Requerimento nº 346 de 2005,
subscrito pelo senador Aloizio Mercadante, solicitando o adiamento da discussão para reexame da CCJC; 27/04/2005
– recebida na CCJC, matéria aguardando distribuição; 30/08/2005 – aguardando designação do relator. Informações disponíveis em: <http://www.senado.gov.br/sf/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=45833>. Acesso em: 10 mar. 2006.
62
CCJC/SF, Parecer no 1.320/2001 (grifou-se).
63
CCJC/SF, Parecer no 1.320/2001.
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Há quem questione o real objetivo da proposta. Silva, por exemplo, ao tratar
da PEC 43/2000, traz algumas reflexões: “ela não seria contrária ao princípio da
gestão descentralizada dos recursos hídricos, consagrado no inciso VI do artigo
1o da Lei 9.433/97? Não haveria uma intenção da União de controlar a maior reserva subterrânea de água doce da América do Sul, o Aqüífero Guarani [...]? Esse
controle estaria dentro da lógica de garantir a todos o acesso a uma qualidade e
quantidade razoável de água, indispensável à vida?”64
De fato, a PEC 43/2000 parece esconder os bastidores de uma disputa política entre a União e os Estados pelo controle das águas subterrâneas. Interessante
observar que a data desta proposta coincide com a emergência do Aqüífero Guarani como tema constante nos debates sobre a questão da água. Coincide também
com o surgimento de um projeto internacional para a gestão do Aqüífero Guarani
que tem como principal financiador o Banco Mundial.65
Nessa direção, Vianna observa que
Tudo indica que o Guarani é um dos principais objetos dessa disputa, pois a
titularidade sobre seus recursos significará o poder de outorga e a cobrança sobre seu uso pode significar recursos financeiros significativos. Por outro
lado, sua importância econômica e estratégica já começa a ser percebida em
nível mundial, como se pode observar no montante de recursos que organismos
internacionais se dispõem a investir no projeto de pesquisa “Projeto para a
Proteção Ambiental e Manejo Sustentável do Sistema Aqüífero Guarani”, financiado por GEF-BM-OEA − Global Environment Found − Banco Mundial
− Organização dos Estados Americanos. O montante previsto é da ordem de
25 milhões de dólares, sendo que um terço será contrapartida dos governos de
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.66

No mesmo sentido, Irigaray afirma que
Não há nenhuma necessidade de que a dominialidade das águas subterrâneas subjacentes a mais de um Estado da Federação seja transferida à União. Essa
alteração dominial pode ter interesse exclusivamente do ponto de vista da outorga
e arrecadação, sem contudo, repercutir no gerenciamento dos aqüíferos. Ou seja, a
União deve exercer uma coordenação intergovernamental, podendo legislar sobre
a matéria e estabelecer normas para a cooperação interestadual na administração
das águas subterrâneas de uso comum, de forma a evitar a sobreexploração.67
A gestão do Aqüífero Guarani pelos Estados da Federação – observadas as diferentes realidades, demandas e peculiaridades regionais – não impede a participação da
União no sentido de se estimular a cooperação para o uso sustentável e integrado do
manancial, tanto entre os Estados sobrejacentes à porção brasileira do Guarani, quanto

64
Ver: SILVA, Solange Teles da Silva. Aspectos jurídicos das águas subterrâneas. Revista de Direitos Difusos, São Paulo,
v. 16, nov./dez. 2002, p. 2168.
65
Sobre o Projeto de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aqüífero Guarani (Environmental
Protection and Sustainable Development of the Guarani Aquifer System Project), consultar: <http://www.sg-guarani.
org/index/index.php>. Acesso em: 10 mar. 2006.
66
VIANNA, 2002, p. 60.
67
IRIGARAY, 2003, p. 37.
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em âmbito internacional entre os países envolvidos. Mais importante do que redefinir
a sua dominialidade é a conservação dos bens difusos ambientais de uso comum do
povo, entre eles a água, uma vez que a proteção do meio ambiente é um dever de todos, abrangendo todas as esferas do Poder Público e a coletividade.
3.3 Águas Minerais
Ainda quanto à dominialidade das águas subterrâneas, outra questão que se
pode suscitar é em relação às águas minerais que, apesar de também subterrâneas,
visto localizarem-se abaixo da superfície do solo, são diferentemente classificadas, de domínio da União, através de regulamentação própria.
A dominialidade das águas minerais também é estabelecida pela Constituição Federal: “Art. 20. São bens da União: [...] IX – os recursos minerais, inclusive
os do subsolo.”68 As demais particularidades são regidas pelo Código de Águas
Minerais (Decreto-Lei no 7.341/45) que dissociou as águas minerais das águas
subterrâneas e estabeleceu normas para a exploração daquelas águas
[...] que despertavam um especial interesse comercial. Este código estabelece normas sobre as águas minerais, termais, gasosas, potáveis de mesa e as
destinadas para fins balneários, objetivando a preservação de sua qualidade,
a salubridade pública, bem como dispondo sobre as autorizações de pesquisa
e lavra, o aproveitamento comercial destas águas e os direitos de propriedade
dos empreendedores.69

O Código de Águas Minerais define águas minerais como “aquelas provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente captadas que possuam composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas
comuns, com características que lhe confiram uma ação medicamentosa”70 – conceito, entretanto, insuficiente, uma vez que o elemento-chave que diferencia as
águas minerais das outras águas, isto é, a sua ação medicamentosa, não foi precisamente definida.
A exploração da água mineral só é permitida quando previamente analisada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério das Minas e
Energia (DNPM/MME), ao qual compete outorgar as autorizações de pesquisa e
as concessões de lavra das águas minerais, bem como o controle dos sistemas de
captação dessas águas e as análises físico-químicas de sua qualidade.71
Portanto, e de acordo com Silva, “as águas minerais, embora sejam subterrâneas, são tratadas em separado e escapam da categoria de bens dos Estados. Elas
constituem, dentre os bens minerais, o único renovável.”72

68
69
70
71
72

CF/88, art. 20, IX.
SILVA, S. T., 2002, p. 2169.
Decreto-Lei no 7.341/45, art. 1o, caput.
POMPEU, 2001, p. 15; SILVA, S. T., 2003, p. 821.
SILVA, S. T., 2002, p. 2170.
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Em consonância com Pompeu, “tendo em vista que a Constituição Federal
incluiu as águas subterrâneas entre os bens dos Estados (art. 26, I), discute-se se
as jazidas de águas minerais não estariam nelas incluídas”73 e se, por isso, não
estaria o Código de Águas Minerais revogado.
Esse parece ser o entendimento mais adequado. Até porque as águas quentes do Aqüífero Guarani, captadas de poços profundos,74 de domínio dos Estados
segundo a Constituição Federal, podem ser consideradas termais, o que mudaria
a sua classificação para águas minerais e, conseqüentemente, a sua dominialidade
para a União.
4. CONCLUSÕES ARTICULADAS
4.1 O artigo 225 da Constituição Federal de 1988 atribuiu aos bens ambientais,
entre eles a água, a natureza jurídica de bem de uso comum de todos, colocando o
Estado na condição de gestor desses bens para administrá-los de forma a conservá-los em benefício do povo, o verdadeiro titular do bem difuso ambiental.
4.2 As águas subterrâneas, depois de muito tempo tratadas sob a ótica patrimonialista como uma extensão do terreno, naturalmente apropriadas pelo dono do
solo, foram consideradas bens de domínio público dos Estados da Federação por
força do art. 26, I, da CF/88, não existindo mais águas subterrâneas particulares
no Brasil e cabendo aos Estados a sua gestão.
4.3 Há divergências sobre a dominialidade dos aqüíferos interestaduais ou transfronteiriços, como o Aqüífero Guarani, em analogia ao art. 20, III, da CF/88 que
dispõe que os rios interestaduais ou transfronteiriços são de domínio público da
União. Não menciona, contudo, as águas subterrâneas, não se admitindo uma
interpretação tão extensiva do dispositivo.
4.4 Em razão de tais divergências, há atualmente em trâmite no Senado Federal
uma proposta de Emenda Constitucional (PEC 43/2000) para transferir a gestão
dos aqüíferos interestaduais ou transfronteiriços dos Estados para a União. Mais
importante, entretanto, do que redefinir a sua dominialidade é o uso sustentável
desses mananciais.
4.5 A Lei nº 9.433/97 confirma a dominialidade das águas da CF/88 ao preceituar
que a água é um bem de domínio público, mas há autores que sustentam a sua inconstitucionalidade. Trata-se de uma divergência quanto à compreensão do termo
“domínio público”, pois há o entendimento comum de que a água não pode ser
propriedade pública, tampouco particular.

73

POMPEU, 2001, p. 15.
Variando a profundidade do Aqüífero Guarani entre 50 e 1.800 metros (ARAÚJO; FRANÇA; PORTER, 1995,
p. 2), interessante observar que a cada 100 metros, a temperatura do solo sobe três graus Celsius (BURGIERMAN,
1999, p. 65-66).
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1. INTRODUÇÃO
A Zona Costeira configura-se como espaço dotado de grande diversidade
biológica, cuja proteção requer estratégias diferenciadas de gestão e um regime
jurídico próprio, representado pela Lei. N. 7.661/88, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, e o Decreto n. 5.300/04, que a regulamenta, além
dos Planos de Gerenciamento Costeiro.
Deve-se considerar que ambientes tipicamente costeiros, como dunas, restingas e manguezais, além da proteção jurídica dispensada à Zona Costeira, recebem a qualificação jurídica de Áreas de Preservação Permanente (APP’s), dotadas de regime jurídico próprio, consubstanciado no Código Florestal Brasileiro
(Lei n. 4771/65), Medida Provisória n. 2.166-67/01 e resoluções do Conselho
Nacional do Meio Ambiente, em especial a Res. 303/02 e a Res. 369/06. Portanto,
o regime jurídico dispensado às Áreas de Preservação Permanente tem influência
na proteção da biodiversidade da Zona Costeira. As constantes alterações introduzidas no Código Florestal Brasileiro no que se refere ao regime jurídico das
APP’s podem acarretar conseqüências jurídicas e práticas para a gestão costeira,
fazendo-se necessário analisá-las a fim de verificar se estas alterações têm contribuído ou não para uma maior proteção da biodiversidade na Zona Costeira.
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Neste contexto, a presente tese visa a analisar, no que se refere ao regime
jurídico das APP’s, especialmente a Resolução CONAMA n. 303 de 20 de março
de 2002, que dispõe sobre parâmetros, definições e limites das Áreas de Preservação Permanente, e a Resolução CONAMA n. 369, de 28 de março de 2006, que
dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo
impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em
Área de Preservação Permanente, verificando seus reflexos sobre a proteção da
biodiversidade na Zona Costeira.
2. BIODIVERSIDADE EM ÁREAS COSTEIRAS: ASPECTOS DESTACADOS
A Zona Costeira brasileira, pelas suas peculiaridades ambientais, econômicas e socioculturais, requer regime jurídico próprio que sirva de suporte para a
adoção de práticas de gestão diferenciadas, pautadas na idéia de integração e participação. Como destacam CAVEDON e DIEHL, “as Zonas Costeiras são espaços
paradoxais, ao aliarem fragilidade e importância ambiental ao grande potencial
econômico e crescimento demográfico, requerendo políticas, normas e diretrizes próprias, capazes de abarcar esta multiplicidade de fatores, superando visões
compartimentadas e estanques, consubstanciadas numa estratégia consistente de
Gestão Integrada da Zona Costeira”.1
Estima-se que na Zona Costeira possa ser encontrada uma biodiversidade
maior que aquela existente na parte terrestre do país. A Zona Costeira abriga, por
exemplo 10 das 12 mil espécies de peixes descritas até hoje e serve de refúgio e
local de reprodução para cinco das sete tartarugas marinhas do planeta. É considerada um ambiente complexo, diversificado, de transição ecológica e desempenha
importante função de ligação e de trocas genéticas entre os ecossistemas marinhos e terrestres.
A preocupação com a integridade e equilíbrio ambiental da Zona Costeira
decorre dos fatores de pressão antrópica que a mesma está sujeita: atividades
como de transportes, infraestrutura de transportes e saneamento, lazer e turismo,
sem considerar que serve de moradia para 2/3 da população mundial, ou seja,
abriga grandes massas de populações urbanas.
Em estudo realizado pelo MMA em 2002, foram identificadas e espacializadas 164 áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade nas Zona Costeira
e Marinha. Cinqüenta áreas foram consideradas “ insuficientemente desconhecidas” ou quando classificadas em outras categorias, tiveram o indicativo de ação
prioritária para “ inventário biológico”. A ação prioritária de “recuperação”, excluindo-se aquelas indicadas como Unidades de Conservação, foi sugerida para
18 áreas, que compreendem regiões metropolitanas, lagoas e baías.

1

CAVEDON, Fernanda de Salles; DIEHL, Francelise Pantoja. Licenciamento ambiental em áreas costeiras: aspectos polêmicos. Em BENJAMIN, Antônio Herman (Org.). Paisagem, Natureza e Direito. Anais do 9° Congresso Internacional
de Direito Ambiental e 10° Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. São Paulo: Instituto o Direito por um Planeta
Verde. p. 61 a 72.
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Entre as recomendações propostas estão: ampliar, no âmbito institucional, a
interação entre os órgãos públicos e privados, visando a cooperação para a elaboração e a consecução de propostas pertinentes à diagnose, ao monitoramento e à
preservação da Zona Costeira; incrementar a participação das comunidades locais
na defesa dos ambientes costeiros; composição de conselhos municipais, para
deliberarem sobre indicativos para o estabelecimento de políticas locais de preservação e para a utilização e manejo sustentável dos recursos da região. Dentre
as ações institucionais propostas, destacam-se: fortalecer a integração entre o Programa de Gerenciamento Costeiro e a conservação da Biodiversidade; fortalecer
o ordenamento da orla marítima (Projeto Orla); implementar a Agenda Ambiental
Portuária e por em execução a gestão ambiental urbana (drenagem, saneamento
básico)
Este regime jurídico próprio é dado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), pela Lei n. 7661/88, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, pelo Decreto n. 5300/04, que a regulamenta e
dispõe sobre regras de uso e ocupação da Zona Costeira e estabelece critérios de
gestão da orla marítima, bem como pelos planos nacional, estadual e municipal
de gerenciamento costeiro.
A CRFB/88 reconhece a Zona Costeira como Patrimônio Nacional, no §
4º do art. 225, cuja utilização deve assegurar a preservação do meio ambiente. O
conceito de Patrimônio Nacional, no que se refere à Zona Costeira, foi fixado pelo
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro II (PNGC II), conforme segue: “conjunto de bens pertencentes à nação brasileira, de uso comum, cujas características
especiais, de valor histórico, paisagístico, socioeconômico, ambiental ou outras
características congêneres, lhe conferem ‘status’ especial, exigindo a preservação
de suas condições básicas de existência”.2
O conceito de Zona Costeira foi fixado pela Lei 7.661/88, entendendo-a
como “o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus
recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre,
que serão definidas pelo plano”. Os limites das faixas marítima e terrestre foram inicialmente fixados no PNGC II, tendo sido posteriormente incorporados
ao Decreto 5.300/04, em seu art. 3º, conforme segue: “I - faixa marítima: espaço que se estende por doze milhas náuticas, medido a partir das linhas de base,
compreendendo, dessa forma, a totalidade do mar territorial; II - faixa terrestre:
espaço compreendido pelos limites dos Municípios que sofrem influência direta
dos fenômenos ocorrentes na zona costeira”. Já a definição dos municípios que
integram a faixa terrestre da Zona Costeira é dada no seu art. 4º.
É justamente esta sua configuração como área de interação entre ambientes
terrestres e marinhos que faz da Zona Costeira um espaço dotado de grande diversidade de ecossistemas, que desempenham funções ecológicas próprias e contribuem para a manutenção do equilíbrio ambiental. Além disso, potencializam
uma diversidade de atividades econômicas, a exemplo da pesca. O potencial de

2

BRASIL. Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro II. Brasília: CIRM, 1997.
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biodiversidade da Zona Costeira tem sido objeto de reconhecimento internacional
e estudos próprios. Como destaca o documento Avaliação e Ações Prioritárias
para a Conservação da Biodiversidade das Zonas Costeira e Marinha, “algumas
das regiões costeiras e marinhas do Brasil têm sua biodiversidade reconhecida por
avaliações internacionais de grande escala”. O documento enfatiza, ainda, a “percepção do grau de importância das zonas Costeira e Marinha, no contexto da biodiversidade”, bem como a constatação de que a biodiversidade da Zona Costeira
brasileira não tem apenas uma importância local, pois, ao se configurar como rota
migratória, a destruição e fragmentação de seus ambientes pode influenciar na
manutenção da diversidade e do equilíbrio ecológico em termos globais. Destaca,
ainda, como aspecto distintivo da Zona Costeira brasileira, além da sua extensão,
“a grande variedade de espécies e de ecossistemas”.3
Também o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro II enfatiza a grande
diversidade dos ecossistemas costeiros, a requerer estratégias específicas de gestão e proteção: “a Zona Costeira abriga um mosaico de ecossistemas de alta
relevância ambiental, cuja diversidade é marcada pela transição de ambientes
terrestres e marinhos, com interações que lhe conferem um caráter de fragilidade e que requerem, por isso, atenção especial do poder público, conforme
demonstra sua inserção na Constituição brasileira como área de patrimônio
nacional4.
A Lei 7.661/88, em seu art. 3º, deu especial atenção a ecossistemas costeiros
ricos em biodiversidade e também a sociodiversidade da Zona Costeira,representada
pelo seu patrimônio histórico, étnico e cultural, estabelecendo que o PNGC deve
prever o zoneamento de usos e atividades neste espaço e priorizar a conservação
e proteção dos bens que seguem: “I - recursos naturais, renováveis e não renováveis; recifes, parcéis e bancos de algas; ilhas costeiras e oceânicas; sistemas
fluviais, estuarinos e lagunares, baías e enseadas; praias; promontórios, costões
e grutas marinhas; restingas e dunas; florestas litorâneas, manguezais e pradarias
submersas; II - sítios ecológicos de relevância cultural e demais unidades naturais
de preservação permanente; III - monumentos que integrem o patrimônio natural,
histórico, paleontológico, espeleológico, arqueológico, étnico, cultural e paisagístico”. Deve-se destacar que, dentre os recursos naturais citados, encontram-se
ambientes considerados como APP, como as restingas, dunas e manguezais, além
da menção expressa, no inciso II de unidades naturais de preservação permanente,
denominação que abrange as APP’s em áreas costeiras.
Também os princípios fundamentais de gestão da Zona Costeira, elencados
pelo Decreto n. 5.300/04 em seu art. 5º, acentuam o comprometimento com a proteção da biodiversidade representada pelos ecossistemas costeiros, dentre os quais
destacam-se: “VI - a não-fragmentação, na faixa terrestre, da unidade natural dos
ecossistemas costeiros, de forma a permitir a regulamentação do uso de seus re-

3

4

FUNDAÇÃO BIO-RIO et. al. Avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade das Zonas Costeira
e Marinha. Brasília: MMA/SBF, 2002. p. 4, 5 e 6.
BRASIL. Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro II. p. 1.
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cursos, respeitando sua integridade; IX - a preservação, conservação e controle de
áreas que sejam representativas dos ecossistemas da zona costeira, com recuperação e reabilitação das áreas degradadas ou descaracterizadas”.
Pelas informações apresentadas, pode-se destacar que a Zona Costeira caracteriza-se como um espaço geográfico dotado de grande biodiversidade e sociodiversidade, representadas pela sua variedade de ecossistemas costeiros e patrimônio étnico, cultural e histórico, que possui regime jurídico próprio, o qual
destaca a importância socioambiental da área e a necessidade de se desenvolver
uma estratégia de gestão diferenciada, voltada para a integração de seus espaços
terrestres e marítimos, a cooperação entre as esferas de governos e destas com a
coletividade, a descentralização e democratização da gestão.
Porém, deve-se considerar que, apesar de possuir regime jurídico próprio,
contribuem para a proteção da diversidade costeira outros institutos de Direito
Ambiental, dentre os quais se destacam as Áreas de Preservação Permanente, categoria jurídica protetiva que recai sobre ecossistemas costeiros e de fundamental
importância para a manutenção da sua integridade. Cabe, portanto, verificar como
o regime jurídico das APP’s, em especial no que se refere às alterações introduzidas pelas Resoluções CONAMA 303/02 e 369/06 reflete sobre a biodiversidade
da Zona Costeira.
3. A CONTRIBUIÇÃO DA RESOLUÇÃO CONAMA 303/02 PARA A PROTEÇÃO DA
BIODIVERSIDADE NA ZONA COSTEIRA
Importantes ecossistemas costeiros, mesmo com a proteção que lhes é conferida como APP’s têm sido alvo preferencial de uso e ocupação, decorrentes da
intensificação das atividades econômicas na Zona Costeira, em especial o turismo,
o setor imobiliário e a construção civil. São justamente os ecossistemas costeiros
definidos como APP’s, ricos em biodiversidade e dotados de importante função
ecológica, que recebem maior valorização no mercado imobiliário e são visadas
para o desenvolvimento de atividades econômicas, a exemplo de dunas, restingas,
manguezais, áreas úmidas tais como lagoas costeiras. Neste contexto, destaca-se a
necessidade de atenção especial para a proteção jurídica dos ambientes costeiros,
o que passa, necessariamente, pelo regime jurídico das APP’s.
A Resolução CONAMA 303/02, em que pese as manifestação quanto à sua
possível inconstitucionalidade, trouxe contribuições para a proteção da biodiversidade na Zona Costeira, ao definir parâmetros, limites e definições das APP’s,
especialmente por algumas inovações trazidas, que serão comentadas neste item.
O Código Florestal instituiu duas espécies de Áreas de Preservação Permanente: as APP’s criadas pelo só efeito do Código, previstas em seu art. 2, e aquelas
instituídas pelo Poder Público, conforme seu art. 3. Diferem, ainda, quanto à sua
natureza e possibilidade de indenização. Para BENJAMIN, as primeiras são as
APP’s ope legis ou legais, “chamadas como tal porque sua delimitação ocorre no
próprio Código Florestal”, e as segundas são APP’s administrativas “assim denominadas porque sua concreção final depende da expedição de ato administrativo
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da autoridade ambiental competente”.5 O objeto de análise neste artigo são as
APP’s legais.
Deve-se considerar que a categoria Área de Preservação Permanente não era
mencionada no Código Florestal que, no seu art. 2º, dizia serem de preservação
permanente as florestas e demais formas de vegetação situadas nos espaços que
passa a indicar. Esta categoria foi introduzida na esfera normativa pela Medida
Provisória n. 1.956-50, de 26 de maio de 2000, atualmente Medida Provisória n.
2.166-27, de 24 de agosto de 2001, que inseriu no art. 1º do Código Florestal o
conceito de Área de Preservação Permanente.6 Destaca-se que o conceito fixado para a categoria Área de Preservação Permanente deixa claro que tais áreas
recebem esta proteção jurídica independentemente da existência de vegetação
nativa. A Resolução CONAMA 303/02, ao elencar no seu art. 3º os ambientes
considerados APP e a sua delimitação, também se refere a Áreas de Preservação
Permanente, enquanto o Código Florestal vinculava a designação jurídica de APP
à existência de florestas e demais formas de vegetação. Assim, pode-se entender
que as Áreas de Preservação Permanente não estão mais vinculadas à existência
ou não de florestas e demais formas de vegetação protegidas, caracterizando-se
como espaços e ambientes com função ambiental específica. Este entendimento
tem especial destaque no que se refere à proteção das dunas já que, pelo texto do
Código Florestal, apenas as dunas vegetadas seriam consideradas APP’s. Assim,
colocava-se uma dificuldade no que se refere à proteção das designadas dunas
móveis. Esta situação altera-se com o conceito de APP e com o art. 3º da Resolução, que diz serem Áreas de Preservação Permanente as áreas situadas em duna.
Também a definição de duna estabelecida pela Resolução, em seu art. 2º, deixa
claro que estas podem ser cobertas ou não por vegetação.
As áreas elencadas no art. 3º da Resolução como Áreas de Preservação Permanente vão além daquelas que o Código Florestal designa como de preservação
permanente em seu art. 2º. Assim é que se pode afirmar que a Resolução CONAMA 303/02 ampliou o rol das APP’s. Destaca-se, desta ampliação, aquelas áreas
consideradas APP’s pela Resolução que configuram-se como ambientes costeiros.
Cita-se, aqui, as dunas não vegetadas, conforme já destacado acima (art. 2, XI); as
restingas, em faixa mínima de 300 metros contados a partir da linha de preamar
máxima (art. 2, IX, a), já que o Código Florestal considerava como de preservação
permanente apenas as restingas quando fixadoras de dunas ou estabilizadoras de
mangues; as praias em locais de nidificação ou reprodução de fauna silvestre (art.
2, XV); nos locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias e nos locais de
refúgio ou reprodução de exemplares da fauna ameaçada de extinção que constem
de lista elaborada pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal (art. 2, XIII

5
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BENJAMIN, Antonio Herman V. Reflexões Sobre a Hipertrofia do Direito de Propriedade na Tutela da Reserva Legal
e das Áreas de Preservação Permanente. Congresso Internacional de Direito Ambiental – 5 anos após a ECO – 92
– Anais. São Paulo, 1997. p. 26.
“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”.
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e XIV). Incluem-se estas duas últimas APP’s como passíveis de configurarem-se
como ambientes costeiros, tendo em vista a ocorrência, na Zona Costeira de áreas
úmidas e outros ambientes que podem ser considerados como espaço de reprodução e refúgio de aves migratórias, bem como de outras espécies ameaçadas de
extinção, tendo em vista a sua rica biodiversidade. A inclusão de novas APP’s
destinadas a proteção da fauna migratória e ameaçada de extinção, bem como
de seus habitats, justifica-se pela necessidade do Brasil atender a compromissos
internacionais assumidos como, por exemplo, a Convenção de Ramsar de 1971, o
que é expressamente declarado no corpo da Resolução. Deve-se, aqui, ressaltar as
críticas quanto a este aumento do rol das APP’s efetuado pela Resolução CONAMA 303/02, já que extrapola o conteúdo definido pelo art. 2º do Código Florestal,
o que, em tese, estaria fora das atribuições do CONAMA, já que a Resolução destina-se apenas a definir e fixar os parâmetros e limites das APP’s, supostamente as
já existentes. Porém, é preciso considerar que, apesar das críticas, as novas áreas
definidas como APP’s pela Resolução são de especial importância para a proteção
da biodiversidade em áreas costeiras, já que abarcam importantes ecossistemas
costeiros como praias, áreas de refúgio e reprodução de fauna, restingas e dunas.
Assim é que, dentro do contexto de proteção da Zona Costeira, seus ambientes e
sua biodiversidade, a expansão do rol das APP’s efetuado pela Resolução pode ser
avaliada positivamente.
Outra inovação trazida pela Resolução CONAMA 303/02 é a definição dos
ambientes considerados como APP’s, e dispostas no seu art. 2º. No que se refere
aos ambientes costeiros, destaca-se a contribuição trazida pela definição de três
importantes ecossistemas típicos da Zona Costeira: restinga7, manguezal8 e duna9.
A principal inovação diz respeito ao conceito de restinga, que trouxe importantes
conseqüências jurídicas. Seguindo-se o disposto no Código Florestal, a restinga
era assim caracterizada como forma de vegetação específica, destinada a estabilizar dunas e fixar manguezais. O conceito trazido pela Resolução tira o enfoque da vegetação na caracterização da restinga, enfatizando a sua configuração
geológica. Assim é que surge a designação de restinga geológica, caracterizada
não apenas pela sua vegetação, mas, especialmente, pela configuração geológica
como depósito arenoso paralelo à linha de costa e de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, conforme dispõe a Resolução ao
definir seu conceito. Assim é que a restinga será de preservação permanente em

7

8

9

“depósito arenoso paralelo a linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação,
onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, também consideradas comunidades edáficas por dependerem mais da natureza do substrato do que do clima. A cobertura vegetal nas restingas ocorrem mosaico, e
encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato
herbáceo, arbustivos e abóreo, este último mais interiorizado”. Art. 2, VIII, Res. CONAMA 303/02.
“ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou
arenosas, às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue, com influência flúviomarinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre
os estados do Amapá e Santa Catarina”. Art. 2, XIV, Res. CONAMA 303/02
“unidade geomorfológica de constituição predominante arenosa, com aparência de cômoro ou colina, produzida pela
ação dos ventos, situada no litoral ou no interior do continente, podendo estar recoberta, ou não, por vegetação”. Art.
2, XV, Res. CONAMA 303/02.
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qualquer localização, desde que esteja fixando dunas ou estabilizando mangues, e
numa faixa mínima de 300 metros, independentemente das funções acima elencadas, desde que se configure como restinga geológica, no sentido que lhe foi dado
pela Resolução 303/02. Verifica-se que houve significativa extensão da proteção
conferida às restingas e que se justifica diante da constatação de que este é um
dos ambientes costeiros mais ameaçados e visados pelo mercado imobiliário. Por
outro lado, colocam-se dificuldades jurídicas decorrentes da alegação de que a
Resolução, neste aspecto, teria ultrapassado as competências do CONAMA, ao
regular situação não prevista no Código Florestal. A extensão da definição como
APP à restinga em faixa mínima de 300 metros, contados a partir da preamar
máxima, além dos casos em que esteja fixando dunas e estabilizando mangues é
fato ensejador de polêmicas, tendo em vista que indisponibiliza para o uso áreas
muito valorizadas pelo mercado imobiliário. É justamente nestas áreas que se
concentram projetos turísticos e imobiliários, que são inviabilizados pela Resolução 303/02.
Entende-se que a extensão da proteção das restingas pela sua configuração
como APP, independentemente de fixarem dunas ou manguezais, em faixa mínima
de 300 metros, traz contribuição significativa para a proteção e valorização deste
ambiente em si mesmo, para além da sua função junto a outros ambientes costeiros.
Por outro lado, constitui-se em significativo avanço no que se refere à manutenção
da biodiversidade em áreas costeiras, ao intensificar a proteção conferida a este
importante ambiente costeiro. Deve-se destacar que a Resolução não impõe uma
limitação fixa de uso em faixa de 300 metros contados a partir da preamar máxima.
O que caracteriza a limitação é que, nesta faixa mínima de 300 metros, verifique-se
a ocorrência de restinga geológica, conforme definida na Resolução. Pelos aspectos
apontados, e considerando-se a inexistência de reconhecimento judicial da inconstitucionalidade da Resolução ou de decisão judicial que a relativize, entende-se que
a extensão da configuração da restinga como APP para além dos casos de fixação
de dunas e estabilização de manguezais, quando ocorra na faixa de 300 metros contados a partir da linha de preamar máxima, e desde que se configure como restinga
conforme definido no art. 2 da Resolução, tem plena aplicação, além de trazer contribuição para a proteção da biodiversidade da Zona Costeira e o reconhecimento da
restinga como ambiente costeiro de especial relevância.
Por fim, com base na análise das alterações introduzidas pela Resolução CONAMA 303/02 no regime jurídico das APP’s e seus reflexos sobre os ambientes
costeiros, considera-se que a Resolução trouxe significativa contribuição para a
proteção destes ambientes, visto que estendeu a designação de APP a outros ambientes costeiros não referenciados pelo Código Florestal, expandiu a proteção
das restingas e reconheceu as dunas não vegetadas também como APP’s. Diante
deste cenário, em que pesem as críticas à Resolução quanto à sua possível inconstitucionalidade e, em especial, quanto à extensão da restinga como APP, pode-se
afirmar que a Resolução CONAMA 303/02 trouxe significativa contribuição para
a proteção da biodiversidade da Zona Costeira, ao intensificar a proteção jurídica
conferida a ambientes tipicamente costeiros e de importância para a manutenção
da biodiversidade.
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4. REFLEXOS DA RESOLUÇÃO CONAMA 369/06 SOBRE A BIODIVERSIDADE COSTEIRA
A Resolução 369, de 28 de março de 2006, dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Áreas de Preservação Permanente – APP. Antes de verificar o seu conteúdo e seus reflexos sobre a proteção
da biodiversidade costeira, é preciso resgatar o processo de alteração do regime
jurídico das APP’s no que se refere à possibilidade de supressão de vegetação e
intervenção nestas áreas.
O § 1 º do art. 3 º do Código Florestal previa a possibilidade de supressão das
florestas e demais formas de vegetação consideradas de preservação permanente,
em caso de utilidade pública ou interesse social. Como essa possibilidade estava
descrita em um parágrafo do artigo 3 º, o entendimento corrente entre os doutrinadores era de que apenas as APP’s do art. 3 º seriam passíveis de supressão.
A última edição da Medida Provisória, antes das modificações provenientes
de proposta do CONAMA, havia mantido este entendimento, apenas dando nova
redação ao parágrafo no sentido de fixar critérios específicos para tal supressão.
MACHADO10 e SILVA11 partilhavam do entendimento de que essa possibilidade
de supressão só se referia às Áreas de Preservação Permanente do art. 3 º, ou seja,
àquelas que são criadas mediante ato discricionário do Poder Público, ficando
vedada para aquelas fixadas no art. 2 º e criadas pelo só efeito do Código Florestal. Com a edição da Medida Provisória n º 1.956-50/00, atual Medida Provisória
n. 2.166-27/01 essa situação alterou-se, pois inseriu um novo artigo no Código
Florestal, estendendo a possibilidade de supressão também para as Áreas de Preservação Permanente do art. 2 º. Pode-se verificar aqui um processo de flexibilização do regime jurídico das APP’s, ao estender a possibilidade de supressão de
vegetação e intervenção às APP’s legais, previstas no art. 2 do Código Florestal,
quando na sua redação original o Código apenas permitia a supressão e intervenção no âmbito das APP’s administrativas, previstas no seu art. 3. Se pode verificar
aqui um processo de flexibilização do regime jurídico das APP’s, ao estender a
possibilidade de supressão de vegetação e intervenção às APP’s legais, previstas
no art. 2 do Código Florestal, quando na sua redação original o Código apenas
permitia a supressão e intervenção no âmbito das APP’s administrativas, previstas
no seu art. 3.
Conforme decorre do texto do caput do art. 4 º, a supressão de vegetação
em área de preservação permanente só pode ser autorizada em casos de utilidade
pública ou interesse social. A fim de especificar estas categorias, a Medida Provisória fixa o seu conceito. Tanto no conceito de utilidade pública, como de interesse social, além dos casos especificados na MP, destaca-se a possibilidade de que
outras obras, planos, atividades ou projetos possam ser assim definidos através
de resolução do CONAMA. Assim é que boa parte do que pode ser considerado
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MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 553.
SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 126.
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como utilidade pública e interesse social para fins de autorização de supressão e
intervenção em APP ficou a cargo do CONAMA, que exerceu esta atribuição que
lhe foi dada pela MP através da citada Resolução CONAMA 369/06.
A análise da significância para a proteção da biodiversidade da Zona Costeira se faz relevante, porque: a) esta resolução introduz uma nova excepcionalidade
para intervenção ou supressão de APPs, qual seja, empreendimentos ou atividades
considerados de baixo impacto ambiental; b) flexibiliza a regulamentação sobre
os usos da mata ciliar; c) considera de interesse social as atividades de pesquisa
e extração de areia, argila, saibro e cascalho, realizadas nas margens de cursos
d´água ou ao redor de lagos, lagoas e reservatórios artificiais; d) indica a possibilidade de existirem atividades de mineração que não sejam de significativo impacto
ambiental (art. 7º, parag. 1º da Resolução 369/2006/CONAMA), em desacordo ao
que dispõe a CF/88, art.225, § 2º da CF/88 e a Resolução CONAMA 001/86, art.
2º, IX; e, e) autoriza as excepcionalidades de uso de tais áreas através de procedimento administrativo autônomo e prévio, destacado do licenciamento ambiental.
Deve-se considerar a exceção constante do § 1º do art. 1º no que se refere às
dunas, manguezais, veredas e nascentes, aqui se destacando que incide sobre dois
importantes ambientes costeiros (dunas e manguezais), que autoriza a supressão
de vegetação e intervenção nestes ambientes apenas nos casos de utilidade pública, vedando-se nos casos de interesse social e empreendimentos ou atividades
de baixo impacto. Porém, esta exceção não traz contribuição significativa para a
proteção destes ambientes, já que os casos de utilidade pública previstos no art. 2º,
inciso I e suas alíneas podem acarretar impactos significativos sobre os ambientes
de dunas e manguezais. Como exemplo, cite-se a alínea b, que se refere a obras
essenciais de infra-estrutura destinada ao serviço público de transportes. Aqui se
poderia configurar a possibilidade de supressão de vegetação e intervenção em
dunas para construção de avenidas à beira-mar, dentre outras situações.
Especialmente tratando-se de APPs localizadas na Zona Costeira, em ambientes tipicamente transicionais (manguezais, restingas, sistemas de dunas, lagunas costeiras e estuários), tais disposições podem possibilitar a descaracterização
permanente de tais ambientes, trazendo alterações substanciais às suas funções
ecológicas. No que se refere especialmente à biodiversidade, as alterações físicas a serem impostas num determinado ambiente, em que pese os procedimento
exigidos de autorização pelo Poder Público e licenciamento ambiental, alterarão,
conseqüentemente, a estrutura biológica destes ambientes, assim como as suas
funções ecológicas.
Deve-se destacar que o cenário dos reflexos da Resolução CONAMA 369/06
somente poderá ser traçado com a sua implementação. Será o trabalho contínuo
dos órgão ambientais nos processos de autorização de supressão e intervenção
em APP que mostrará, de forma mais específica, os reflexos desta expansão das
possibilidades de supressão e intervenção sobre a biodiversidade da Zona Costeira. Porém, destaca-se que a breve análise aqui realizada demonstra, em princípio,
que a Resolução CONAMA 369/06 contribui para o processo constante de flexibilização do regime jurídico das APP’s que se tem verifica no Brasil. As APP’s,
estabelecidas pelo Código Florestal, ao invés de, com a evolução do Direito Am-
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biental Brasileiro, obterem maior detalhamento e fortalecimento de seu regime
jurídico, ao contrário, vem sofrendo uma paulatina “descaracterização jurídica”,
decorrente das alterações introduzidas no Código Florestal e que flexibilizaram o
seu regime jurídico.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
1.1 Ambientes costeiros relevantes para a proteção da biodiversidade recebem a
designação jurídica de APP’s e seu regime jurídico deve se adequar às peculiaridades ambientais, econômicas e socioculturais da Zona Costeira e às suas práticas
de gestão. Sugere-se que se estabeleça um regime jurídico diferenciado para as
APP’s em Zona Costeira, intensificando a sua proteção.
1.2 A Resolução CONAMA 303/02 contribui para a proteção dos ambientes costeiros ao estender a designação de APP a outros ambientes costeiros não referenciados anteriormente pelo Código Florestal, expandir a proteção das restingas e
reconhecer as dunas não vegetadas como APP’s.
1.3 O reconhecimento da restinga geológica como APP, a partir da linha de preamar máxima, conforme definido no art. 2º da Resolução CONAMA 303/02, tem
plena aplicação, contribuindo para a proteção da biodiversidade da Zona Costeira
e o reconhecimento da restinga como ambiente costeiro de especial relevância.
1.4 A Resolução CONAMA 369/06 contribui para o processo de flexibilização do
regime jurídico das APP’s, podendo trazer conseqüências negativas para a proteção da biodiversidade na Zona Costeira. Tratando-se de APPs localizadas na Zona
Costeira, as disposições da Resolução podem possibilitar a descaracterização permanente de tais ambientes e alterações às suas funções ecológicas.
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1. INTRODUÇÃO
A terra é um dos únicos componentes do meio ambiente que se tornou
passível de apropriação privada resultado da ocupação humana e da exploração imobiliária para os mais variados fins (Acselrad, 1992). Grande parte
dos problemas ambientais e da escassez de recursos naturais é resultado do
crescimento e ocupação desordenados processo no qual os empreendimentos
imobiliários residenciais têm sua parcela de contribuição, quando não consideram a interdependência entre meio ambiente e sociedade. (De Mio et al,
2004; Acselrad, 2004).
A implantação de empreendimentos imobiliários residenciais no Brasil vem
sofrendo alterações ao longo do tempo. A idéia de segurança e de acesso mais
fácil a bens e serviços nas áreas centrais ou mais nobre dos Municípios, resultou,
a partir da década de 80, num processo de verticalização das cidades. A verticalização objetivava proporcionar número mais elevado de residências (os apartamentos) nos pequenos espaços ainda disponíveis nas regiões centrais, formando
os condomínios verticais. Desde a década de 90, as classes sociais de maior poder
aquisitivo passaram a ser atraídas por novo modelo de qualidade de vida, associado a empreendimentos horizontais fechados, com requisitos de segurança e
próximos não mais apenas a bens e serviços, mas a áreas verdes e ao contato com
a natureza, reduzindo a verticalização.
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A associação da qualidade de vida à proximidade da natureza tem redefinido,
atualmente, a estruturação dos espaços urbanos em cidades médias do Estado de
São Paulo, modificando, com a crescente implantação de empreendimentos residenciais horizontais fechados, as relações entre o centro e a periferia (Sposito, 2003).
Com base na mudança de paradigmas habitacionais, estão sendo implantados em Municípios do Estado de São Paulo, três tipos de empreendimentos
imobiliários residenciais horizontais: os loteamentos tradicionais, abertos; os condomínios, que são fechados e os loteamentos fechados (Camargos, 2004).
O artigo apresenta a estratégia adotada pela Promotoria de Justiça do Meio
Ambiente da Comarca de São Carlos – SP, no período de 2000 a 2005, no que diz
respeito à adequação dos empreendimentos imobiliários residenciais à legislação
vigente, na fase de projeto ou até na de implantação, com base na construção de
consenso e também alguns resultados obtidos, demonstrando a importante necessidade de integração entre os aspectos sociais, urbanísticos e ambientais.
2. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RESIDENCIAIS
2.1 Considerações Gerais
O parcelamento do solo para uso residencial, caracteriza-se pela divisão voluntária do mesmo em unidades edificáveis, os lotes, com abertura de vias e logradouros públicos. A divisão da gleba é definida pelo proprietário da mesma, que
a submete à Prefeitura Municipal e ao Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais (GRAPROHAB), da Secretaria de Habitação do Estado de São
Paulo, e após a aprovação, o loteamento é registrado (Bueno, 2001). Na fase de
aprovação do empreendimento, deve ser analisado o terreno onde será realizado o
parcelamento do solo, e em seguida, designadas as áreas públicas, como áreas verdes e de lazer, além dos equipamentos comunitários e urbanos (Machado, 2003).
Para melhor explicar a diferenciação entre os tipos de empreendimentos
imobiliários residenciais que vêm sendo implantados é preciso primeiramente
avaliar o que existe em termos de aspecto legal.
Até 1980, o Brasil não contava com legislação urbanística que incorporasse
diretrizes mínimas de ordenamento espacial. Em 1964, devido ao crescimento
no número de empreendimentos imobiliários, que promoveram a verticalização
do espaço urbano, o Governo Federal editou a Lei no 4.591/64, que trata dos
condomínios verticais e de casas térreas ou assobradadas, os condomínios \ que
contavam com muros, portaria e sistema de segurança (Camargos, 2004; Barreiros, 2000; Frei, 1998).
Em 1979, devido à expansão territorial das cidades brasileiras e à necessidade de ordenação espacial e de áreas públicas buscando a sustentabilidade da
crescente sociedade urbana, foi editada a Lei Federal no 6.766/79. A lei passou a
definir os loteamentos, caracterizados por empreendimentos horizontais abertos \
ou seja, muros, portões e qualquer sistema de segurança ficam restritos a cada um
dos lotes (Barreiros, 2000).
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A partir de 1990, sem atender a qualquer das duas leis federais vigentes, um
terceiro tipo de empreendimento, o loteamento fechado, passou a ser previsto em
algumas leis Municipais, e consequentemente, a ser implantado em alguns Municípios do Estado de São Paulo, podendo-se citar São Carlos como exemplo.
2.2 Empreendimentos Imobiliários Residenciais implantados no Estado de São Paulo
Apresenta-se na Tabela 1 os três modelos de empreendimentos imobiliários
residenciais implantados a partir de 1990, a lei que rege cada um deles e suas
principais características.
Os dados da Tabela 1 demonstram que os loteamentos fechados não atendem
às legislações federais para empreendimentos imobiliários residenciais vigentes,
estando sujeitos, em alguns locais, como por exemplo São Carlos, apenas à lei
Municipal. Considerando a hierarquia das leis, uma lei Estadual ou Municipal
deve ser sempre mais restritiva que a Federal, não podendo, em hipótese alguma
ser contrária à mesma, o que de início já transforma o loteamento fechado em um
modelo de empreendimento ilegal.
Tabela 1 – Empreendimentos Imobiliários Residenciais no Estado de São Paulo
Aspectos

Tipos de Empreendimentos
Condomínio

Loteamento

Suporte Legal

Lei Federal no
4.591/64

Lei Federal no
6.766/79

Características de
Implantação

Fechamento com
muros em toda área
do empreendimento
Portaria para
identificação e
controle de acesso
Sistema de segurança
comunitário

Fechamento com
muros apenas
em cada lote
individualmente
Sem portaria
Sem controle de
acesso
Sistema de
segurança restrito
ao lote

Espaços internos
como vias e praças

IPTU

Pertencem aos
proprietários dos lotes
(condôminos), não
são trasladados ao
Município
Relativo a toda a área
do empreendimento
(fração ideal)

Públicos,
trasladados ao
Município
Relativo às áreas
dos lotes

Loteamento
Fechado
Lei Municipal.
Em São Carlos,
Lei no 12.731/00
Fechamento
com muros de
toda área do
empreendimento
Portaria para
identificação e
controle de acesso
Sistema de
segurança
comunitário
Propriedade dos
proprietários dos
lotes, não são
trasladados ao
Município
Relativo às áreas
dos lotes
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Obrigação dos
empreendedores,
que repassam aos
proprietários dos
lotes
Responsabilidade
Gestão e manutenção Responsabilidade dos Prefeitura
dos proprietários
da infra-estrutura
proprietários dos lotes Municipal
dos lotes.
Custeadas pelos
proprietários
dos lotes, nas
forma de taxas de
condomínio, nos
loteamentos para
classes de maior
poder aquisitivo;
Custeadas pelos
Custeadas
Despesas de
Custeada pela
proprietários dos
pela Prefeitura
manutenção da
Prefeitura
lotes, na forma de
Municipal
infra-estrutura
Municipal e em
taxas de condomínio
alguns casos
complementadas
pelas taxas de
condomínio nos
loteamentos para
classes de menor
poder aquisitivo
Embora devessem
São públicas e ficam
ser públicas, em
São públicas e
externas aos muros
muitos casos são
do empreendimento, doadas à Prefeitura
locadas internas
Áreas verdes, de
podendo ser mantidas Municipal que se
aos muros do
lazer e Institucionais
torna responsável
pela Prefeitura
empreendimento
de domínio publico
pela manutenção
Municipal ou pelos
e mantidas pelos
das mesmas
proprietários do
proprietários do
empreendimento
empreendimento

Projeto e
implantação de
infra-estrutura

Obrigação dos
Obrigação dos
empreendedores,
empreendedores,
doados à Pefeitura
que repassam aos
no momento da
proprietários dos lotes
implantação

Fonte: - Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de São Carlos, 2005; Camargos, 2004; Sposito, 2003; Barreiros, 2000; Salgado, 2000; Frei, 1998

O condomínio horizontal fechado, em alguns casos, se apropria de áreas
públicas como vias, e áreas verdes e institucionais, sem pagar pelas mesmas, ou
seja cada proprietário de lote paga o IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano)
referente apenas à área do lote e não por toda a área apropriada.
Um equívoco a respeito da legalidade do condomínio fechado é gerado
pelo fato de, nos loteamentos fechados para classes de maior poder aquisitivo,
os proprietários realizarem a manutenção das áreas verdes e públicas, e dos
bens e serviços como redes de água, esgoto, drenagem e energia elétrica a partir
das arrecadações com as taxas de condomínio. Nos loteamentos fechados para
classes de menor poder aquisitivo, além da apropriação das áreas públicas, mui-
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tas vezes, os proprietários repassam às Prefeituras Municipais as despesas de
manutenção de bens e serviços.
Outro aspecto controverso dos loteamentos fechados é a existência de cercas
ou muros ao resor de toda área do empreendimento e o controle de acesso de todos
cidadãos que não são proprietários, a áreas públicas que também lhes pertence
por direito, restringindo inclusive o direito de ir e vir, resultando, inclusive, na
descontinuidade das vias urbanas.
3. OS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RESIDENCIAIS EM SÃO CARLOS – SP
3.1 O Município de São Carlos – SP
O Município de São Carlos - SP localiza-se no centro geográfico do Estado
de São Paulo a aproximadamente 240 km da Capital do Estado, e apresenta área
territorial total de 1.148 km2, sendo aproximadamente 52 km2 de área urbana
e 1.096 km2 de área rural. A população estimada em 2004 é de 210.841 habitantes (IBGE, 2004). Com PIB de US$ 675.000.000,00 e renda per capita de
US$ 3.500,00/ano, São Carlos caracteriza-se como Município de grande desenvolvimento, com uma das maiores rendas per capita do Estado \ o que contribui
para o crescimento da implantação de empreendimentos imobiliários residenciais
(PMSC, 2004, IBGE, 2002; IBGE, 2000).
3.2 A Atuação da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo e do Meio Ambiente
de São Carlos - SP
Em São Carlos – SP, como em grande parte dos municípios do Estado de
São Paulo, com o início da implantação de empreendimentos residenciais horizontais voltados para classes de maior poder aquisitivo, começaram a surgir os
três tipos de empreendimentos imobiliários residenciais apresentados na Tabela
1. O presente artigo foca a atuação da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente
e de Habitação e Urbanismo no sentido de exigir a adequação dos empreendimentos residenciais a uma das duas leis federais existentes, ou seja, se são
loteamentos ou condomínios, desconsiderando a possibilidade de implantação
de loteamentos fechados.
A estratégia para adequação desses empreendimentos às exigências legais, a
partir da definição de suas características \ conduzida e presidida pela Promotoria
de Justiça do Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo \ respeitava as seguintes
etapas (De Mio, 2005): Instauração de Inquérito Civil (IC); coleta de informações e documentos, além de audiências com empreendedores, proprietários ou
vizinhos; com técnicos e servidores das instituições do Poder Público envolvidas
na aprovação e fiscalização destes tipos de empreendimentos; realização de vistorias nas áreas de implementação dos empreendimentos, inclusive com registro
por meio de fotografias; consultas com especialistas para apoio técnico, quando
possível; negociação de prazos viáveis para que os empreendimentos possam se
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adequar à legislação e realizar as modificações de projeto e implementação necessárias; negociação de obrigações de fazer e de não fazer, de indenizações e
compensações com viabilidade técnica e econômica; busca de consenso e acordo;
estabelecimento de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) viáveis, factíveis
e que efetivamente permitissem o comprometimento dos empreendedores com
as melhores soluções; monitoramento e fiscalização do cumprimento das obrigações acordadas no TAC, realizados diretamente pelo Promotor de Justiça ou por
representantes das outras instituições do Poder Público envolvidas no processo;
arquivamento do Inquérito Civil após verificação do cumprimento das obrigações
previstas no TAC.
A adequação dos empreendimentos residenciais por meio da construção de
consenso era reforçada pelo trabalho conjunto da Promotoria de Justiça do Meio
Ambiente com outras instituições do Poder Público, sendo as principais, inclusive
na assinatura do TAC, a Prefeitura Municipal, por Meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano e o DEPRN – Regional de São Carlos. Os TAC
passaram a atender a um padrão básico, procurando desta forma, conter obrigações e responsabilidades eqüitativas para os diversos empreendimentos.
A Promotoria de Justiça do Meio Ambiente solucionava a maior parte dos
conflitos de uso do solo e ambientais, oriundos da implementação de empreendimentos residenciais, por meio de TACs, com o comprometimento dos empreendedores imobiliários, evitando-se os desgastes da intervenção judicial, que no
entanto, não era descartada quando necessária.
3.3 Estudos de Caso e Resultados Obtidos
A seguir apresentam-se alguns estudos de caso de adequação de empreendimentos imobiliários às exigências da legislação vigente, iniciados a partir de
2000, em que a estratégia de construção de consenso foi empregada, bem como
alguns resultados obtidos.
Parque Residencial Damha
O Parque Residencial Damha, situa-se na Fazenda do Urso, na avenida Miguel
Damha, às margens da Rodovia SP-318 que liga São Carlos a Ribeirão Preto – SP,
no km 234 , e compõe-se de dois condomínios, o Damha I e o Damha II, com aproximadamente 510 lotes cada, com área média dos lotes em torno de 500,0 m2.
O Inquérito Civil referente ao Parque Residencial Damha, instaurado em dezembro de 2000, foi o primeiro dos inquéritos objetivando o acompanhamento da
aprovação de parcelamento do solo para implantação de empreendimento imobiliário residencial em São Carlos – SP, e originou-se a partir de laudo de vistoria realizada pelo Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais (DEPRN).
O DEPRN propôs a aprovação do empreendimento após o cumprimento de
algumas exigências: apresentação de plantas do loteamento dentro da área da Fazenda do Urso, com locação de reservas legais, captações e drenagens existentes;
apresentação de projeto de recomposição de áreas verdes; assinatura do Termo de
Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) junto ao DEPRN; plantas e
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memoriais das áreas verdes para formalização do Termo de Responsabilidade de
Preservação de Área Verde; licenciamento junto ao DEPRN de todas intervenções
a serem realizadas em Áreas de Preservação Permanente (APPs) decorrentes das
instalações de galerias de águas pluviais; e licenciamento de futuros projetos na
Fazenda do Urso quando a somatória da área total loteada na propriedade fosse
maior ou igual a 100 ha, o qual deveria ser encaminhado ao Departamento de Avaliação de Impactos Ambientais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (DAIA),
para verificação de necessidade de EIA – RIMA.
O empreendimento foi aprovado pelo Grupo de Aprovação de Projetos Habitacionais (GRAPROHAB) em janeiro de 2001, a partir do cumprimento das
condicionantes impostas pelo DEPRN, além de indicar as obras que deveriam ser
realizadas: sistema de água, sistema de esgoto, coleta e disposição adequadas dos
resíduos sólidos.
Em maio de 2001 o empreendedor foi notificado pela Promotoria de Justiça
para apresentar o projeto integral do parcelamento do solo, inclusive com a definição do tipo de empreendimento a ser implementado e a lei federal adotada. Verificou-se que o empreendimento, ainda não registrado em cartório, caracterizava se
como loteamento fechado, com base na Lei Municipal no 12.731, de 21/12/2000,
desrespeitando as leis federais vigentes.
Iniciaram-se as negociações para adequação do empreendimento e assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com base nas seguintes propostas: transformação do projeto de loteamento fechado em condomínio (Lei no
4.591/64), permanecendo as vias e espaços internos como propriedade dos condôminos, e em razão disso com pagamento do IPTU e demais tributos de toda área e
não apenas dos lotes; possibilidade de implantação de muros, portarias e sistema
de segurança; não podendo ser realizado o registro do empreendimento enquanto
as negociações não fossem finalizadas.
Porém, em outubro de 2001, ainda durante as negociações, o muro para fechamento do empreendimento começou a ser construído. A partir de denúncia a
Promotoria de Justiça exigiu a interrupção da construção do muro, sob pena de
suspensão das negociações para assinatura do TAC e início de Ação Civil Pública,
o que o empreendedor cumpriu prontamente.
As negociações foram retomadas em novembro de 2001, contando com a
parceria e apoio técnico do DEPRN e da Prefeitura Municipal. Entre as ações a
serem contempladas no TAC, complementares às exigências propostas em negociações anteriores, pode-se destacar algumas voltadas para a adequação legal do
empreendimento como: doação ao Município de São Carlos – SP de áreas institucionais e áreas verdes locadas externamente ao condomínio, de acordo com o
interesse público e indicação da Prefeitura Municipal; submissão do novo projeto
à aprovação dos órgãos públicos competentes para confirmação física e legal do
novo tipo de empreendimento.
Além destas, foram propostas obrigações focadas no meio ambiente como:
manutenção das áreas verdes internas e externas; reflorestamento de área contígua
a uma das reservas legais da Fazenda do Urso; implantação de jardim ornamental
nos canteiros das vias e trevo de acesso aos condomínios.
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A atuação da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo e do Meio
Ambiente junto ao residencial Damha representou o início da regularização dos
empreendimentos imobiliários residenciais em São Carlos - SP. A realização das
negociações antes do registro do empreendimento, embora com o projeto aprovado como loteamento fechado com base em Lei Municipal, permitiu a reversão da
situação e a adequação do empreendimento à legislação que rege os condomínios.
Embora caracterizado como condomínio, e portanto, contando com áreas internas
privadas, limitando o acesso público, o residencial Damha trouxe diversos ganhos
ambientais para o Município, além de estar adequado às exigências legais.
Residencial Montreal
O Residencial Montreal, situa-se na avenida Miguel Petroni, em local próximo à Rodovia SP-310 – Rodovia Washington Luiz, e conta com aproximadamente
125 lotes, com área dos lotes variando de 450,0 a 600,0 m2.
O Inquérito Civil referente ao Residencial Montreal iniciou-se em abril de
2002, com o objetivo de apurar irregularidades na implantação do loteamento Residencial Montreal, a partir de vistoria em função de denúncia de danos em Área
de Preservação Permanente (APP) próxima ao empreendimento. O empreendedor
foi notificado pela Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo para apresentar o projeto integral do parcelamento do solo, inclusive com
a definição do tipo de empreendimento a ser implementado e a lei federal adotada,
e se havia sido aprovado pelo GRAPROHAB e pela Prefeitura Municipal.
As negociações iniciaram-se em junho de 2002, e em setembro de 2002, foi
anexada ao Inquérito Civil a minuta do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)
firmado antoriormente pelo empreendedor e Prefeitura Municipal, com as seguintes obrigações: transformação do empreendimento, que anteriormente havia sido
aprovado como loteamento fechado em condomínio e submissão do mesmo à
aprovação pelas instituições do Poder Público competente; definição de área de
uso institucional; demarcação e reflorestamento da área verde e de lazer; implantação de infra-estrutura; implantação de jardins e arborização das áreas internas
ao empreendimento e das áreas públicas; definição das áreas que passariam ao
domínio do Município de São Carlos - SP.
O TAC firmado, e elaborado pela Promotoria de Justiça partiu das obrigações
contempladas no TAC firmado com a Prefeitura, complementadas pela obrigação
de pagamento de IPTU e outras taxas relativas a toda a área interna do condomínio; e pela obrigação de implantação e monitoramento do sistema de drenagem de
águas pluviais de forma conter a erosão na APP próxima ao empreendimento.
Em junho de 2004, a realização de vistoria em conjunto com representantes das diversas instituições envolvidas no conflito a respeito da adequação do
residencial Montreal verificou-se que as medidas de recuperação e prevenção da
erosão na APP estavam em andamento e de forma satisfatória, necessitando a
continuidade do monitoramento das ações pelos dos órgãos legitimados.
A atuação da Promotoria de Justiça ainda na fase anterior ao registro do empreendimento, embora com o projeto inicial aprovado como loteamento fechado
com base apenas em Lei Municipal, permitiu a readequação do mesmo à legisla-
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ção federal, caracterizando o empreendimento como condomínio, contemplando
no TAC obrigações que permitiriam a manutenção e preservação de Áreas de
Preservação Permanente localizadas próximas ao mesmo, resultando mais uma
vez em ganhos ambientais para o Município.
Parque Faber II
O empreendimento Parque Faber II situa-se no Largo das Tamareiras, rotatória que interliga a Alameda dos Sanhaços à rua Bruno Ruggiero, próximo ao
Shopping Iguatemi, no bairro Planalto Paraíso e conta com aproximadamente 250
lotes, com áreas variando de 420,0 a 600,0 m2.
Caracterizado como o Inquérito Civil mais recente a respeito de adequação
de empreendimentos imobiliários residenciais à legislação, iniciou-se em julho de
2004, a partir de Procedimento Administrativo em trâmite na Promotoria de Justiça do Consumidor da Comarca de São Carlos – SP. A Promotoria de Justiça do
Consumidor exigia propaganda clara e adequada a respeito do empreendimento,
registrado como loteamento fechado, o que induzia os compradores a acreditarem
que estavam adquirindo lotes em condomínio.
No momento da instauração do Inquérito Civil na Promotoria de Justiça do
Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, o empreendimento já havia sido
aprovado pelas instituições competentes na forma de loteamento fechado com
base na Lei Municipal no 12.731/00, e os lotes já estavam à venda.
Neste estudo de caso, de forma oposta aos anteriormente apresentados, os
empreendedores optaram por adequar o Parque Faber II como loteamento, o que
o caracterizou como um empreendimento aberto, o que norteou o rumo as negociações e obrigações a serem contempladas no TAC.
A análise do projeto mostrou que todos os lotes periféricos tinham sua frente
voltada para o interior do loteamento e que existia a previsão de muro no fundo
de cada um destes lotes, que somados linearmente, fechavam o loteamento. Por se
tratar de loteamento tradicional, porém com o muro dos fundos dos lotes fechando
o empreendimento teriam que ser definidas algumas ações que garantissem o livre
acesso ao empreendimento.
Em setembro de 2003, o primeiro TAC firmado previa que o empreendedor:
informasse adequadamente que o empreendimento não se tratava de condomínio
fechado, mas de loteamento tradicional e portanto aberto \ apesar do muro circundante, com previsão de multas pelo descumprimento do TAC.
As negociações buscando a adequação do empreendimento continuaram
mesmo após o cumprimento deste primeiro TAC. Em julho de 2004, novo Termo
de Ajustamento de Conduta foi celebrado entre a Promotoria de Justiça do Meio
Ambiente e de Habitação e Urbanismo, Prefeitura Municipal e empreendedores,
contanto também com a participação da associação de moradores.
O TAC foi considerado pela Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e de
Habitação e Urbanismo, o mais detalhado dos três casos apresentados e teve como
objeto, o estabelecimento de condicionantes urbanísticas, ambientais, sociais e
técnicas, a serem integralmente executadas e cumpridas pelos empreendedores e
pela associação dos moradores e fiscalizadas pela Prefeitura Municipal e Ministé-
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rio Público. As obrigações contempladas pelo TAC foram definidas para cada uma
das instituições envolvidas.
Coube aos empreendedores, em conjunto com a associação dos moradores,
encaminhar à Promotoria de Justiça toda documentação relativa à aprovação do
empreendimento como loteamento.
O empreendimento foi submetido a algumas adequações legais e urbanísticas e sociais como: implantação do muro periférico conforme projeto inicial
desde que fossem previstas entradas e saídas interligando o empreendimento às
outras vias públicas; proibição do controle e impedimento de acesso ao interior do
empreendimento; permissão para implantação de portal no acesso principal sem
alteração significativa do projeto inicial; permissão para colocação de corrente no
acesso secundário ficando o acesso orientado para a entrada principal no período
das 22:00 às 7:00; fixação de placas próximas às entradas e saídas informando o
livre acesso; permissão para identificação, sem controle de acesso no período das
23:00 às 7:00; permissão de permanência de vigilância para identificação visual
de acesso ao empreendimento; permissão para instalação de cameras em pontos
estratégicos, com aviso sobre a existência destes dispositivos; início das obras
somente após a provação dos projetos pela Prefeitura Municipal.
Algumas adequações ambientais a serem realizadas pelos empreendedores
em conjunto com a Prefeitura Municipal também foram previstas no TAC como:
projeto de recuperação e manutenção paisagístico ambiental da área pública verde lindeira ao Shopping Iguatemi, com plantio de espécies nativas e exóticas,
com compromisso de manutenção integral destas áreas pelo período de 10 anos,
incluindo a reposição de mudas e de espécies não adaptadas, sob pena de multa
diária pelo não cumprimento.
A adequação proposta para o Parque Faber II foi excepcional, mas os empreendedores assumiram a obrigação de não mais projetar e implementar na
Comarca de São Carlos - SP, empreendimentos imobiliários jurídica e tecnicamente semelhantes. Novos empreendimentos imobiliários residenciais devem
ser aprovados e implementados apenas quando adequados a uma das duas leis
federais vigentes.
Entre as obrigações assumidas no TAC pela Prefeitura Municipal, a mais importante refere-se à aprovação de novos empreendimentos somente se adequados
a uma das leis federais vigentes, descartando a possibilidade de adequação à Lei
Municipal existente.
Parque Faber I
O empreendimento Parque Faber II apresenta projeto semelhante a outro
loteamento idealizado e implementado anteriormente pelo mesmo grupo empreendedor, o Parque Faber I, situado em frente ao Shopping Iguatemi e que se transformou em loteamento fechado, sendo objeto de Inquérito Civil na Promotoria de
Justiça de São Carlos – SP.
A Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo
buscou adequar o empreendimento a o que ele é de fato, um loteamento. Porém, o
Parque Faber I já está quase totalmente habitado há vários anos.
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Essa condição dificultou o processo de negociação e a assinatura do TAC,
que prevê a retirada das portarias para permissão de livre acesso ao interior
do loteamento, cujas áreas são públicas. Além disso, por se caracterizar como
loteamento fechado, no Faber I, embora as áreas públicas tenham sido totalmente apropriadas pelos moradores, estes pagam IPTU apenas pelas áreas
relativas a seus lotes.
No caso do Parque Faber I, devido à impossibilidade de consenso com os
proprietários, o Inquérito Civil resultou em Ação Civil Pública iniciada no final de
maio de 2005 e que encontra-se em trâmite, não havendo ainda decisão judicial.
Empreendimentos mais Recentes
Com base nas experiências anteriormente apresentadas, os empreendimentos imobiliários residenciais horizontais mais recentes, e voltados para as classes
de maior poder aquisitivo, submetidos à aprovação da Prefeitura Municipal de São
Carlos – SP, deixaram de ser motivação para instauração de Inquérito Civil junto
à Promotoria de Meio Ambiente e Habitação e Urbanismo da Comarca de São
Carlos - SP. Atualmente, as negociações a respeito da adequação dos mesmos às
exigências legais, ainda na fase de projeto, têm sido realizadas diretamente com
os técnicos da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano,
incluindo a assinatura de TAC diretamente com este órgão.
Essa nova atitude por parte do Poder Público e dos empreendedores demonstra que a intervenção da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente foi efetiva,
mudando paradigmas e permitindo a implementação de empreendimentos sustentáveis do ponto de vista ambiental, social e urbanístico.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 A implantação de empreendimentos imobiliários residenciais vem sofrendo
alterações ao longo do tempo, em função de novos paradigmas associados a diferentes modelos de qualidade de vida.
5.2 A legislação federal prevê apenas dois tipos de empreendimentos imobiliários residenciais, os condomínios e os loteamentos. Porém, em alguns Municípios, um terceiro tipo de empreendimento, o loteamento fechado vem sendo
implantado, quando abrigado por legislação municipal, tendo como exemplo o
Município de São Carlos – SP.
5.3 Em São Carlos – SP a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo tem obtido, por meio da construção de consenso, a adequação
dos empreendimentos imobiliários residenciais à lei federal vigente, desconsiderando empreendimentos abrigados apenas por legislação federal.
5.4 A atuação do mesmo Promotor de Justiça na área de Meio Ambiente e Habitação e Urbanismo vem trazendo resultados positivos para a resolução de problemas
relativos a empreendimentos residenciais, resultando na adequação dos mesmos
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às exigências legais, além de recuperação e manutenção de áreas verdes, trazendo
benefícios para o meio ambiente.
5.5 A participação nas negociações, de outras instituições do Poder Público, como
a própria Prefeitura Municipal, responsável pela aprovação destes empreendimentos, além dos empreendedores, resultou em conscientização e comprometimento
de seus representantes.
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1. INTRODUÇÃO
No ano de 1981, o Brasil instituiu sua Política Nacional para o Meio Ambiente (PNMA), por meio da Lei de nº 6.938. O objetivo principal deste instrumento é compatibilizar o desenvolvimento econômico e social, com a preservação da qualidade e do equilíbrio do meio ambiente.
Regulamentando o estabelecido no art. 225 da Constituição Federal, que dispõe sobre a PNMA, e os compromissos assumidos pelo Brasil ao assinar a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), durante a ECO ou RIO 92, e considerando
o desenvolvimento de estratégias, políticas, planos e programas nacionais de biodiversidade como compromissos assumidos pelos pelo Brasil e demais países membros da CDB o Governo brasileiro, em 22/08/02, por meio do Decreto de n.º 4.339,
publicado no Diário Oficial da União (D.O.U.) em 23/08/02, instituiu princípios e
diretrizes para a implementação da PNMA, dispondo notadamente:
“11.5.8. Aprimorar os instrumentos legais existentes de estímulo à conservação da biodiversidade por meio do imposto sobre a circulação de mercadorias
(ICMS Ecológico) e incentivar sua adoção em todos os Estados da federação, incentivando a aplicação dos recursos na gestão da biodiversidade. (BRASIL, 2002)1”.
2. JUSTIFICATIVA E CONTEXTO DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS (IE) PARA A GESTÃO
AMBIENTAL NO BRASIL
A PNMA expressa em seus princípios e objetivos as premissas do desenvolvimento sustentável, conforme estabelecido no seu artigo 9º. Fabio Leite2
apresenta a divisão dos instrumentos de implementação da PNMA, estabelecidos

1

BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 4.339 de 22 de agosto de 2002. Institui princípios e diretrizes para a
implementação da Política Nacional da Biodiversidade. BRASIL. 2002
LEITE, Fábio Heuseler Ferreira. O ICMS Ecológico no Rio de Janeiro, Monografia (Bachrelado em Economia). Rio de
Janeiro: UFRJ. 2001. p.72.
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neste art., em dois grupos: os instrumentos de comando e controle (CEC)3, ou
regulação direta, e os instrumento econômicos (IE). Os primeiros instrumentos
ainda são bastante utilizados por agências e governos em todo mundo. Já o uso
de instrumentos econômicos (IE) tem sido defendido como uma abordagem complementar e bastante eficiente, para a política ambiental, do que os tradicionais
instrumentos de comando e controle, aplicados no mundo inteiro.
De acordo com Marcelo Souza4, os instrumentos de comando e controle da
política nacional brasileira assumem duas concepções: os instrumentos de ação
(pró-ativo, no qual atuam como forma de prevenção) e os instrumentos de apoio
(relativo apoio aos instrumentos de ação).
O uso de instrumentos econômicos (IE) para uma gestão ambiental eficaz e
eficiente demanda uma relação operativa entre autoridades fiscais e ambientais.
Embora sua coordenação seja institucional, quem determina a regra do jogo é o
mercado, que tem por hábito, internalizar custos sociais. Neste caso, é função dos
IE incentivar a iniciativa privada a agir buscando o desenvolvimento sustentável.
Conforme a OECD5, os Instrumentos de Política Ambiental são utilizados,
pelos tomadores de decisão, para alterar os processos sociais de modo que eles se
transformem e se compatibilizem com os objetivos ambientais. De acordo com
Veiga Neto6, “A escolha dos instrumentos a serem utilizados varia de país para
país, de acordo com uma série de critérios. A OECD divide esses critérios em dois
grupos. Em primeiro lugar, estão as questões relativas ao ‘critério de conformidade’, onde são avaliados se os objetivos da política proposta estão em acordo com
a política geral de meio ambiente do país ou da região onde será implementada
e se são legalmente aceitáveis. Em segundo lugar, estão as questões relativas ao
‘critério de otimização’, onde são avaliados a efetividades, a eficiência, os aspectos distributivos, a aceitação política e as questões administrativas que envolvem
a política proposta”.
3. A EXPERIÊNCIA DO ICMS ECOLÓGICO COMO REFERÊNCIA BRASILEIRA DE
INSTRUMENTO ECONÔMICO (IE)
Atualmente, percebe-se no Brasil uma defesa em relação à utilização de instrumentos econômicos (IE) como uma abordagem complementar e mais eficiente,
para a política ambiental, que os tradicionais instrumentos de comando e controle
(CEC). Um dos grandes objetivos dos IE é alterar comportamentos, por intermé-

3

No caso do Brasil, a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA,), estabelece os instrumentos de comando e controle,
dentre os quais: padrões de qualidade, licenciamento, educação ambiental, zoneamento ambiental, sistema de unidades de
conservação, dentre outros.
4
SOUZA, Marcelo Pereira. Instrumentos de gestão ambiental: fundamentos e prática. São Carlos: Editora Riani Costa, 2000.
5
OECD. Economic Instruments for Environmental Protection. 1989.Paris em VEIGA NETO, Fernando C. Análise de
Incentivos Econômicos nas Políticas Públicas para o Meio Ambiente – O Caso do ICMS Ecológico em Minas Gerais. Rio
de Janeiro: CPDA, dissertação de mestrado, Instituto de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro. 2000
6
VEIGA NETO, Fernando C. Análise de Incentivos Econômicos nas Políticas Públicas para o Meio Ambiente – O Caso
do ICMS Ecológico em Minas Gerais. Rio de Janeiro: CPDA, dissertação de mestrado, Instituto de Ciências Humanas e
Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2000, p. 17.
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dio de uma ação direta no sistema de preços. Desta forma, os IE não devem ser,
necessariamente, financeiramente auto-sustentáveis. Normalmente, os benefícios
concedidos por IE na área ambiental consistem em isenções, incentivos fiscais e
diferenciação de alíquotas. A forma mais conhecida de se aplicar IE associados a
ações de preservação ambiental é o ICMS Ecológico.
Na reforma tributária implementada pela Constituição de 1988, o Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias (ICM) foi transformado em Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).
A fundamentação legal para aplicação do ICMS foi estabelecida no art. 158 da
Constituição Federal de 1988, ao estabelecer que dentre as receitas arrecadadas pelos
entes da federação parte deve ser destinada aos municípios da seguinte forma:
• ¾ (75%) no mínimo, sejam destinados ao Estado para sua manutenção e
investimentos; e
• ¼ (25%) sejam distribuídos entre os municípios.
O mesmo artigo, em seu parágrafo único, prevê que as parcelas de receita
pertencentes aos municípios, mencionada na letra “b” acima, sejam creditadas de
acordo com os seguintes critérios:
• ¾ (75%), no mínimo, devem ser distribuídos de acordo com um índice
denominado VAF (Valor Adicionado Fiscal) 7; e
• ¼ (25%) devem ser distribuídos de acordo com critérios fixados por Lei
Estadual.
Fomentando a ação descentralizada das políticas públicas ambientais, essa
prerrogativa constitucional permite que o Estado exerça influência direta e articulada nas políticas públicas municipais. Desta forma o ICMS Ecológico consiste
em uma alternativa para o amparo, a proteção e a sustentabilidade dos recursos
naturais brasileiros, sem, contudo, promover nenhum acréscimo à carga tributária
hoje já existente, sendo apenas uma redistribuição do tributo constitucional, importante para a arrecadação estadual e municipal da federação brasileira.
De acordo com Bensusan, 20028, ao ICMS Ecológico são atribuídas duas
funções primordiais: a compensatória e a incentivadora. A Função Compensatória beneficia os municípios que sofrem limitações quanto ao gerenciamento de
seus territórios, em função da existência de Unidades de Conservação ou áreas
com restrições de uso. Esses municípios geralmente recebem menos dinheiro
quando da repartição feita pelo Estado, pois normalmente têm menos atividades
geradoras de arrecadação do ICMS (comércio, indústria e serviços). Já a Função
Incentivadora atua como incentivo aos municípios, despertando o interesse em
criar ou ampliar áreas de conservação ou outros critérios relevantes para o ICMS
Ecológico, inclusive quanto aos aspectos qualitativos.

7

O VAF corresponde, para cada município, a média do valor das mercadorias que saíram, acrescida do valor das prestações
de serviços, deduzido o valor das mercadorias que entraram, em cada ano civil no município.
8
BENSUSAN, N. ICMS ecológico: um incentivo fiscal para a conservação da biodiversidade. In: BENSUSAN, N.
(Org.) Seria melhor mandar ladrilhar? Biodiversidade como, para que, por quê. Brasília: Editora Universidade de
Brasília, 2002. 251 p.
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Os IE não tem a pretensão de incrementar a carga tributária nacional, e sim
influenciar e procurar modificar a conduta dos agentes econômicos para que estes
atuem comprometidos com o meio ambiente. Desta maneira, os IE têm um caráter
extrafiscal ou finalidade não arrecadatória, podendo ter objetivos de dissuasão,
compensação ou incentivos (positivos ou negativos).
4. CARACTERÍSTICAS DAS LEGISLAÇÕES DOS 10 ESTADOS BRASILEIROS QUE JÁ TEM ICMS
ECOLÓGICO REGULAMENTADO
4.1 O Estado do Paraná
A regulamentação e o estabelecimento dos critérios para a implementação do ICMS
ecológico no estado do Paraná se deu por meio de uma alteração na Constituição Estadual, onde foram adotados os seguintes instrumentos legais: a Lei Estadual de nº 9.491, a
Lei Complementar nº 59 e o Decreto Estadual nº 974, tudo isto no ano de 1991.
A regulamentação do ICMS Ecológico no estado do Paraná está alinhada à conservação e o uso sustentável da diversidade biológica ao estabelecer como objetivos:
(a) aumento do número e da superfície de unidades de conservação e outras
áreas especialmente protegidas (dimensão quantitativa);
(b) regularização, planejamento, implementação e busca da sustentabilidade
das unidades de conservação (dimensão qualitativa);
(c) incentivo à construção dos corredores ecológicos, através da busca da
conexão de fragmentos vegetais;
(d) adoção, desenvolvimento e consolidação institucional, tanto em nível
estadual, quanto municipal, com vistas a conservação da biodiversidade; e
(e) busca da justiça fiscal pela conservação ambiental.
Como observa Wilson Loureiro, “todo e qualquer município pode se beneficiar com recursos do ICMS Ecológico quer seja através da criação pelo próprio município ou por outro ente federado, de uma unidade de conservação, ou do aumento
da superfície das unidades de conservação já criadas, ou ainda pela melhoria da
qualidade da conservação das unidades de conservação, ou outra área especialmente
protegida.Visando facilitar o exercício do ICMS Ecológico, os índices percentuais
definidos para cada município, são calculados a partir da aplicação de fórmula, que
visa mensurar Coeficiente de Conservação da Biodiversidade (CCB)9”.
Verifica-se que o número de municípios beneficiados com o ICMS Ecológico tem aumentado a cada ano desde sua regulamentação em 1991. No ano de
1992 foram 112 municípios congratulados com o tributo estadual. Em 1998 este
número passou para 19210. Segundo Loureiro estima-se que o número de áreas
protegidas no estado do Paraná teve um incremento de 950% após a regulamentação do imposto estadual mencionado.

9
e 12 LOUREIRO, WILSON. O ICMS Ecológico na Biodiversidade, in www.ambientebrasil.com.br/composer.
php3?base=./snuc/index.html&conteudo=.snuc/artigos/icmsm.html. Consulta feita em 31/03/06.
10
_____________. LOUREIRO, Wilson. Incentivos fiscais para a conservação da biodiversidade no Brasil. Curitiba. 1998, p 41.
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De acordo com análise feita pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP), conforme sistematizado em sua publicação, O ICMS ecológico: o presente do Paraná
para o futuro do Brasil, nos cinco anos de efetivo desenvolvimento do ICMS Ecológico conseguiram-se resultados mais expressivos e melhores do que em 60 anos
de políticas públicas em áreas protegidas no estado do Paraná.
4.2 O ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo o segundo Estado a regulamentar o ICMS Ecológico, depois do Paraná, no ano de 1993, o estado de São Paulo instituiu o imposto com a aprovação
da Lei Complementar de no. 8.510, estabelecendo que o percentual de 0,5% dos
recursos financeiros deve ser destinada aos municípios que possuem unidades de
conservação e outros 0,5% aos municípios que possuem reservatórios de água
destinados a geração de energia elétrica.
Observa-se que muitas áreas foram beneficiadas desde seu advento. Merece
destaque os avanços da região do Vale do Ribeira neste sentido, onde as possibilidades de desenvolvimento da produção eram bastante limitadas em função da
proibição da pesca e do extrativismos na região.
Verifica-se também o incentivo que o ICMS Ecológico tem promovido à
conservação da mata atlântica no estado de São Paulo, empregando recursos em
projetos de ecoturismo dentre outras áreas.
Com a implementação do novo sistema de eco-repartição, o Estado registrou o aumento de 23,56% das receitas de seus municípios. Alguns municípios
passaram a ter, pelos critérios do ICMS ecológico, parcela representativa de suas
receitas oriundas do tributo estadual, foi o que aconteceu com o município de Iporanga, cujo percentual de 77% de todo o repasse de ICMS a que faz jus é advindo
do ICMS Ecológico.
O número de municípios beneficiados com o imposto elevou-se de 104, em
1994, para 152 no ano de 1999, chegando a 169 em 2003. 11
Embora a legislação estabeleça critérios que beneficiem os municípios que
possuem em seus territórios unidades de conservação, instituídas pelo Estado, o
dispositivo desconsiderou as áreas de preservação criadas e geridas por outros
níveis de gestão (municipal e federal).
Outra limitação do ICMS Ecológico de São Paulo foi a exclusão das Reserva
Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) no estabelecimento de categorias de
unidades de conservação de manejo passíveis de gerir os benefícios oriundos do
tributo estadual.
Além disto a Lei limita a aplicação de variáveis ligadas à avaliação da qualidade das unidades de conservação, que possibilitaria melhor aproveitamento do
mecanismo em favor da consolidação das unidades de conservação, a exemplo do
que acontece no Paraná (Loureiro, 1997).

11

ICMS Ecológico beneficiou 169municípios de SP em 2002. IVC/AE, p.41.
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4.3 O Estado de Minas Gerais
O estado de Minas Gerais regulamentou seus ICMS Ecológico no ano de
1995, por meio da Lei no. 12.040. A iniciativa mineira recebeu a alcunha de “Lei
Robin Hood” . A iniciativa mineira destacou-se na história do tributo no Brasil ao
revolucionar os critérios de repasse dos 25% de ICMS aos municípios do Estado, passando a beneficiar não somente aqueles municípios que tinham unidades de
conservação em seus territórios, como ainda aqueles que possuem sistema de tratamento de esgoto ou disposição final do lixo, atendendo a maior parte da população,
incluindo, dentre outros, critérios de educação, saúde e patrimônio histórico.
Os resultados tem sido expressivos em relação ao aumento da superfície de
áreas protegidas incentivadas pelo ICMS Ecológico.
Observam Fernando Scaff e Lise Tupiassu, no artigo Tributação e Políticas
Públicas: O ICMS ecológico que A redistribuição da receita do tributo estadual
para os municípios mineiros foi efetiva e imediata. No seu primeiro ano de implementação, quase 500 municípios incrementaram suas receitas em mais de 100%,
ocorrendo que em 38 desses municípios o aumento foi maior do que 1000%.
A parcela per capita mínima era de R$ 0,88, elevando-se para R$ 15,12. Já a
parcela per capita máxima era de R$ 684,53, sendo reduzida para R$ 587,99.12
Verifica-se o aumento de criação das Áreas de Proteção Ambiental (APA)
após o advento do ICMS Ecológico no Estado.
Wilson Loureiro observa que o estado de Minas Gerais não adotou variáveis
qualitativas para o cálculo dos índices que os municípios têm direito a receber,
perdendo assim a oportunidade de utilizar mais efetivamente o ICMS Ecológico
em benefício da consolidação das unidades de conservação.
4.4 O Estado do Rio Grande do Sul
No ano de 1997 o estado do Rio Grande do Sul, por meio da a Lei de
no. 11.038 aprovou seu ICMS Ecológico.
O modelo gaúcho associa o critério ambiental ao critério “área do município”, definindo no mencionado dispositivo, no seu artigo 1º, inciso III, que deverá
ser repartido entre os municípios, in verbis:
“7% (sete por cento) com base na relação percentual entre a área do município, multiplicando-se por 3 (três) as áreas de preservação ambiental e aquelas
inundadas por barragens, exceto as localizadas nos municípios sedes das usinas
hidrelétricas, e a área calculada do Estado....”.
Como observa Wilson Loureiro, os profissionais do órgão ambiental gaúcho,
procurando cumprir a Lei, tem procurado, com criatividade, tirar o máximo proveito da oportunidade criada pela Lei em favor da consolidação das unidades de
conservação, utilizando, além da variável quantitativa, variáveis qualitativas.

12

RIANI, Flávio. O novo critério de repartição do ICMS aos municípios mineiros: avaliação dos resultados e sugestões,
Revista de Administração Municipal 44, Rio de Janeiro, abr-dez. 1997.
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4.5 O Estado do Rondônia
Inaugurando o federalismo fiscal ecológico o estado de Rondônia instituiu
seu ICMS Ecológico em 1996, através da Lei no. 147.
O modelo de Rondônia é interessante ao realizar uma revisão na estrutura
anterior do tributo, estabelecendo a redução de 5% na base de cálculo de repasse
do ICMS, anteriormente fixado em 19%, de forma igualitária a todos os municípios, passando a ser 14%. Assim, esta diferença de 5% passou a ser destinada aos
municípios do Estado que efetivamente tenham unidades de conservação e terras
indígenas. Relevante mencionar que o dispositivo prevê a possibilidade da redução do ICMS Ecológico aos municípios cujas unidades de conservação sofram
invasões, dentre outras ações do homem.
Observa-se que o novo sistema de repasse do imposto já apresenta resultados,
onde após o ano de 1997, 22 municípios tiveram suas receitas de ICMS elevadas.
O município de Jamari é uma referência nacional ao congregar áreas protegidas em 55,31% de seu território. Este município elevou 217,65% de suas quotas
de ICMS com a implementação do ICMS Ecológico no Estado.
Rondônia também não adota o critério qualitativo e, na mesma linha de Minas
gerais, perde a oportunidade incrementar o processo de regularização, planejamento, implementação e manutenção das unidades de conservação, além da busca, via
ICMS Ecológico da melhoria da qualidade de vida dos povos indígenas.
4.6 O Estado do Mato Grosso do Sul
O estado do Mato Grosso do Sul vem trabalhando na criação do seu ICMS
Ecológico desde o ano de 1994. Todavia sua regulamentação só aconteceu no ano
de 2001, por meio da Lei no. 2.193.
A Lei estadual adota como referência dois critérios, um relativo aos mananciais e outro unidades de conservação. Considerando que a absoluta maioria da
captação de água no Estado é feita a partir de poços artesianos, foi possível compor os dois critérios, de forma a fortalecer as unidades de conservação.
Em relação às unidades de conservação e terras indígenas, além do critério
quantitativo, está previsto a adoção de critérios qualitativos a serem implantados à
partir do ano 2002. Observa-se que o Estado vem trabalhando em ações de apoio
aos municípios para democratizar o acesso destes aos recursos e informações sobre o tributo estadual.
4.7 O Estado do Mato Grosso
O Estado do Mato Grosso regulamentou seu ICMS Ecológico em 7 de dezembro de 2000 por meio da Lei Complementar no. 73.
Inicialmente o Estado adotou critério apenas quantitativo. Em uma segunda
fase esta prevista a implantação dos critérios qualitativos. Como esclarece Wilson
Loureiro, “embora utilizando terminologias diferentes, a Lei adota os mesmos
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procedimentos para os cálculos dos percentuais a que os municípios têm direito
que aqueles utilizados no Estado do Paraná”13.
Em seguida, o estado do Mato Grosso publicou o Decreto Estadual no. 2.758,
em 16 de julho de 2001, adotando conceitos e indicando procedimentos técnicos
e administrativos para o cumprimento da Lei acima mencionada, reiterando a exigência da qualificação das unidades de conservação, dos compromissos a serem
assumidos pelos municípios, a criação e organização do Cadastro Estadual de unidades de conservação, definição dos procedimentos de cálculos, a edição, as alterações e democratização de informações referente aos índices e demais assuntos
relevantes a implementação do tributo no Estado.
4.8 O Estado de Pernambuco
No estado de Pernambuco o ICMS Ecológico foi regulamentado, pela Lei Estadual nº 11.899, em 21 de dezembro de 2000, instituído como ICMS Sócio-Ambiental.
Valendo-se de critérios sócio-ambientais, o tributo pernambucano estabalece a
alíquota de 12% (doze por cento) a partir do ano 2003. Deste total, 1% (um por cento) deve ser aplicado nos municípios que possuam unidades de conservação em seus
territórios; e 5% (cinco por cento) devem ser distribuídos de forma igualitária aos
municípios que possuam unidade de compostagem ou aterro sanitário controlado.
Embora a Lei defina que os critérios para rateio do ICMS devam ser implementados em sua grande maioria, foi instituído, no ano de 2003, um Decreto Estadual de no 23.473, estabelecendo a implementação quase que total da Lei do ICMS
Sócio-ambiental as partir de 2002, tendo como ano de apuração o ano 2001.
O desenho do ICMS Ecológico adotado por Pernambuco é inovador ao
adotar indicadores sócio-ambientais.
4.9 O Estado do Amapá
Em 23 de dezembro de 1996, o estado do Amapá regulamentou seu ICMS
Ecológico, por meio da Lei Estadual no. 322.
O dispositivo caracteriza-se pela reforma ampla nos critérios de rateio do
ICMS a exemplo do que fez o estado de Minas gerais.
Quanto aos critérios para unidades de conservação, foi adotado o modelo de
cálculo dos índices realizados no Paraná.
4.10 O Estado do Tocantins
Tocantins, o mais novo Estado a adotar o ICMS Ecológico, ousou nos critérios
ao regulamentar o tributo em de 04 de abril de 2002, por meio da Lei nº 1.323.

13

LOUREIRO, Wilson. O ICMS Ecológico na Biodiversidade, in www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./
snuc/index.html&conteudo=.snuc/artigos/icmsm.html. Consulta feita em 31/03/06.
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Quanto à implementação, está se dando de forma gradual e progressiva de
modo a que todos os municípios possam, no período de 5 (cinco) anos, se engajar
nas ações ambientais, ajustar suas finanças públicas e minimizar impactos que
porventura venham a surgir.
Além dos critérios clássicos utilizados em outros Estados, a lei tocantinense
utiliza outros critérios tais como: aprovação de legislação ambiental local e dotação orçamentária que resultem na estruturação da Política Municipal do Meio
Ambiente e da agenda 21 local, controle de queimadas e combate a incêndios,
promoção da conservação e do manejo dos solos, saneamento básico e conservação da água e coleta e destinação do lixo. A inclusão destes critérios na redistribuição do ICMS teria como objetivo fundamental a indução de ação mais efetiva
do poder público local e das entidades da sociedade civil, no esforço pela melhoria da qualidade de vida, minimização das desigualdades sociais e erradicação da
pobreza, pelo exercício da cidadania (SEPLAN-TO, 2001).
A exemplo do que já existe em outros Estados, o critério unidades de conservação e terras indígenas também estão presentes, indicando a necessidade da
adoção de variáveis qualitativas no cálculo do índice.
O quadro abaixo demonstra, de forma sintética, o que as respectivas leis estaduais que regulamentam o ICMS Ecológico tratam, mencionando o ano de promulgação, os critérios definidos por estes Estados e seus respectivos percentuais:
QUADRO DEMONSTRATIVO ESTADOS QUE REGULAMENTARAM O
ICMS ECOLÓGICO
ESTADO

ANO

1. Paraná

1991

2. São Paulo

1993

3. Minas Gerais

1995

4. Rondônia

1996

5. Amapá

1996

6. Rio Grande do Sul

1998

CRITÉRIO
PERCENTUAL
1.1 Unidades de Conservação
2,50%
Ambiental
1.2 Mananciais de abastecimento
2,50%
público de águas
2.1 Unidades de Conservação
0,50%
Ambiental
2.2 Reservatórios de água destinados
0,50%
à geração de energia elétrica
3.1 Unidades de Conservação
0,50%
Ambiental
3.2 Sistema de tratamento de lixo
0,50%
e/ou esgoto sanitário
4.1 Unidades de Conservação
5,00%
Ambiental
5.1 Unidades de Conservação
1,40%
Ambiental
6.1 Unidades de Conservação
Ambiental e Áreas
7,00%
inundadas por barragens
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7. Mato Grosso

8. Mato Grosso do Sul

9. Pernambuco

10. Tocantins
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7.1 Unidades de Conservação
2001 Ambiental e Terras
Indígenas
8.1 Unidades de Conservação
Ambiental, Áreas de
2001 Terras Indígenas e Mananciais de
abastecimento
Público
9.1 Unidades de Conservação
Ambiental
2001
9.2 Unidade de Compostagem ou
aterro sanitário controlado
10.1 Unidades de Conservação
Ambiental e Terras Indígenas
10.2 Política Municipal de Meio
2002 Ambiente
10.3 Controle e combate a queimadas
10.4 Conservação dos solos
10.5 Saneamento básico e
conservação da água

5,00%

5,00%

1,00%
5,00%
2,00%
1,50%
1,50%
1,50%
2,00%

Fontes: Legislações Estaduais; consulta a doutrina do ICMS ecológico no Brasil e
diversas secretarias e órgãos ambientais estaduais responsáveis pela regulamentação e
implementação do tributo estadual.

Verifica-se que a adoção de Unidade de Conservação Ambiental como critério comum a todos os Estados nacionais que instituíram o tributo.
6. OS 07 ESTADOS BRASILEIROS QUE TRABALHAM NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS,
ARTICULAÇÃO POLÍTICA E REGULAMENTAÇÃO DE ICMS ECOLÓGICO
Está em debate, envolvendo os principais atores estaduais, seja a sociedade
civil organizada (ONGs), as Secretarias de Estado, os Órgãos Ambientais federais, estaduais e municipais e/ou em tramitação nas casas legislativas de outros 07
Estados da federação a regulamentação do ICMS Ecológico, sendo estes: Bahia,
Goiás, Pará, Santa Catarina, Espírito Santo, Ceará e Rio de Janeiro.
Seguem, abaixo, algumas informações gerais de como cada um destes 07
Estados vem conduzindo internamente o assunto.
6.1 No Estado da Bahia
No estado da Bahia, a primeira entidade a se dedicar ao debate sobre o
ICMS Ecológico, foi o Instituto de Estudo Sócio-Ambiental do Sul da Bahia
(IESB), em parceria com a Conservation International (CI), que além de ini-
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ciativas próprias, tem apoiado ações da Assembléia Legislativa e da Associação
dos Municípios da Região Caucaueira – AMURC e do Conselho da Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica.
No ano 2000 foi elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda proposta de
Lei denominada “ICMS Cidadão”, que além da gestão das unidades de conservação, estabelece critérios relacionados a educação, saúde e saneamento ambiental.
Segundo a SEFAZ, a aprovação da proposta visa contribuir para minimizar as
“diferenças inter-regionais, em contraponto ao caso de hoje em que a elevada
concentração de recursos tem contribuído para estimular o fluxo migratório” (SEFAZ/BAHIA, 1999).
As propostas baianas indicam que as unidades de conservação deverão
ser tratadas tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo, utilizandose de base similar ao modelo paranaense, inclusive quanto à utilização de
parâmetros similares.
Vale ressaltar que a proposta de Lei é detalhista, sendo interessante para que
não pairem dúvidas quanto a sua implementação. Por outro lado, pode restringir
um leque maior de possibilidades e adoções de políticas públicas sociais e ambientais que poderiam ser trabalhadas com o tributo.
6.2 No Estado do Ceará
Um grupo de trabalho estadual, coordenado pela Secretaria da Ouvidoria
Geral e do Meio Ambiente do Estado do Ceará (SOMA), pela Secretaria da Fazenda Estadual, pela Associação Caatinga e pela Universidade Federal do Ceará
(UFC) vem dedicando-se durante os últimos dois anos a atividades para a regulamentação do ICMS Ecológico no Estado. Desta forma, tramita na Assembléia
Legislativa Estadual o anteprojeto de Lei no. 33/97, para regulamentar o ICMS
Ecológico. Espera-se que o projeto de lei mencionado seja aprovado ainda em
2006, para ser implementado no ano de 2007.
A proposta cearense trata dos mananciais de abastecimento e das unidades
de conservação, mas em Audiência Pública realizada pela Assembléia Legislativa
foram levantadas outras demandas, em especial relacionadas a pré-desertificação
na regiões específica do Estado (Loureiro, 1997).
De acordo com Wilca Barbosa Hempel14 “na proposta cearense de regulamentação do ICMS Ecológico, sugere-se que a mesma seja feita de forma gradual
e progressiva, tomando por base o percentual de 7,5% que hoje é distribuído de
forma eqüitativa entre todos os municípios, segundo a Lei nº 12.612/96, e que poderia ser redimensionado de forma a atender aos critérios ambientais necessários
ao desenvolvimento sustentável do estado do Ceará. Por sugestão, 2,5% seria o

14

Mestranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente do Programa Regional de Pós-Graduação em Desenvolvimento e
Meio Ambiente (PRODEMA) da Universidade Federal do Ceará. Especialista em Administração e Negócios – Gerência para a Qualidade pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Economista pela Universidade Regional do Cariri
(URCA) e Bióloga pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
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montante destinado inicialmente ao ICMS Ecológico; critérios e percentuais deverão ser definidos pelos tomadores de decisão das políticas públicas estaduais”.
Wilca continua a explicação fazendo a suposição de que caso o ICMS Ecológico estivesse em vigor no Ceará e que o seu percentual fosse de 2,5%, e considerando ainda a parte da arrecadação de agosto de 2005 que seria repassada aos
municípios, no valor de R$ 52.607.007,17, segundo informações constantes no
site da SEFAZ/CE, teríamos:
REPASSE AOS MUNICÍPIOS (no modelo proposto)
75 % - VAF.................................................................. 39.455.255,38
5 % - Índice Populacional ............................................ 2.630.350,36
12,5 % - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino... 6.575.875,89
5,0 % - Quota Eqüitativa............................................... 2.630.350,36
2,5 % - ICMS Ecológico............................................... 1.315.175,18
Esse valor, R$ 1.315.175,18 (um milhão, trezentos e quinze mil, cento e
setenta e cinco reais e dezoito centavos) seria redistribuído, de forma diferenciada, entre os municípios que satisfizessem as condições mínimas previstas pelo
governo no que se refere à conservação do seu meio ambiente e de acordo com os
critérios adotados pelo Programa Selo Município Verde (PSMV)15 16.
6.3 O Estado do Espírito Santo
Durante os anos de 1995 e 1996 o estado do Espírito Santo iniciou suas
atividades de discussão interna e elaboração das linhas gerais de sua proposta de
regulamentação do ICMS Ecológico. O Estado organizou um primeiro seminário
em que se discutiu o ICMS Ecológico. Em seguida foi aprovada a Emenda Constitucional de no. 11 e a Lei Estadual de no. 5.265, ambas no ano de 1996.
A mencionada Lei Estadual estabelece em seu artigo 1º que:
“O Poder Executivo fica autorizado a criar mecanismos de compensação
financeira para repasse aos municípios que sofram restrições de uso de solo por
abrigarem, em seus territórios, áreas protegidas por unidades de conservação, áreas naturais em avançado Estado de regeneração, reservatórios e mananciais de
abastecimento público”.
Assim, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente preparou três proposta
de Lei do ICMS Ecológico que introduz critérios ligados à conservação e o uso
sustentável dos recursos ambientais do Estado. Estas propostas estabelecem um
índice de 5% (cinco por cento) dos recursos para os municípios que possuem
unidades de conservação e mananciais de abastecimento, definem algumas re-

15

O PSMV, no que se refere à defesa do meio ambiente e à sua sustentabilidade, o Ceará pretende ser pioneiro, unindo
a sistemática utilizada pelos demais estados que adotaram o ICMS Ecológico ao Programa Selo Município Verde, que
premia não apenas os municípios que possuem áreas protegidas, mas também aqueles que se destacam na preservação
ambiental.
16
O PSMV pretende contribuir para a efetiva implementação das políticas públicas ambientais em nível local, incentivando
também a internalização das questões ambientais em programas, planos e projetos que visem o desenvolvimento cultural,
social, econômico, político e ecológico dos municípios cearenses (Comitê Gestor, 2004).

Teses de Profissionais / Independent Papers

193

gras, procedimentos técnicos e administrativos visando operacionalizar a Lei e
estabelecem critérios para fixação dos índices de participação dos Municípios no
produto da arrecadação do ICMS (Loureiro, 1997).
6.4 O Estado de Goiás
A regulamentação do ICMS ecológico já vem sendo trabalhada no estado de
Goiás há alguns anos. Mas no mês de dezembro de 2005 o Estado aprovou sua
Lei, iniciando seu processo de regulamentação da matéria.
Como bem observa Wilson Loureiro, “no estado de Goiás, os critérios para
o rateio do ICMS estão engessados pelo artigo 107 da Constituição Estadual”.
Neste sentido, foram preparadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de
Goiás, duas propostas, uma delas alterando a própria constituição e a segunda
remetendo a alteração dos critérios para Lei Complementar. Além das propostas,
foram também preparadas seis propostas alternativas de Lei dos ICMS Ecológico,
duas dispondo de 20% para a definição dos critérios sócio-econômicos e ambientais, e outros quatro propondo 25% para este fim.
Com o objetivo de apoiar a aprovação da emenda constitucional e da própria
Lei Complementar, foram realizados Seminários sobre o ICMS Ecológico em
várias cidades, organizados pela secretaria de Estado do Meio Ambiente, WWF,
prefeitos e outras organizações não governamentais regionais (Loureiro, 2002).
Uma vez definidos os critérios e o percentual do ICMs Ecológico os critérios a serem estabelecidos devem caminhar na direção do desenvolvimento
sustentável, objeto atual da política do atual Governo conhecida como “Protocolo Verde”, no sentido de condicionar à concessão de crédito oficial e benefícios
fiscais, à variável ambiental. O critério da cidade X possuir serviços de coleta
reciclável e destinação do lixo ou de esgoto sanitário, o ICMs Ecológico seria
destinado à implantação de “unidades de saneamento ambiental”; ou, como incentivo a cidade que adotou o Plano Diretor, ou, a que instituiu a Agenda 21.
Em municípios que possuam iniciativas direcionadas à preservação da biodiversidade animal ou vegetal, em área de risco. Em municípios que possuam
patrimônios, naturais e culturais, significativos para a promoção do turismo e do
ecoturismo, e outros critérios.
Ressalte-se a importância que o grupo de trabalho tem dado a preocupação
de que no dispositivo legal do ICMS Ecológico seja contemplada à articulação
entre o Estado e os municípios, notadamente em uma agenda de ações sócio-ambientais. Sempre que for possível à articulação com a União, via Ministério do
Meio Ambiente é significativa.
6.5 O Estado do Pará
No ano de 1999 foram iniciadas as discussões acerca de uma proposta de
ICMS ecológico para o estado do Pará, por meio do Projeto de Lei (PL). Esta
abordava critérios de rateio do ICMS, colocando, além das unidades de conserva-
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ção, saneamento básico, saúde, educação, outros temas que tem relação estreita
com as questões ambientais e de cidadania.
O mencionado PL, que por ultimo recebeu o no. 131., apresentado a assembléia legislativa do Estado, após ter sido objeto de reuniões e audiência pública,
infelizmente, foi arquivado.
6.6 O Estado do Rio de Janeiro
Ao longo dos últimos 07 anos o estado do Rio de Janeiro vem trabalhando
na elaboração de proposta, articulação política e regulamentação da legislação de
seu ICMS Ecológico.
Vários debates foram realizados sobre o tema, que alcança legitimidade junto
aos órgãos públicos em geral, entidades ambientalistas e a sociedade civil em geral.
A última proposta elaborada no Rio de Janeiro foi relacionada a unidades
de conservação e passou por ajustes a partir de contribuições de entidades, deputados e órgãos ambientais e propunham além de aprimoramentos em relação
às unidades de conservação, a adoção do critério relativo ao saneamento básico
(Loureiro, 2002).
6.7 O Estado de Santa Catarina
Em Santa Catarina até o momento registram-se a elaboração de 06 anteprojetos de Lei do ICMS Ecológico.
A primeira proposta, conhecida como “Projeto: Viva o Verde”, foi encaminhado a Assembléia Legislativa em 1995 pelo Governo. Vários debates foram
organizados visando reforçar a busca de aprovação da do ICMS Ecológico.
Registre-se que alguns destes projetos ainda estão em tramitação.
No dia 31 de maio de 2001 foi realizado uma Audiência Pública com o objetivo de buscar consenso entre as diversas propostas em andamento na assembléia
legislativa estadual. Chegou-se ao consenso que todos apoiariam uma proposta
única encaminhada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA), que
deve o cumprimento da tarefa aos catarinenses (Loureiro, 2002).
Com o objetivo de sintetizar o acima exposto, segue, abaixo, quadro demonstrativo com os 07 Estados brasileiros que esta realizando debates, consultas
públicas e articulações políticas acerca de legislações para regulamentar o ICMS
Ecológico em seus respectivos Estados, vejamos:
Estados Brasileiros com o ICMS Ecológico em Fase de Discussão, e Percentuais
Propostos para os Repasses em Relação as Unidades de Conservação e Outros
ESTADO
Bahia

CRITÉRIOS
Unidades de Conservação, Terras
Indígenas e outras Áreas Especialmente
Protegidas (%)
2,5

Outros critérios ambientais
(%)
2,5
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Espírito
Santo
Goiás
Rio de
Janeiro
Santa
Catarina
Pará
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0,625

1,875

5,0

3,0

1,5

1,5

5,0

--

1,25

3,75

8,75

5,0

FONTES: LOUREIRO, Wilson. O ICMS Ecológico na Biodiversidade, in www.ambientebrasil.com.br/composer.
php3?base=./snuc/index.html&conteudo=.snuc/artigos/icmsm.html. Consulta feita em 31/03/06.
-> Anteprojetos de Lei
NOTAS: (1) Espírito Santo apresenta cinco propostas alternativas de Lei, sendo que os critérios e os percentuais constante
na tabela, diz respeito a primeira proposta.
(2) Goiás apresenta seis propostas alternativas, sendo que os critérios e os percentuais constante na tabela, diz respeito a
primeira proposta.
(3) Santa Catarina apresenta seis propostas alternativas, sendo que os critérios e os percentuais constante na tabela, dizem
respeito a uma proposta de consenso liderada pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA).

7. LIÇÕES APRENDIDAS – PIONEIRISMO E REFERÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ
O Paraná destacou-se por ter sido o pioneiro na implantação de instrumentos
normativos que implementassem novos critérios de repartição de receitas oriundas do ICMS, o que passou a se chamar de ICMS Ecológico. Isto aconteceu no
ano de 1991, como resultado da articulação entre o Poder Público estadual e de
municípios, com apoio da Assembléia Legislativa do Estado.
A história do ICMS ecológico no Paraná reporta que os municípios sentiam
a redução de suas receitas em função da restrição de uso causada pela necessidade
de cuidar dos mananciais de abastecimento e pela existência de unidades de conservação. Por outro lado o estado do Paraná tinha como meta estabelecer instrumentos de política pública ambiental comprometidos com as demandas atuais da
sociedade em harmonia com a preservação dos recursos naturais do Estado.
Neste contexto, foi inicialmente instituído com um caráter de compensação,
o que com o passar dos anos vem tornando-se como ferramenta poderosa de incentivo à conservação e o uso sustentável do meio ambiente paranaense.
Relevante mencionar que atualmente uma parte dos recursos do ICMS ecológico paranaense é destinada a ajuda no financiamento de planos de manejo nas
unidades de conservação, na categoria RPPN. Mais uma vez o Estado demonstra
sua posição de vanguarda no estimulo e financiamento de UCs particulares. Esta
atividade vem sendo articulada por meio da Associação Estadual de Proprietários
de RPPN, coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, com o apoio
do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), sendo fiscalizada diretamente pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
O exemplo acima citado no estado do Paraná é inovador não só do ponto
de vista de implementação efetiva das políticas públicas, como ainda ousado
para nosso tradicional sistema tributário nacional ao regulamentar que recursos
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oriundos de imposto estadual (ICMS), por meio do ICMS ecológico, sejam repassados para proprietários de terras privadas, que assumiram o compromisso
de preservar os recursos naturais de suas áreas ao gravá-las, em caráter perpétuo, como RPPNs.
O Estado foi reconhecido internacionalmente, com a conquista do prêmio
Henry Ford de Conservação Ambiental na categoria “Negócios em Conservação”
concedido pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1997. A Lei do ICMS
Ecológico paranaense foi considerada um dos 10 melhores projetos do mundo na
área de ecologia, por seu aspecto inovador e por sua capacidade multiplicadora.
8. UMA AVALIAÇÃO DO ICMS ECOLÓGICO NO BRASIL
A instituição de legislações para regulamentar o ICMS Ecológico vem crescendo substancialmente. Constata Wilson Loureiro que no Brasil, vem sendo
estabelecida, em média, uma lei por ano a partir de 1991, ano em que foi criada
a primeira Lei no Paraná, demonstrando seu potencial e resposta de factibilidade
tanto pela sociedade em geral como pelas instituições públicas.
A medida que novos Estados incluem em sua agenda de prioridades a discussão e regulamentação do ICMS Ecológico como instrumento econômico capaz de estimular a conservação do meio ambiente, outros Estados que já haviam
instituído o tributo tem reavaliado sua implementação, o que em alguns casos tem
resultado na promoção de adequações e melhoria ao que inicialmente havia sido
regulamentado. Como é o exemplo da inclusão do critério relacionado a unidades
de conservação, presente em todas a leis promulgadas e em debate.
Observa-se que cada vez mais os projetos de leis que vem sendo elaborados
com a participação da sociedade civil, das universidades e dos entes públicos, juntos buscando caminhos viáveis para preservação sócio-ambiental de seus ativos.
Wilson Loureiro ressalta que em alguns Estados percebe-se a tendência de que
basta que o ICMS Ecológico “compense” os municípios que sejam integrados pelas
unidades de conservação ou terras indígenas. Este comportamento furta a oportunidade do exercício da política de conservação a partir da parceria com o município.
Um aspecto fundamental estabelecido com o ICMS Ecológico tem sido a descentralização da gestão ambiental, por meio da participação direta do município na
gestão das unidades de conservação, notadamente nas áreas sob responsabilidade
dos Governos Federais e Estaduais. Isto tem refletido em resultados mais positivos
especialmente no planejamento, implementação e manutenção destas UCs.
Outro ponto importante é o avanço nas discussões políticas acerca da chancela e implementação do pacto federativo, com o objetivo de se atribuírem responsabilidades políticas (ambientais, econômicas e fiscais) à Federação, aos Estados
e Municípios brasileiros.
Desta forma, ao longo deste trabalho foi defendida a idéia de criação de
instrumentos econômicos para o estabelecimento das políticas de proteção ambiental, os quais devem estimular práticas sustentáveis, compensar limitações administrativas e premiar atitudes exemplares.
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Afirma Rocco (2004, p. 274)17, que “o ICMS Ecológico é considerado como
um dos principais instrumentos tributários indutores de políticas públicas sustentáveis, o que é facilmente demonstrado pelos resultados colhidos nos Estados
onde foi implementado”.
9. CONCLUSÕES ARTICULADAS
9.1 A gestão ambiental brasileira é marcada por diretrizes de comando e controle
- CEC (instrumentos legais, licenciamento de atividades econômicas, padrões de
qualidade e monitoramento ambiental), político-institucionalmente importantes,
mas que sozinhos não são capazes de resolver os problemas ambientais. Daí a
necessidade de aplicar os instrumentos econômicos - IE (incentivos fiscais, creditícios e tributários), como é o exemplo do ICMS Ecológico por ser um incentivo
financeiro à conservação da biodiversidade.
9.2 Recomenda-se para sua implantação seja feita uma análise de sobre sua importância como instrumento fiscal para a conservação da biodiversidade, procurando
deste modo tratar sua viabilização de forma gradual, eficaz e eficiente associando
as finanças públicas com a política ambiental.
9.3 Sugere-se que o ICMS Ecológico, além de ser aprovado em todos os Estados
da federação, seja aprimorado nos Estados onde foi criado, especialmente com
adoção de varáveis qualitativas na composição dos índices ambientais e ainda
alterando o modelo de repartição da cota-parte do produto do ICMS pertencente
aos municípios, utilizando critérios ambientais.
9.4 É importante que sejam elaboradas propostas de ICMS Ecológico articuladas
por regiões ou biomas, onde uma política comum poderia contribuir com a conservação dos ecossistemas típicos, como é o caso do que vem sendo trabalhado na
região nordeste do bioma caatinga com o Projeto Demonstrações de Manejo Integrado de Ecossistemas na Caatinga MMA/PNUD/GEF/BRA/02/G31, também
conhecido como “Projeto GEF Caatinga”.
9.5 Quanto à conservação e o uso sustentável de seus recursos ambientais, por
meio de uma política de fomento a unidades de conservação, os Estados deveriam
pautar-se pelo estabelecido no Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC), de forma articulada com a política específica estabelecida pelo Estado,
para que o ICMS Ecológico não exista de maneira independente e estanque, e
sim de forma coordenada e em parceria com outras iniciativas do poder público
inclusive para a região e para o bioma.

17

ROCCO, R. Dos Instrumentos Tributários para a Sustentabilidade das Cidades. In: COUTINHO, R. e ROCCO, R.
(Orgs.) O Direito Ambiental das Cidades. Rio de Janeiro DP&A, 2004. 299 p.
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1. INTRODUÇÃO
O tema que ora apresentamos é de suprema importância para a garantia da
qualidade e uso das águas subterrâneas em nosso país.
Sabemos que a água e a história da humanidade se confundem e se completam; se entrelaçam e coexistem num mesmo plano. Sem ela, não há se falar na
história da humanidade, sequer na sua própria existência, face à dependência do
ser humano e demais seres vivos desse líquido da vida; é ela sua célula vital.
É a água a fonte primária dos chamados direitos humanos, capaz de conferir
dignidade a pessoa humana.
Pensar em recursos hídricos e protegê-los é pensar na vida e protegê-la. A
idéia consiste em proteger, conservar e defender os recursos hídricos para que
tenhamos vida.
Somos um país abençoado por Deus, pois possuímos uma imensa quantidade de águas superficiais e subterrâneas. Mas, nosso descuido com os recursos
hídricos superficiais é notório, tornando-se um verdadeiro contra-senso do viver,
pois se sabemos que necessitamos da água para vida, como podemos tratar nossas
águas superficiais com tanto descaso? Sendo assim, tememos pelas águas subterrâneas – as chamadas águas invisíveis.
2. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
2.1 Origem
A água encontra-se no planeta, antes de tudo e na mesma quantidade, graças ao ciclo hidrológico perfeito, apresentando-se em três estados físicos: sólido,
líquido e gasoso.
Em estado líquido, pode ser doce ou salgada. A água doce líquida pode estar
localizada na superfície ou no subterrâneo do solo da Terra. Porém, sabemos que
sua qualidade está comprometida, ocasionando assim diminuição em sua quanti-
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dade devido à crescente e contínua poluição, quer pelo seu uso inadequado aliado
ao aumento populacional, quer pela má gestão desse bem.
Podemos descrever sua formação com as palavras de João Manoel Filho,
“Quase toda a água subterrânea existente na Terra tem origem no ciclo hidrológico, isto é, sistema pelo qual a natureza faz a água circular do oceano para a atmosfera e daí para os continentes, de onde retorna, superficial e subterraneamente, ao
oceano. Esse ciclo é governado, no solo e subsolo, pela ação da gravidade, bem
como pelo tipo e densidade da cobertura vegetal e na atmosfera e superfícies líquidas (rios, lagos, mares e oceanos) pelos elementos e fatores climáticos, como
por exemplo, temperatura do ar, ventos umidade relativa do ar (função do déficit
de pressão de vapor) e insolação (função da radiação solar), que são os responsáveis pelos processos de circulação da água dos oceanos para a atmosfera, em uma
dada latitude terrestre”. 1
Isso prova que todos somos parte da natureza, que há um processo contínuo
e equilibrado para manter a ordem natural da vida. Somos todos membros do
corpo da Mãe-Natureza.
As origens se referem especificamente à formação da água no Planeta quanto à sua estrutura geológica. Torna-se importante o conhecimento de sua origem,
pois isto interfere diretamente na sua composição e quantidade.
Segundo os estudos apresentados no Programa de Águas Subterrâneas do
Ministério de Meio Ambiente, que passamos a transcrever: “A água subterrânea
corresponde à parcela mais lenta do ciclo hidrológico e constitui nossa principal
reserva de água, ocorrendo em volumes muito superiores aos disponíveis na superfície. Ela ocorre preenchendo espaços formados entre os grânulos minerais e
nas fissuras das rochas, que se denominam aqüíferos.
As águas subterrâneas representam a parcela da chuva que se infiltra no
subsolo e migra continuamente em direção às nascentes, leitos de rios, lagos e
oceanos. Os aqüíferos, ao reterem as águas das chuvas, desempenham papel fundamental no controle das cheias.
Nos aqüíferos, as águas encontram proteção natural contra agentes poluidores ou perdas por evaporação. A contaminação, quando ocorre, é muito mais lenta
e os custos para recuperação podem ser proibitivos.” 2
2.2 Classificação dos Reservatórios Hídricos Subterrâneos
Não há somente aqüíferos presentes em nosso subsolo, há outras formações rochosas que podem ou não armazenar água: os aquicludes, os aquitardos
e os aquifugos.
Na definição do Prof. Rebouças3, temos os: “Aquicludes como sendo uma
formação que pode conter água (até mesmo em quantidades significativas), mas é

1
2
3

João Manoel Filho, “Ocorrências das águas subterrâneas”, In Hidrogeologia – conceitos e aplicações, p.13.
“Programa de Águas Subterrâneas”, Ministério do Meio Ambiente, p. 10.
Aldo da Cunha Rebouças, “Águas Subterrâneas”, In Águas Doces no Brasil, p. 124-5.
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incapaz de transmiti-la em condições naturais. As formações impermeáveis, como
as camadas de argila, são exemplos de aquicludes. Aquitardos é uma camada ou
formação semi-permeável delimitada no topo e/ou na base por camadas de permeabilidade muito maior. O aquitardo tem o comportamento de uma membrana
semi-permeável através da qual pode ocorrer uma filtração vertical ou drenança.
Aquífugo: A denominação aquífugo aplica-se a uma formação impermeável que
nem armazena nem transmite água.”
Os aqüíferos referem-se à formação geológica que contém água e permite que quantidades significativas dessa água se movimentem no seu interior em
condições naturais. Podemos, também, defini-los como sendo qualquer estrato
ou formação geológica que permite a circulação da água através de seus poros
e fraturas, em quantidade suficiente para que o homem possa aproveitá-las em
quantidades econômicas. As formações permeáveis, como as areias e os arenitos,
são exemplos de aqüíferos.
Os solos de argila e silte, apesar de absorverem água, não são capazes de
transmiti-la, ou seja, não permitem a sua explotação, portanto, não são considerados aqüíferos.
Assim, percebermos que, embora haja diversos tipos de reservatórios subterrâneos, somente dos aqüíferos podemos extrair água. E no aqüífero, conforme
sua formação rochosa conseguirá acumular-se mais ou menos água; dessa forma,
podem-se apresentar aqüíferos de diversos tipos, quer em razão de sua porosidade
ou em razão da existência de fraturas ou fissuras que permitem que a água percole
e permaneça em seu interior.
Diversamente do que ocorre com as águas superficiais, as águas subterrâneas
se movimentam lentamente, e podemos afirmar que, dependendo do solo e da formação rochosa do aqüífero, será menor ainda sua velocidade de movimentação.
Acrescentamos, ainda, que as águas subterrâneas influenciam no fluxo de
águas superficiais, pois, em diversas regiões, são interligadas. Inúmeros hidrólogos e hidrogeólogos afirmam a interdependência existente entre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Pois, as águas subterrâneas alimentam os rios.
Destarte, urge a mudança de paradigmas no sentido de não mais ver a água
subterrânea como fonte alternativa ou água de segunda classe, vez que a qualidade
dessa água é superior à das reservas superficiais.
3. CONCEITO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA
Interessante notar que nos trabalhos utilizados na pesquisa do tema, os autores e pesquisadores da área não constroem conceitos para a água subterrânea,
buscam tão somente, explica-la.
Desta forma, percebemos que, por quase unanimidade, a adoção do conceito
disposto na lei paulista, pioneira em legislar sobre o tema.
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Na legislação do Estado de São Paulo - Lei n.º 6.134/88, art.1º, parágrafo
único, destacamos um conceito simples que irá defini-la adequadamente4:
“São consideradas águas subterrâneas as águas que corram natural ou artificialmente no subsolo, de forma suscetível de extração e
utilização pelo homem”.

4. PANORAMA DA ÁGUA SUBTERRÂNEA EM NOSSO TERRITÓRIO
Temos um quadro assustador de escassez e de estresse de água no mundo e,
em nosso país, podemos encontrar essas duas situações, mesmo com o fato, repita-se, do nosso território conter um dos maiores reservatórios de recursos hídricos
do planeta, seja em águas superficiais como em águas subterrâneas.
Não obstante todo avanço tecnológico, ainda possuímos poucos dados com
relação às águas subterrâneas. Sabemos que as chamadas “águas invisíveis” estão
sendo largamente utilizadas em nosso território nacional quase que sem controle
e conhecimento técnico, quiçá proteção legal.
As informações sobre as águas subterrâneas, os reservatórios de recursos hídricos presentes no subsolo de nosso território, vêm, paulatinamente, e de forma tímida,
tomando conta de alguns espaços em nossa imprensa escrita e televisiva; porém, à
exceção do meio técnico (o estudioso de hidrogeologia), pouco se fala sobre esse recurso, como também pouco se conhece sobre ele. Afinal, sobre o assunto, parece que
a velha máxima continua valendo, “o que os olhos não vêem o coração não sente”.
Nesse caso, tem-nos preocupado o trato que vem sendo dispensado às águas
subterrâneas bem como a forma como tem acontecido a sua exploração e proteção, pois a água superficial que vemos e nos abastecem e de que somos totalmente
dependentes, está sendo poluída e degradada de forma avassaladora, suprimindo
até a sacralidade conferida, há séculos, a esse bem. E as águas subterrâneas? Qual
a sua real situação hoje?
Sabemos que com as diversas e cotidianas constatações sobre a escassez da
água, tem se buscado mais e mais outras fontes de abastecimento além dos recursos hídricos superficiais, gerando, inclusive, em algumas regiões do país, uma
super-exploração de alguns aqüíferos, devido ao uso desordenado e à ausência de
fiscalização a esse respeito.
As notícias sobre essa fonte de abastecimento de água vinham como uma
novidade a ser explorada, como uma descoberta fantástica, porém as águas subterrâneas sempre existiram, desde a formação do nosso planeta. As civilizações
mais remotas já se utilizavam das águas subterrâneas, visto que temos relatos
históricos que confirmam o conhecimento do homem primitivo a respeito dessa
fonte de abastecimento hídrico.

4
Esta definição foi adotada pela Resolução CNRH n.º15 de 2001, no seu art. 1º, inciso I, como também pela Instrução
Normativa do Ministério de Meio Ambiente n.º4/2000 , em seu art. 2º, II.
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5. DISPONIBILIDADE E USO DA ÁGUA
O geólogo Joel Felipe Soares afirma que: “À disposição do homem estão
38,36 milhões de km³ de água, dos quais 3% são superficiais, e 97%, subterrâneas. Vale ressaltar que uma parcela significativa das águas superficiais já está
comprometida pelo alto nível de poluição.”
No Brasil, estima-se que existam mais de 200.000 poços tubulares em atividade (irrigação, pecuária, abastecimento de indústrias, condomínios, etc.), mas
o maior volume de água ainda é destinado ao abastecimento público. Os Estados
com maior número de poços são: São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Ceará e
Piauí. Em algumas áreas, as águas subterrâneas são intensamente aproveitadas e
constituem o recurso mais importante de água doce.
O Aqüífero Guarani, segundo maior aqüífero do planeta, que encontra-se
quase em sua totalidade sob o território brasileiro, possui uma reserva de água
subterrânea que se estende pelo Brasil (840 mil km²), Paraguai (58.5 mil km²),
Uruguai (58.5 mil km²) e Argentina (255 mil km²), área equivalente aos territórios
da Inglaterra, França e Espanha juntos. No Brasil, abrange os Estados de Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e números apontam a dependência, quase que exclusiva,
de inúmeros municípios com relação a esta fonte de abastecimento.
Apenas para destacar, notório é o interesse estrangeiro nesta fonte de água, só
no Paraguai há registros no país de 4716 empresas para explorar esse vital líquido
considerado o petróleo do futuro. E ao consultar a Direção de Marcas do Ministério
da Indústria e Comercio daquele país, sobre empresas registradas para explorar e
comercializar água mineral, a lista incluía empresas norte-americanas, mexicanas,
argentinas e brasileiras, e somente 3% correspondia a empresas paraguaias.
6. VULNERABILIDADE
As águas subterrâneas também sofrem constantes riscos de contaminação,
pois a cada dia mais ouvimos falar sobre vazamentos, derramamentos de produtos tóxicos, ou seja, fontes pontuais de contaminação, mas não atentamos para
problemas mais graves que caracterizam riscos sérios tanto à água como à vida.
Trata-se das fontes contínuas de poluição das águas subterrâneas, e os técnicos
têm buscado informações sobre essas fontes que estão a comprometer a qualidade
de nossos recursos hídricos subterrâneos. São essas as principais fontes de contaminação das águas subterrâneas: postos de gasolina, aterros/lixões, suinocultura,
cemitérios, agricultura, atividades minerárias, etc.
O Plano Nacional de Recursos Hídricos do Ministério de Meio Ambiente5,
em cartilha elaborada em 2004, e divulgada no ano p.p., declara a vulnerabilidade
dos nossos aqüíferos ao afirmar que “os recursos hídricos subterrâneos brasileiros

5

MMA - SRH, Plano Nacional de Recursos Hídricos, p. 18.
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estão sujeitos a uma série de riscos, dentre eles importante citar: a contaminação
das águas subterrâneas por efluentes sanitários e industriais, agrotóxicos, fertilizantes, substâncias tóxicas provenientes de vazamentos, como, por exemplo, tanques de combustível. A gravidade da contaminação está relacionada à toxidade,
persistência, quantidade e concentração das substâncias que alcançam os mananciais subterrâneos.”
O Governo do Estado de São Paulo, através do Departamento de Águas e
Energia Elétrica – DAEE, também explica como ocorre a poluição dos aqüíferos:
“ocorre quando os poluentes chegam ao solo, que pode absorvê-os como se fosse
uma esponja; porém, muitas vezes, estes poluentes chegam até a água subterrânea. A poluição das águas subterrâneas pode-ser por duas vias distintas: uma,
pelo transporte de poluentes pelas águas de chuva, que rapidamente se infiltram
até alcançar os níveis de água subterrânea; ou quando os poluentes já atingiram o
aqüífero e se locomovem lateralmente.”6
Em São Paulo a CETESB- somente em 38 municípios- sendo a Capital, a
RMSP, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira e litorais Norte e Sul- apurou-se em maio
de 2005 um total 1.504 áreas contaminadas no que se refere somente ao solo, não
pesquisas sobre água subterrânea, frisamos. Deste total, os postos de combustíveis destacam-se com 1.086 registros (73% do total), seguidos das atividades
industriais com 246 (16%), das atividades comerciais com 94 (6%), das instalações para destinação de resíduos com 62 (4%) e dos casos de acidentes e fonte de
contaminação de origem desconhecida com 16 (1%).
O problema não é nacional, todos os países ao redor do mundo vêm sofrendo
com a contaminação do solo e, via reflexa, de sua água subterrânea, só nos EUA
até o ano de 2.000 foram registradas 63.000 áreas contaminadas em todos os estados
americanos, sendo necessária a adoção de ações para remediação em 23.000 delas.
Outros países, especialmente da Europa, desenvolveram políticas para o gerenciamento de áreas contaminadas, sendo apresentados a seguir alguns dados sobre os
mesmos: - Holanda: 60.000 áreas contaminadas que necessitam ser remediadas urgentemente (http://www.vrom.nl/) - Alemanha: 55.000 áreas contaminadas (dados
de 2001) (http://www.umweltbundesamt.de/) - França: 3.500 áreas contaminadas
que necessitam de remediação (http://www.fasp.info/) - Bélgica, Região de Flanders: 7.000 áreas contaminadas registradas (http://www.ovam.be/).
7. CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA SUBTERRÂNEA
Importante salientar que existem substâncias químicas que são altamente
tóxicas e, ao se infiltrarem no solo, conseguem alcançar as águas subterrâneas,
contaminando-as. Isso vai depender, é claro, do tipo de solo, da substância contaminante, da profundidade e das características quanto à formação do aqüífero, do
movimento da pluma contaminante etc.

6

Rosa Beatriz Gouvêa Silva, Águas Subterrâneas: um valioso recurso que requer proteção, p. 16.
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O Prof. Ricardo Hirata7 nos chama a atenção para os impactos causados pela
ocupação desordenada de terreno nas áreas de recursos hídricos subterrâneos,
onde, normalmente, há uma super explotação dos recursos hídricos, causando
desequilíbrio entre a disponibilidade e a demanda.
De forma contundente, alerta Hirata, para a contaminação dos recursos hídricos subterrâneos, fato esse que pode limitar a oferta da água, encarecendo a sua
utilização e causando problemas à saúde humana e ambiental.
Quanto à descontaminação de um aqüífero, ressalta que todo o processo vai depender do contaminante; há substâncias que podem permanecer no solo e subsolo por
200 ou 300 anos, outras que permanecem por alguns dias. Acrescenta ainda que, dependendo do tipo de solo, a substância pode permanecer somente em determinada camada do terreno, não atingindo as águas subterrâneas, como também, dependendo das
características do solo, pode ocorrer que a substância perca seu potencial tóxico antes
de atingir as águas subterrâneas, ou seja, pode ocorrer a degradação do contaminante,
atuando o solo como um filtro natural; ou ainda, mesmo que atinja o aqüífero, na zona
não saturada, graças à presença de água, ar e microorganismos, ocorrem reações que
podem modificar poluentes, tornando-os inofensivos ou menos perigosos. E, se mesmo
passando por este filtro natural que é o solo, o poluente chegar à zona saturada, pode ser
que em razão do tipo do contaminante e do movimento de sua pluma, bem como da distância do poço de abastecimento, também ocorra a degradação do contaminante durante
o período do deslocamento da pluma contaminante dentro do aqüífero.
Dessa forma, deve-se sempre ter um conhecimento das características geológicas do solo, das características químicas do contaminante e das características
do aqüífero, para que se possa adotar a técnica mais eficaz na descontaminação
das águas subterrâneas. Se isto for possível, é claro.
Acrescentamos que a água subterrânea apresenta características diversas em
razão da formação rochosa dos aqüíferos que as contêm. Portanto, num mesmo
aqüífero, onde haja trechos compartimentados, poderá haver água com características químicas diferenciadas. Isso se dá em razão da formação geológica das
camadas rochosas do subsolo terrestre.
Embora possam existir compartimentos dentro de um mesmo aqüífero, pesquisas realizadas em alguns dos nossos aqüíferos demonstram que eles são comunicáveis, que há conectividade entre os compartimentos. Assim sendo, podemos
afirmar que é possível haver contaminação entre os compartimentos.
Estudos já demonstram que nossa água invisível, “reserva estratégica da humanidade”, já se encontra contaminada em diversas localidades do país8, e na
maioria dos casos, sua descontaminação torna-se quase impossível.
Portanto, urge buscarmos instrumentos para sua efetiva proteção, e em face
de sua localização, isto somente se dará por meio de instrumentos legais, capazes
de garantir a conservação, uso e ocupação adequada do solo.

7

Palestra proferida no 7ºCongresso do Direito Internacional do Instituto O Direito por um Planeta Verde, em junho/03,
Anais do Congresso Direito, Água e Vida, v. 1, p. 785.
8
Verifique nossa tese de doutorado – PUC/SP, há um capítulo específico sobre casos recentes de contaminações das águas
subterrâneas.
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8. PROTEÇÃO DO SOLO
O solo é o elemento chave para a proteção dos aqüíferos, pois será pela forma de se ordenar a ocupação e o uso do solo na face da Terra, que garantiremos o
benefício de continuarmos nos servindo das águas subterrâneas.
Cabe ao Poder Público essa incumbência da gestão do uso e ocupação do
solo, e isso é feito por meio da municipalidade que deve gerenciar tanto o solo
urbano como o rural.
Somente através de uma ordenação adequada do solo do município, que teremos o cumprimento da função social da propriedade, pois no zoneamento é que
se dará o uso e ocupação do solo visando à proteção dos bens ambientais em sua
totalidade, nesse compreendido, os aqüíferos. O zoneamento é uma das ferramentas capazes de dar corpo ao princípio da precaução.
Dessa forma, resta claro que o zoneamento ambiental deve ser adotado para
a proteção das áreas de recarga e descarga ou afloramento dos aqüíferos, que esse
deve ser tido como o instrumento ideal para proteção da qualidade das águas
subterrâneas, que seu uso adequado poderá ser a diferença em continuarmos ou
não dispondo e conservando essa estratégica reserva hídrica para as presentes e
futuras gerações.
Para que possamos entender o papel das áreas de importância para os aqüíferos: recarga e descarga ou afloramento, explicitamos seus conceitos: área de recarga é a área que permite a infiltração da água no solo, percolando até alcançar o
aqüífero; e, a área de afloramento é aquela que contribui com os rios superficiais,
que extrapola o solo ao fazer brotar água do aqüífero.
As áreas de recarga são os pontos onde o manancial não se encontra confinado e, portanto, recebe água oriunda da superfície, principalmente das chuvas.
E é justamente nestas áreas que se encontra o maior risco de contaminação. Se
conseguirmos proteger estas áreas, estaremos protegendo, via reflexa, toda a água
do seu subsolo. Veja esquema abaixo9:
9. O ZONEAMENTO ESPECIAL AMBIENTAL - PROPOSTA DE ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS: LEI
N.º 10.257/01 E LEI N.º 9.433/97 - JUSTIFICATIVAS
Como sabido, é na cidade que a vida se desenvolve, assim como a maior
parte, senão todas, as atividades humanas. Diante disso, clamamos pela adoção
da mudança de paradigma que se propõe nesse trabalho, no sentido de lançarmos
nosso olhar10 sob o solo, ou seja, contemplarmos o ordenamento da cidade a partir
da existência de reservas hídricas subterrâneas.
A Lei n.º 10.257, de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade – Política Urbana, que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece
diretrizes federais da política urbana e dá outras providências, e podemos observar

9
10

Imagem extraída de Águas Subterrâneas: programa de águas subterrâneas, p. 11.
O olhar com o sentido de ver, sentir , perceber etc., vide nosso trabalho: Lacunas da percepção: um olhar na paisagem.
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que, em nenhum dos seus artigos, parágrafos ou incisos contempla a proteção
das chamadas áreas de recarga ou afloramento dos aqüíferos, apenas se limita a
estabelecer “normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos
cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental”.11 Como se referidas áreas não fossem importantes para manutenção do equilíbrio ambiental nos municípios.
Referida lei, em seu artigo 2º, estabelece os objetivos dessa política urbana,
qual seja, “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da
propriedade urbana, mediante diversas diretrizes que visam à garantia do direito a
cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, a infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos,
ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações; como também, a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico ”; entre outras.
Em seu art. 2º, inciso VI, “g”, encontramos a previsão específica de ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: g) a poluição e a degradação
ambiental. Conforme competência constitucional conferida ao Município.
Para tanto, o art. 4º, da Lei 10.257/2001, enumera um rol de instrumentos
que são colocados à disposição do Poder Público visando à organização conveniente dos espaços habitáveis e ao cumprimento das funções sociais da propriedade e da cidade, bem como de prevenção ambiental, dentre os instrumentos da
política urbana, destacamos o plano diretor e o zoneamento ambiental.
Toshio Mukai assevera que “a disciplina do uso do solo urbano, objeto precípuo do denominado direito urbanístico, visa, atualmente, o desenvolvimento
integrado das comunidades. Não mais, como antigamente, seu objeto deixou de se
consubstanciar no arranjo físico-territorial das cidades. Passou a ser componente
essencial da proteção do meio ambiente, do desenvolvimento econômico-social,
nacional, regional e, especialmente, local.”12
E, é isto que buscamos, pois a água subterrânea é componente do meio ambiente, como também, percebemos que podemos trabalhar com as leis já existentes para obtenção deste fim.
Nossa proposta consiste na criação do “zoneamento especial ambiental”
como instrumento da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Plano Diretor
para proteção das áreas de recarga e descarga ou afloramento dos aqüíferos, para
que através deste zoneamento se dê o uso e ocupação do solo em cada município
no território brasileiro.
Porém, há necessidade da adoção de um método ou parâmetro para se estabelecer este “zoneamento especial ambiental”, e para tanto, vale destacar que,
“a disponibilidade e a consistência da informação relevante é um pré-requisito
para a boa administração da água subterrânea. O conhecimento hidrogeológico
adequado precisa ser um processo contínuo, em que a tecnologia e a educação

11
12

Parágrafo único do art. 1º da Lei 10257/01.
Toshio Mukai, Direito Urbano-Ambiental Brasileiro, p. 94.
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aprimorem a participação das partes interessadas e o uso mais eficiente desse
recurso. Há uma necessidade urgente de criar instituições adequadas para administrar os aqüíferos, de modo que todos os que se beneficiem com eles tenham consciência de que se houver um bombeamento excessivo e permanente,
superior a reposição da água subterrânea, podem surtir sérios problemas para
os usuários e para os seus filhos e netos. Considerar o aqüífero como um bem
comum compartilhado implica a obrigação de administrá-lo de forma integrada,
participativa, transparente e responsável.” 13
A água deve ser tida como vetor de planejamento municipal, ou seja, todos
os esforços devem ser enveredados no sentido de buscar planejar a cidade, seu
solo urbano e rural, para a proteção das áreas consideradas fundamentais para a
preservação e conservação das águas subterrâneas.
O Estatuto da Cidade, legislação federal, tem o zoneamento como um dos
seus instrumentos, ao lado do plano diretor, para planejar e ordenar a cidade, tanto
seu solo urbano como rural, e nossa proposta reside na utilização da ferramenta
que intitulamos de “zoneamento especial ambiental”, como parte integrante do
plano diretor, como forma de planejamento municipal com o fim precípuo de
instrumentalizar a proteção do solo, e, via reflexa, da água subterrânea, de acordo
com o princípio da precaução.
As disposições referentes ao plano diretor encontram-se nos art. 40, 41 e 42
da Lei 10257/01, e sublinhamos que o art. 42, ao dispor que o plano diretor deverá
conter no mínimo(...), traz apenas o conteúdo mínimo que deve conter, deixando
margem para contemplarmos neste artigo a obrigatoriedade do zoneamento especial ambiental, como componente do Plano Diretor.
Urge confirmar a necessidade de alteração da lei do Estatuto da Cidade – Lei
n.º 10257/01, fazendo constar em seu artigo 42, como ferramenta na elaboração
do Plano Diretor, o “zoneamento especial ambiental”.
Assim teríamos:
Art .42. O plano diretor deverá conter no mínimo:
(...)
IV- contemplação do zoneamento especial ambiental, com o fim precípuo de ordenar o uso do solo, buscando proteger as áreas de recarga e afloramento necessárias a qualidade da água subterrânea.

Nesta esteira de proposições de alterações legais, urge a contemplação do
“zoneamento especial ambiental” na Lei n.º 9.433/97.
Compulsando a Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos – Lei n.º
9.433/97, em seu art. 3º, inciso V, que dispõe sobre as diretrizes gerais de ação
para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, encontramos
previsão de uma articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do
solo. Ou seja, abre espaço para discussão do tema que nos envolve. Pois deve

13

Lord Selborne – A ética do uso da água doce - um levantamento – Água Subterrânea - Águaonline, edição 182, acessado
em 14/4/04.
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contemplar a água subterrânea. E, ao elencar em seu artigo 5º, os instrumentos
da Política Nacional de Recursos Hídricos, no qual devemos propor a inserção
de mais um inciso, com a consagração do “zoneamento especial ambiental”,
como instrumento de gestão.
Assim, teríamos:
Art. 5º. São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
(...)
VII- o zoneamento especial ambiental, com o fim de proteger as
áreas de recarga e afloramentos das águas subterrâneas.

Esta alteração da lei federal encerra em si a possibilidade de uma gestão
conjunta dos elementos solo e água tanto superficial como subterrânea, como fim
de garantir sua qualidade e a certeza de futuro para o nosso povo, vez que água
traduz a vida.
E mais que isso, que o solo seja ordenado não somente com o fim de atender
as moradias, serviços, indústrias ou fins outros que venham a ser passíveis de
ordenação, mas com o fim precípuo de atender à população, buscando proteger e
conservar os bens ambientais nele abrigados, em total conformidade com o princípio da prevenção, na busca do desenvolvimento sustentável, da sadia qualidade
de vida, e da certeza de futuras gerações.
Dessa forma, o recurso hídrico subterrâneo será tido como vetor de planejamento municipal e do próprio ordenamento urbano e rural para fins de ocupações
futuras, apresentando-se, assim, como valioso instrumento de gestão ambiental.
O uso do solo de forma gerenciada e adequada14 pelos municípios é a
melhor forma de proteger os aqüíferos. Segundo recomenda os estudos, a ocupação do solo deve se dar com relação ao aqüífero, referente a zona do perímetro de proteção, que diz respeito à área de vulnerabilidade do aqüífero. Devendo-se reorientar a maneira pela qual se dá a ocupação do solo com relação
às atividades existentes (comércio, indústria, residência etc.), principalmente,
priorizando a eliminação ou a não ocupação de atividades poluentes - com
propensão de contaminação do solo e as águas subterrâneas. Isso pode se dar
de forma a orientar ou re-orientar15 o Plano Diretor do município e, possibilitar a efetiva prevenção ambiental.
Há necessidade também, de uma análise do ecossistema para preservação,
proteção e conservação das águas subterrâneas. Devemos sempre levar em conta a interdependência e a indissociabilidade existente entre os recursos hídricos
subterrâneos e superficiais. A heterogeneidade é o elemento mais importante da
hidrogeologia. Na natureza não existe homogeneidade.

14
Há uma corrente de ambientalistas e estudiosos do meio ambiente, que reputam errônea a expressão racional, alegando
que deva ser substituída por adequada, pois racional refere-se meramente a razão, que é própria de cada pessoa, enquanto
que adequada, refere-se a uma visão macro. Talvez estejam certos, vez que racionalmente não deveria se limitar a utilização
do solo com relação aos aqüíferos, já há tantas restrições para tanto, mas de forma adequada, seria adequar-se a realidade
local e a necessidade precípua de proteção dos aqüíferos. Pensemos sobre isso!
15
Se o Plano Diretor já for existente.
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Todavia, o município deve conhecer previamente, suas características geológicas e seu potencial hidrogeológico, bem como identificar as áreas de recarga e
descarga ou afloramento de seus aqüíferos. No Estado de São Paulo isto já é possível, pois está sendo “construído” o mapa hidrogeológico de todo o Estado, possibilitando assim, a municipalidade a identificação das áreas sensíveis dos aqüíferos
para implantação do ”zoneamento especial ambiental” que se propõe.
A chave é ordenar o uso do solo a fim de garantir a qualidade das águas
subterrâneas, e, para tanto, devemos mudar o paradigma ao ordenar o uso do solo,
fazendo-o a partir do seu subsolo, da presença de água subterrânea.
10. CONCLUSÕES ARTICULADAS
10.1 A água subterrânea é vulnerável a contaminação por poluição antrópica, e
na maioria dos casos sua descontaminação se faz impossível. Esta contaminação
ocorre via solo, e os aqüíferos possuem duas áreas sensíveis que são as áreas de
recarga e de descarga ou de afloramento.
10.2 Nosso trabalho repousa na busca da proteção destas áreas sensíveis para
garantia da qualidade de sua água subterrânea. O princípio da prevenção deve ser
utilizado prioritariamente para esta garantia. E para tanto lançamos uma proposta
de “Zoneamento Especial Ambiental” como chave desta proteção, e de operacionalidade do princípio basilar do Direito Ambiental: o princípio da prevenção.
10.3 O que se busca não é uma simples criação de um novo instituto legal, mas
de uma ferramenta necessária a atender as recomendações técnicas no sentido de
garantir vida com qualidade a toda população brasileira, daí a proposta de alterações legislativas com a criação do ”zoneamento especial ambiental” nas Leis
10257/01 e 9433/97.
10.4 O “zoneamento especial ambiental” sendo respeitado em todos os municípios do território brasileiro se tornará o marco referencial técnico-político de
gestão conjunta do solo e da água subterrânea. Considerando assim, o município
como importante e imprescindível ator na gestão compartilhada destes recursos
ambientais, não sendo mais possível a ele, ser mero espectador da vida que acontece em seu quintal.
10.5 Assim, urge a modificação das referidas legislações federais para a recepção
do “zoneamento especial ambiental” em nosso ordenamento jurídico, como instrumento capaz de proteger a qualidade das águas subterrâneas.

DUNAS E RESTINGAS - IMPORTÂNCIA,
TRATAMENTO JURÍDICO E PROTEÇÃO
AMBIENTAL
MARIANA ALMEIDA PASSOS DE FREITAS
Servidora Pública na Vara Ambiental da Justiça Federal de
Curitiba, mestre em Direito Econômico e Social, área de pesquisa
Direitos Socioambientais, pela PUC/PR

1. INTRODUÇÃO - O LITORAL
A melhor definição para zona costeira, atualmente, é a fornecida pela Resolução 01, de 21.11.90, da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar
(CIRM), que, no subitem 3.2, a defini como “a área de abrangência dos efeitos
naturais resultantes das interações terra-mar-ar, leva em conta a paisagem físicoambiental, em função dos acidentes topográficos situados ao longo do litoral,
como ilhas, estuários e baías, comporta em sua integridade os processos e interações características das unidades ecossistêmicas”.
Sua delimitação encontra-se no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro II,
o qual inclusive estabelece que ela se compõe de faixa marítima e faixa terrestre, sendo que esta última não pode ser negligenciada, considerando que é nesta faixa que se
encontram importantes ecossistemas, como as dunas e as restingas.
O Brasil possui 7.367 km de litoral e, se calculados os recortes litorâneos, como
reentrâncias, golfões, baías, etc., a extensão fica em 8.500 km, com predominância de
praias oceânicas pouco sinuosas. Nessa faixa concentra-se um quarto da população brasileira, aproximadamente 36,5 milhões de pessoas, residentes em 500 municípios. Na
verdade, cerca de dois terços da humanidade habitam em zonas costeiras.
No Brasil, as atividades econômicas costeiras são responsáveis por aproximadamente 70% do produto interno bruto (PIB) nacional, principalmente devido
à existência de portos nos quais é realizada grande parte da atividade econômica
exportadora brasileira. Além disso, a maioria das metrópoles encontra-se à beiramar. Na faixa litorânea existem desde grandes cidades, como o Rio de Janeiro,
até pequenos municípios pouco desenvolvidos, inclusive locais que nem são considerados municípios, mas simples vilas.
Outro ponto a se destacar no que pertine a esta região é a intensa atividade
derivada da navegação e da existência de portos. Além disso, é nas áreas próximas à costa que se encontram com mais abundância e disponibilidade as fontes
alimentares próprias do sistema oceânico.
Com efeito, uma atividade de grande relevância é o turismo, propiciada justamente pela existência do mar e a beleza natural da região. O litoral
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é identificado como espaço para o lazer, o que torna ainda mais valorizadas
as regiões bem preservadas e próprias para o ecoturismo. Desse modo, esta é
uma das principais atividades econômicas de diversas cidades costeiras. Algumas, principalmente as pequenas, nele têm a única atividade econômica,
inclusive com reflexos negativos na área imobiliária: a expansão dos loteamentos e a crescente demanda de áreas disponíveis favorece o surgimento de
construções irregulares, muitas vezes realizadas sem a devida autorização
do Poder Público. Não obstante sua importância, cumpre ressaltar que a
gestão do turismo deve dar-se de maneira adequada para que se torne fonte
essencial de revitalização econômica. O ideal é que seja realizado de forma
sustentável, sempre com preocupação em relação aos bens socioambientais.
Deve-se evitar que as cidades litorâneas cresçam de forma caótica e engendrem dessa forma graves problemas sociais e ambientais.
De fato, a zona costeira é local frágil e que possui ecossistema peculiar,
por isso deve ser protegido. É região sui generis, peculiar em suas atividades
e inclusive no modo de ser de seus habitantes. É local bastante atraente e, por
isso, vulnerável, de grande valor econômico e socioambiental. A perspectiva
de exploração dessas potencialidades leva a um processo acelerado de ocupação do litoral brasileiro. Há muita migração para estes locais, bem como
grande número de segundas residências, ou casas de veraneio, que constituem
um fator expressivo na urbanização litorânea. Assim, em decorrência desse
contingente populacional que migrou e ainda migra para a zona costeira, e das
casas de veraneio (geralmente pertencentes a pessoas com alto poder aquisitivo), o Poder Público passou a preocupar-se mais com o desenvolvimento da
região, com a execução de obras, sem levar em conta o impacto que pudessem
causar ao meio ambiente. Assim, a urbanização cresce e com ela as construções irregulares, sem a devida preocupação ambiental.
A Administração Pública é um dos principais agentes interventores no
ambiente litorâneo, buscando sempre a criação de atrativos para incrementar
o turismo, preocupando-se muito com o desenvolvimento local, e não com o
ambiental. Por isso a zona costeira brasileira encontra-se atualmente bastante
descaracterizada e quase que totalmente loteada. O problema é que a preocupação com o meio ambiente litorâneo surge apenas quando chega o verão, isto é,
ela é sazonal, enquanto deveria ser uma constante.
2. ZONA COSTEIRA COMO PATRIMÔNIO NACIONAL
A zona costeira é considerada patrimônio nacional, nos termos do art. 225,
§ 4o da Constituição Federal 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.
O conceito de patrimônio nacional ainda não foi devidamente estabelecido
pela doutrina, porém algumas conclusões podem ser tiradas acerca dessa expressão. Em primeiro lugar, a de que o fato de ser patrimônio nacional não significa
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que seja patrimônio federal, isto é, de propriedade da União. Os bens de propriedade desta encontram-se relacionados no art. 20 da Carta Magna.
É na verdade patrimônio da nação e não se caracteriza pelo domínio real
sobre bens específicos, mas por um domínio eminente, exercido não pela
posse ou gestão, mas pelo disciplinamento legal de seu uso. Dessa forma,
os bens listados como de patrimônio nacional, dentre eles a zona costeira,
são de interesse público, do interesse de todos os brasileiros Conforme este
mesmo artigo, a utilização dessa área far-se-á na forma da lei, justamente
devido à sua importância ambiental. A norma especial elaborada no caso da
zona costeira é a lei 7.661, de 16.05.1988, lei que institui o chamado Plano
de Gerenciamento Costeiro e seu regulamento, o Decreto n° 5.300/2004.
3. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NA ZONA COSTEIRA
Além dos mangues, já bastante abordados pela doutrina, existem ainda outras duas áreas de preservação permanente na zona costeira, que são as dunas e as
restingas, as quais estão sendo negligenciadas pelos estudiosos do direito, nada
obstante sua relevância e destruição nos últimos anos.
4. DUNAS
As dunas são pequenas elevações de areia que se formam pela ação dos
ventos que vêm do mar, os quais carregam a areia fina até que sejam estabilizadas
por uma vegetação, formando-se as dunas, que podem ser móveis, quando não
vegetadas, ou fixas, quando vegetadas.
A função e a importância do sistema de dunas estão intimamente relacionadas, pois ele constitui uma “zona tampão”, com a função de proteger a costa nos
momentos episódicos de maior energia (como ressacas). Esse complexo ecossistema estende-se por 600 km de nosso litoral, formando o maior sistema de praias
arenosas do mundo. As dunas servem de barreira natural à invasão da água do mar
e da areia em áreas interiores e balneários, e também protegem o lençol de água
doce evitando a entrada de água do mar.
A fauna é um pouco escassa nesse ambiente, devido às altas taxas de
salinidade, baixas taxas de umidade e instabilidade térmica. Sendo assim,
poucos animais são adaptados a esse habitat. Animal exemplar dessa área
é o tuco-tuco, um pequeno roedor que habita galerias escavadas nas areias,
cuja alimentação é composta de caules e raízes da vegetação nativa. Outros
vivem em tocas, como o Ocypode. Ainda, encontram-se bactérias e larvas de
insetos, como a libélula.
Nas dunas há uma vegetação nativa composta principalmente de gramíneas e plantas rasteiras, que desempenham importante papel em sua formação
e fixação. São plantas adaptadas às condições ambientais, com alto índice de
salinidade. À medida que a vegetação pioneira cresce, as dunas ganham volume e altura. Com o passar do tempo, outras plantas colonizam o local, man-
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tendo o equilíbrio ecológico e a estabilidade do cordão de dunas litorâneas.
Pode ser encontrada ali grande quantidade de espécies pioneiras, como o cipóde-flores, entre outras. Sobre a importância da vegetação das dunas, deve-se
ressaltar a observação feita no Dicionário de Ecologia e Meio Ambiente:
As dunas arenosas litorais das nossas regiões estão fortemente ameaçadas pela apropriação privada: são destruídas para construção. Ora,
as dunas invasoras, quando desprovidas de vegetação, tornam-se úteis
quando são imobilizadas por plantas de pequeno porte como Carex arenaria e Salix arenaria, a que se seguem pinheiros. Elas cortam o vento,
limitam as cheias das tempestades de equinócio e abrigam uma fauna e
uma flora originais 1.
A preservação ambiental é da maior importância, pois, como afirma Alessandro Allegretti, “a retirada da vegetação fixadora de dunas acarreta freqüentes
movimentos de areia carregada pelo vento, que passam a cobrir casas e estradas e
podem assorear lagoas e rios”.
Não fosse isso, é inegável a importância paisagística das dunas, o que não
pode ser relegado a segundo plano.
Note-se que em nosso país as dunas estão sendo bastante degradadas pela
ação humana, principalmente com edificações. Miraci Samuel fala sobre as dunas
no Estado do Rio Grande do Sul:
Em tempos antigos as nossas dunas eram bem mais fixas. A falta de acidentes geográficos outros, que não as lagoas e os olhos d’água, faziam com
que as dunas constituíssem praticamente a única paisagem do litoral.
[...]
Os loteamentos e as cidades alteraram a paisagem, e as dunas ficaram
mais móveis e reduzidíssimas.
As dunas baixas eram facilmente fixadas por vegetação especializada. O
pisoteio humano e do gado, o qual também come a vegetação, liberou as dunas
para os ventos. Mais tarde até automóveis com pneus especiais passaram a
freqüentá-las, danificando-as violentamente. Depois os terríveis e numerosíssimos loteamentos. Aí entra o buldôzer e destrói tudo2.
5. RESTINGA
A vegetação de restinga encontra-se devidamente definida em diversas resoluções do CONAMA. A primeira delas foi dada pela Resolução CONAMA
n° 10, de 01.11.1993, no art. 5°, II, segundo a qual a restinga é “vegetação que
recebe influência marinha, presente ao longo do litoral brasileiro, também considerada comunidade edáfica, por depender mais da natureza do solo do que do
clima. Ocorre em mosaico e encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas e

1

FRIEDEL, Henri. Dicionário de ecologia e do meio ambiente. Tradução Carlos Almaça. Cidade do Porto: Lello, 1987, p. 104.
SAMUEL, Miraci. O futuro das dunas no litoral riograndense. Boletim FBCN – Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, Rio de Janeiro, v. 21 p. 124-125, 1986.
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depressões, apresentando de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo,
arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado”.
Por sua vez, a Resolução CONAMA n° 303, 20.03.2002 a definiu em
seu art. 2°, VIII, como “depósito arenoso paralelo a linha da costa, de forma
geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, também
consideradas comunidades edáficas por dependerem mais da natureza do
substrato do que do clima. A cobertura vegetal nas restingas ocorre em mosaico, e encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivos
e arbóreo, este último mais interiorizado”.
Apresentando geralmente vegetação baixa, a restinga cria variações
climáticas que conferem grande diversidade ambiental e biológica. Nesta
vegetação, o solo não constitui a principal fonte de nutrientes, uma vez que,
por ser arenoso, é muito pobre; mas é sobretudo a vegetação o suporte vital
desse ecossistema. É classificada oficialmente como Formação Pioneira de
Influência Marinha. Quando destruída, o solo sofre intensa erosão pelo vento, o que ocasiona a formação de dunas móveis, com riscos para o ambiente
costeiro e para a população.
De forma geral, a área de restinga não tem fauna e flora próprias; ela
é ocupada por animais e plantas típicos de outros ecossistemas. Em zonas
urbanas costeiras, a restinga preservada facilita o controle de espécies com
potencial para pragas, como cupins, formigas, escorpiões e baratas. A preservação do solo arenoso é importante, pois, sendo altamente poroso, a água
da chuva infiltra-se nele com facilidade, o que reduz os riscos de enchentes
e os custos de obras de drenagem. Ademais, é notória sua importância medicinal, pois guarda relevantes informações ainda desconhecidas da maioria
do público. A restinga também se destaca por sua importância ornamental e
paisagística, uma vez que nela é encontrada grande variedade de orquídeas,
bromélias e outras epífitas.
A riqueza de sua vegetação manifesta-se também nas espécies de frutos
comestíveis, entre os quais o caju, a mangaba, a pitanga, o araçá, entre outros.
Caranguejo, maria-farinha, besourinho-da-praia, viúva-negra, gavião-de-coleira,
gafanhoto-grande, barata-do-coqueiro, sabiá-da-praia, coruja-buraqueira, tié-sangue, perereca, jararacussu-do-brejo são alguns dos habitantes da restinga. Quanto
à flora, algumas espécies estão também presentes nesse ecossistema, como: sumaré, aperta-goela, açucena, bromélia, orquídeas, cactos, coroa-de-frade, aroeirinha,
jurema, caixeta, taboa, sepetiba, canela, pitanga, figueira, angelim, entre outras .
6. PROTEÇÃO JURÍDICA
Inicialmente, cumpre notar que a própria Constituição Federal atribui
ao Poder Público, nos termos do art. 225, § 1°, “definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem espe-
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cialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente
através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos
atributos que justifiquem a sua proteção”.
A importância da proteção das dunas e restingas é prevista na Lei n° 7.661,
de 16.05.1988, que dispõe: “art. 3° – o PNGC deverá prever o zoneamento de usos
e atividades na Zona Costeira e dar prioridade à conservação e proteção, entre
outros, dos seguintes bens: I –...; restingas e dunas; [...]”.
A segunda lei ordinária que dispõe sobre a questão é a de número 4.771,
16.09.1965, mais conhecida como Código Florestal. Tal diploma legal considera
as restingas como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, e a vegetação destinada a fixar dunas, como de preservação permanente. Essa determinação
está assim prevista nos arts. 2°, f e 3°, b:
Art. 2° – Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta
Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues.
Art. 3° – Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim
declarada por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação
natural destinadas:
b) a fixar as dunas.
O primeiro ponto a destacar é que a própria Lei 4.771, de 16.09.1965, define
o que vem a ser área de preservação permanente, em seu art. 1°, § 2°, II, como
“área protegida nos termos dos arts. 2° e 3° 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”.
Já a Resolução n° 302, de 20.03.2002, do CONAMA, no art. 2°, II,
estabelece a função de uma Área de Preservação Permanente (APP) nos
mesmos termos da lei. Assim, conforme ensinamento de Juraci Perez Magalhães, “[...] essa vegetação visa proteger locais que não podem ser desflorestados em razão de sua importância já cientificamente comprovada. Sem
as árvores, as fontes secam, os rios se aterram, os morros desabam e o solo
se lateraliza”3.
Outro ponto a destacar pela leitura do artigo 3° do Código Florestal é
que apenas a vegetação das dunas é considerada como de preservação permanente. As dunas não vegetadas não têm nenhuma proteção específica determinada por lei, em sentido formal. Todavia, referida falta legal foi suprida
em parte com a edição da Resolução do CONAMA nº 341, de 25.09.2003,
que dispõe sobre critérios para a caracterização de atividades ou empreendimentos turísticos sustentáveis como de interesse social para fins de ocupação de dunas originalmente desprovidas de vegetação, na zona costeira.
Essa resolução não declara as dunas não vegetadas como de preservação
permanente, porém trata dos casos de atividades e empreendimentos turísti-
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cos sobre elas, os quais, para que sejam autorizados, devem ser declarados
de interesse social.
De acordo com o art. 2º, § 2, dessa Resolução, “as dunas desprovidas de vegetação somente poderão ser ocupadas com atividade ou empreendimento turístico sustentável em até 20% de sua extensão, limitada a ocupação a 10% do campo de dunas, recobertas e desprovidas de vegetação”. Além disso, as dunas que
vierem a ser ocupadas deverão estar previamente definidas e identificadas pelo
órgão ambiental competente, com aprovação do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Cada empreendimento deverá, ainda, ser precedido por Estudo de Impacto
Ambiental. Como motivos para a preservação das dunas, o CONAMA aponta o
papel que representam na formação e recarga de aqüíferos e no controle da erosão
costeira, além de sua beleza cênica e propensão para o turismo.
Ademais, a Resolução do CONAMA nº 303, de 20.03.2002, no art. 3°, IX e
XI, também considera as dunas e restingas como áreas de preservação permanente. Dessa forma, tanto as dunas vegetadas quanto as não vegetadas encontram-se
protegidas da ação humana, mesmo que por diversos diplomas legais.
Assim, a regra é que as dunas e restingas não podem ser exploradas. Abre
uma exceção o art. 4° do Código Florestal para caso de utilidade pública ou interesse social, ao determinar que “a supressão de vegetação em área de preservação
permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de
interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto”, artigo este bastante polêmico e objeto de recente discussão
judicial no Supremo Tribunal Federal, por meio de ADIN.
Portanto, reitera-se que tal fato é exceção à regra. Em princípio, não podem
ser realizadas construções e atividades sobre tais áreas.
Nestes termos, importante precedente da Corte Federal da 4ª Região:
Administrativo. Legalidade de auto de infração. Multa. Execução de serviço de terraplanagem com movimentação de dunas em área de preservação
permanente, sem licença do órgão ambiental competente. Obra de urbanização a 50 metros da linha preamar máxima.
A Lei n° 4.771/65, artigo 2°, letra f, inclui como área de preservação
permanente as formas de vegetação natural situadas em restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. O art. 60 da Lei n° 9.985/00
revogou os arts. 5° e 6° da Lei n° 4.771/65, mas manteve o art. 2° que categoriza as áreas de restinga como de preservação permanente. A lavratura de
Auto de Infração n° 25857-D efetivou-se dentro das possibilidades fornecidas
pela legislação ambiental, uma vez que não existe um artigo específico que
verse exclusivamente sobre a realização de terraplanagem em área de proteção
ambiental. Apelação improvida4.
Outro ponto a ser destacado em relação ao disposto no Código Florestal
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BRASIL, TRF 4a R., apelação em mandado de segurança 79841, processo 200272000012959/SC, Rel. Juíza Maria de
Fátima Freitas Labarrére, DJU 30.10.2002, p. 1014.
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é que, por essa lei, não há necessidade de ato anterior do Poder Público declarando como de preservação permanente as vegetações citadas no art. 2° da Lei.
Na verdade, elas assim são consideradas só pelo efeito da lei. Já nos termos do
art. 3°, é necessário ato do Poder Público para que sejam consideradas como de
preservação permanente. Todavia, no caso em estudo – dunas e restingas – o art.
2° estabelece como de preservação permanente “as restingas, como fixadoras de
dunas e estabilizadoras de mangues”. O art. 3° considera como de preservação
permanente, se declarado por ato do Poder Público, a vegetação destinada a fixar
dunas. Isso faz crer que este artigo trate apenas de outros tipos de vegetação fixadora de dunas, que não as restingas, pois a proteção destas já está assegurada pelo
art. 2º. De qualquer maneira, já existe ato do Poder Público declarando essas áreas
como de preservação permanente (Resolução CONAMA 303, de 20.03.2002).
Dessa forma, bem conclui Luis Carlos Silva de Moraes:
Tanto as alíneas d/h, do art. 2°, quanto todas as alíneas, do art. 3° (a/h),
foram concebidas no intuito de proteger o meio ambiente contra danos de difícil recuperação. Preocupam-se em manter o terreno em condições estáveis.
Certas áreas devem ser resguardadas do livre-arbítrio de seus proprietários por
suas peculiaridades. O espaço geológico deve ser preservado de maneira que a
propriedade de uma pessoa não danifique a propriedade de outra; a liberdade
de um termina no começo da do outro5.
As dunas móveis ou não vegetadas encontram-se também protegidas através
do art. 18 do Decreto n° 5300/2004, que prevê:
Art. 18. A instalação de equipamentos e o uso de veículos automotores,
em dunas móveis, ficarão sujeitos ao prévio licenciamento ambiental, que deverá
considerar os efeitos dessas obras ou atividades sobre a dinâmica do sistema dunar, bem como à autorização da Secretaria do Patrimônio da União do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão quanto à utilização da área de bem de uso
comum do povo.
Certas áreas devem ser policiadas para que não haja degradação não só em
uma propriedade, mas também em toda a região.
Além de todas estas disposições legais, existe também Projeto de Lei
em tramitação, de número 1.197, de 05.06.2003, atualmente sujeito à apreciação do Plenário da Câmara dos Deputados. Esse projeto considera como
espaços territoriais especialmente protegidos, constituindo áreas de proteção especial, as dunas móveis ou ativas, as fixas ou semifixas, as fósseis ou
eolianitos. De acordo com o projeto, atividades que comprometam ou ameacem a sustentabilidade ambiental serão proibidas nas regiões protegidas.
O texto exige licença ambiental e audiências públicas com as comunidades
para construção de vias de transporte, execução de projetos de uso do solo
e extração de recursos minerais potencialmente causadores de impacto ambiental naquelas áreas.
Para quem descumprir essas determinações a proposta prevê tipo penal

5

MORAES, Luís Carlos Silva. Código florestal comentado. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 36.
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com pena de detenção de um a quatro anos, aumentada de 50% se o crime
for praticado por funcionário público ou durante a noite. A mesma punição é
prevista para o agente político ou público que se omitir na adoção de medidas
de conservação de dunas ou falésias. No caso de empresa infratora, as penalidades previstas são: multa, suspensão parcial ou total de atividades, interdição temporária do estabelecimento ou da obra e proibição de contratar com o
Poder Público. A empresa pode ser condenada ainda à prestação de serviços à
comunidade, como o custeio de programas ambientais, execução de obras de
recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos e contribuição a entidades ambientais ou culturais públicas.
Além dessas disposições, impedir a regeneração da vegetação de dunas, bem
como promover a sua destruição ou danificação, é ato considerado crime ambiental previsto no art. 50 da Lei 9.605, de 13.02.1998, que sujeita o infrator a
pena de 6 meses a 1 ano de prisão e multa. Referida cominação penal demonstra
a importância da vegetação protetora de dunas, uma vez que sua destruição pode
acarretar conseqüências danosas ao meio ambiente. Por oportuno, o precedente de
condenação sobre tal infração:
Penal. Crime Ambiental. Construção irregular em área litorânea. Destruição de vegetação fixadora de dunas. Dano. Tipificação. Arts. 50 e 64 da Lei
9.605/98. Art. 163, III, do Código Penal. Descabimento. Rejeição da denúncia. Prescrição em abstrato.
1. O ato de construir um quiosque em área de dunas e restinga, considerada de preservação permanente, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, causando danos à vegetação do local, configura infração aos arts. 50
e 64 da Lei 9.605/98. [...]6.
As dunas e restingas são também protegidas por algumas Constituições
Estaduais brasileiras, as quais ainda determinam sua condição de áreas de
preservação permanente: Constituição da Bahia, art. 215, IV; Constituição
do Espírito Santo, art. 196; Constituição do Maranhão, art. 241, IV, f; Constituição da Paraíba, art. 227, IX; Constituição do Rio de Janeiro, art. 265, II
e Constituição de Sergipe, art. 233.
O fato de as dunas estarem mencionadas nas Constituições Estaduais revela
que esses Estados da Federação decidiram por proteger não só a vegetação que
fixa as dunas, mas também as próprias dunas. Não era missão das Constituições
referidas delimitar as dunas, pois essa tarefa é da lei ordinária, ressaltando-se que
as Constituições da Bahia e de Sergipe mencionam claramente essa tarefa.
Além disso, há legislações estaduais que também protegem esses ecossistemas. A Lei n° 6.950, de 20.08.1996, do Estado do Rio Grande do Norte,
que institui o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, determina, no art.
20, que as dunas com ou sem cobertura vegetal são áreas de preservação, e
inclui as restingas nesse artigo.
Essas regiões podem também ser protegidas por lei municipal, que pode

6

BRASIL, TRF 4a Região, processo 200372080021513/SC, 8a T., Juiz Élcio Pinheiro de Castro, DJU: 01.10.2003.
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considerar a sua área de incidência como Zona de Preservação Permanente, em
conformidade com o Plano Diretor, tal qual ocorre no Município de Florianópolis,
cuja legislação inclui esse preceito no art. 21, IV, do seu Plano Diretor.
Diante desse quadro, foi possível notar a importância dos ecossistemas de
dunas e restingas, observando-se que as dunas não têm apenas função paisagística, mas também grande função ambiental. A necessidade de sua preservação deve
ser divulgada ao máximo, para que se possa evitar sua degradação. Cabe, então,
aqui mencionar a interessante campanha realizada pelo Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar (CTTMar), da Universidade do Vale do Itajaí (Univali),
em Santa Catarina, com a elaboração de cartilhas que destacam a importância das
dunas, para distribuição nos mais diferentes ambientes litorâneos do País. Estas
campanhas educativas devem ser destacadas, pois é pela educação que se levará
as gerações futuras a preocupar-se mais com o meio ambiente.
Por fim, vista a importância das dunas e da vegetação de restinga, é necessário citar ensinamento de Miraci Samuel, que, de forma simples, mas nem por
isso menos profunda, bem define a importância de preservar o litoral brasileiro na
sua forma original:
Praia a praia, loteamento a loteamento, continuamente vão eliminando
os cômoros de areia e em breve, a paisagem do nosso litoral será a mais feia,
monótona, desértica e sem vida de todo o mundo. Entretanto, alguns veranistas ficam bastante satisfeitos e recompensados em entrar na água suja do mar
e ficam embasbacados mirando qualquer palacete como se fosse deles. Gostos
não se discutem7.
6.1 NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Com efeito, para qualquer construção ou atividade na orla marítima é indispensável seu licenciamento por órgão competente, componente do SISNAMA.
O art. 170 da Constituição Federal declara que, sendo livre no Brasil o exercício
de atividade econômica, a licença é exigível apenas se prevista em lei, ou seja,
a intervenção do Poder Público nesse tipo de atividade só se dará em razão de
interesse geral, que no presente caso é a proteção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado na zona costeira, mais especificamente no que pertine às
dunas e restingas.
Nesse sentido, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente prevê, em
seus arts. 9° e 10, a necessidade de expedição de licença ambiental, de forma
geral, para “a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma,
de causar degradação ambiental”.
Outrossim, mais especificamente em relação a obras na zona costeira, reza a

7

SAMUEL, op. cit. p. 125.
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Lei 7.661, de 16.05.1988:
Art. 6º. O licenciamento para parcelamento e remembramento do solo, construção, instalação, funcionamento e ampliação de atividades, com alterações das
características naturais da Zona Costeira, deverá observar, além do disposto nesta
lei, as demais normas específicas federais, estaduais e municipais, respeitando as
diretrizes dos Planos de Gerenciamento Costeiro.
Ademais, para a concessão de licença ambiental é exigido estudo prévio de
impacto ambiental, sem o qual ela não será expedida, consoante exigência emanada da Constituição Federal - §1º, IV do art. 225, que prevê a necessidade de
realização de estudo prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente.
Desta forma também estabelece o art. 6°, § 2° da Lei n° 7.661/88, ao dispor sobre
os trâmites de obras e atividades previstas para a zona costeira:
§ 2°. Para o licenciamento, o órgão competente solicitará ao responsável
pela atividade a elaboração do estudo de impacto ambiental e a apresentação do
respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, devidamente aprovado, na
forma da Lei.
Dessa forma, qualquer construção ou atividade na zona costeira que possa
alterar suas características naturais (como é o caso de sua realização em dunas e
restinga) somente será autorizada mediante estudo prévio de impacto ambiental e
posterior licenciamento ambiental. Portanto, em se tratando de zona costeira, a lei
pressupõe a possibilidade de dano ao meio ambiente.
6.2 CASOS CONCRETOS E APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
As dunas e as restingas, por sua localização em frente ao mar, são áreas valorizadas e freqüentes alvos de especulação imobiliária. Não obstante
sua importância e embora cause sérios danos ambientais, como já se viu, é
comum a destruição desses locais, até mesmo gerando ações judiciais, para
a construção de hotéis, estacionamentos ou outros estabelecimentos sobre
dunas e sua vegetação, incluindo a restinga, sem preocupação com o meio
ambiente, sem a devida licença ambiental e sem realização de Estudo Prévio
de Impacto ambiental, em casos necessários. Comum também é a instalação
de equipamentos e o uso de veículos automotores sobre as dunas, sem realização de EIA, consoante determina o art. 18 do Decreto n° 5.300/2004.
Por exemplo, os bairros de Copacabana e Ipanema, no Rio de Janeiro, não
possuem mais a vegetação de restinga anteriormente existente; já o bairro
Brejatuba, no Município de Guaratuba, litoral paranaense, ainda apresenta
em alguns pontos tal tipo de vegetação.
A construção irregular sobre estas áreas, que venham a destruir sua
vegetação nativa, enseja a aplicação de sanções administrativas, pelos órgãos ambientais, conforme previsto na própria Constituição Federal, no art.
225, § 3°. Sanção é uma pena imposta por lei para punir infrações contra ela
praticadas. Também no que diz respeito ao meio ambiente, naturalmente
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crimes e infrações contra ele praticados são regulados pelo poder de polícia
da Administração Pública. Na definição de Machado:
Poder de polícia ambiental é a atividade da Administração Pública
que limita ou disciplina direito, interesse ou liberdade, regula a prática
de ato ou a abstenção de fato em razão de interesse público concernente
à saúde da população, à conservação dos ecossistemas, à disciplina da
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas ou de
outras atividades dependentes de concessão, autorização/permissão ou
licença do Poder Público de cujas atividades possam decorrer poluição
ou agressão à natureza 8.
Infração ambiental, como está definida no art. 70 da Lei de Crimes Ambientais, é “toda ação ou omissão que viole regras jurídicas de uso, gozo, promoção,
proteção e recuperação do meio ambiente”. Pode-se ver que a conduta nela descrita é genérica, bastando para configurar infração qualquer ação ou omissão lesiva
ao meio ambiente, o que torna esse conceito bastante abrangente. As sanções que
dizem respeito especificamente ao presente trabalho encontram-se disciplinadas
no Decreto n° 3.179, de 21.09.1999, nos seguintes artigos:
Art. 25. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de
proteção.
Art. 37. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação
fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação.
Art. 41 – Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a
mortandade de animais ou a destruição significativa da flora.
Art. 44 – Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em
qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais
competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes.
O art. 72 da Lei n° 9.605/98 e o art. 2° do Decreto n° 3.179/99 enumeram os
tipos de sanções administrativa passíveis de utilização em casos de infrações administrativas ambientais, estando, dentre elas, a de embargo de obra ou atividade,
suspensão parcial ou total de atividades e demolição. Também a Lei de Gerenciamento Costeiro dispõe acerca de sanção para infração ambiental:
art. 6°, § 1°. A falta ou o descumprimento, mesmo parcial, das condições do
licenciamento previsto neste artigo serão sancionados com interdição, embargo
ou demolição sem prejuízo da cominação de outras penalidades previstas em lei.
Destarte, com os olhos postos na legislação brasileira atual, a aplicação das
penalidades apontadas são perfeitamente cabíveis, pois devidamente prevista a
infração e a sanção a ela aplicável. A propósito, a jurisprudência tem também
defendido a regularidade de embargo ou interdição de atividades. Sobre isso, há
ementa de julgado originário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

8

MACHADO, Direito ambiental brasileiro. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 309-310.
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Processual civil. Administrativo e ambiental. Área de praias e dunas. Estabelecimento comercial. Paralisação de atividades. Possibilidade.
I – É cabível a antecipação dos efeitos da tutela, em ação civil pública que visa à remoção de estabelecimento comercial construído em área de
praias e dunas, zona de proteção permanente, propriedade da União e bem de
uso comum do povo, para que as suas atividades sejam paralisadas. Impedese, dessa forma, que as operações usuais continuem a causar danos ao meio
ambiente, maiores do que os já constatados.
II – Em sendo a remoção do estabelecimento indevidamente construído o
objeto da lide, não se mostra razoável, em agravo de instrumento, determinarse a imediata demolição do estabelecimento, sob pena de tornar irreversível a
medida antecipatória9.
Outra forma de degradação de referidas áreas é a que resulta da retirada de plantas
ornamentais nativas desses locais, como as bromélias e orquídeas, para comércio ou projetos de paisagismo. Tal prática representa grave ameaça à sobrevivência de muitas dessas espécies. Aceita com passividade, na verdade constitui crime previsto no art. 49 da
Lei 9.605, de 12.02.1998, conforme comentário de Luiz Régis Prado, “Objetos da ação
são plantas ornamentais de logradouros públicos (espaços livres, inalienáveis, destinados à circulação pública de veículos ou pedestres, tais como ruas, avenidas, praças, etc.)
ou de propriedade privada alheia. Por plantas ornamentais entendem-se as que decoram,
adornam, embelezam ou enfeitam um local, como begônias, lírios, tulipas, orquídeas,
samambaias, entre outras”10.
7. CONCLUSÕES ARTICULADAS
7.1 A relevância ambiental da zona costeira brasileira é inegável, devido à existência de importantes ecossistemas, sendo inclusive declarada patrimônio nacional
pela Constituição Federal, devendo ser preservada pelo Poder Público. Encontrase atualmente bastante descaracterizada, tendo em vista o incremento do turismo,
a grande migração para estes locais e a atividade econômica intensiva.
7.2 O tratamento jurídico da zona costeira dá-se pela Lei n° 7.661/88 e seu regulamento, o Decreto n° 5.300/2004.
7.3 Dentre importantes ecossistemas costeiros, destacam-se as dunas e restingas,
áreas de elevado valor ambiental e consideradas como de preservação permanente
pelo Código Florestal e Resoluções do CONAMA, ricas em biodiversidade, sendo
passíveis de exploração apenas de forma excepcional, conforme determina o art.
4° do Código Florestal. As dunas não vegetadas também se encontram devidamente protegidas por resoluções do CONAMA.

9
BRASIL. TRF, 4a Região, Agravo de Instrumento n° 20020401057782-5/RS, Rel. Des. Fed. Valdemar Capeletti, j.
04.06.2003.
10
PRADO, Luiz Regis. Crimes contra o ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. p. 113.
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7.4 Para a construção ou realização de atividades sobre dunas e restingas, é essencial a expedição de licença ambiental, após realização de estudo prévio de
impacto ambiental.
7.5 É comum a construção sobre dunas e restingas, sem a devida autorização dos
órgãos ambientais, o que constitui infração administrativa ambiental, conforme
previsões do Decreto n° 3.179/99. Entende-se perfeitamente cabível a aplicação
de sanções administrativas por parte dos órgãos ambientais componentes do SISNAMA, inclusive como a demolição, o que se encontra devidamente previsto na
legislação brasileira e vem sendo defendido pela jurisprudência atual.

RESERVA VEGETAL, A “RESERVA LEGAL” DOS
IMÓVEIS URBANOS COMO CONTRIBUIÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE DAS CIDADES
MAURÍCIO FERNANDES DA SILVA
Coordenador Jurídico da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente de Porto Alegre/RS, especialista em Direito
Ambiental pela UFPel, membro da Comissão Estadual de
Direito Ambiental da OAB/RS

1. INTRODUÇÃO
Devido à necessidade de se buscar, por diversas e conjuntas iniciativas, a
minimização dos impactos no meio ambiente urbano, notadamente da construção
civil, o Município de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, tem exigido a manutenção de 20% de áreas vegetadas e permeáveis em
cada lote urbano. Utiliza-se o rico ordenamento jurídico nacional, os princípios
do direito ambiental e, também, dispositivos legais gaúchos e porto-alegrenses.
Ora, sabido que a insustentabilidade de muitas cidades, notadamente as metrópoles, subtraem consideravelmente de seus moradores a necessária qualidade de vida, seja
pelo caótico e poluente trânsito, pela falta de saneamento ou, ainda, na degradação ambiental propriamente dita. Esse contexto, não raras vezes, expõe riscos em decorrência
de efeitos naturais incompatíveis com a forma desordenada de suas ocupações, impondo-se, equivocadamente, ao meio ambiente o ônus e a responsabilidade por deslizamentos, enchentes e outras situações análogas. Chamados de desastres naturais, a própria
nomenclatura demonstra uma visão limitada e imediatista do homem, pois a ausência
de planejamento sustentável no passado conduz, geralmente, para tais situações.
Com efeito, dados do IBGE demonstram que o fenômeno da explosão demográfica urbana ainda não estagnou. O pseudocrescimento vem aumentando
ano a ano, comprovando, estatisticamente, que a maior parte da população brasileira está nas cidades. Em 1970 a população urbana representava cerca de 56% do
total, em 1991, 76% e em 2000, 81%, gerando conseqüências negativas inimagináveis sem o devido planejamento.
Acredita-se, pois, que a exigência de se preservar 20% de cada lote urbano, independentemente de seu tamanho, contribui para a sustentabilidade urbana,
evitando-se, até mesmo, alagamentos – ante a permeabilidade existente –, contribuindo, ainda, para a manutenção da flora e fauna, esta em especial de aves.
Desta forma, criou-se em Porto Alegre uma situação até em nova, onde
é exigido dos empreendedores até mesmo readequações de projetos, tudo
visando a referida preservação.

226

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

2. CONSIDERAÇÕES LEGAIS E PRINCIPIOLÓGICAS
Com efeito, a hipótese consiste no conflito de interesses entre a construção civil e a preservação ambiental. A despeito de muitos empreendedores, que têm utilizado o marketing verde para agregar valor ao empreendimento, com significativo incremento comercial, outros ainda vêem na
preservação ambiental um ônus e não uma contribuição para a qualidade de
vida dos futuros moradores, ou seja, de seus próprios clientes. Evidente que
o marketing verde deve partir de cada empreendedor não configurando uma
obrigação, pelo menos hodiernamente.
Outrossim, tem-se na atual legislação, diversos dispositivos que outorgam obrigações a todos, mas em especial ao ente público, de preservar os
bens ambientais.
A própria Constituição Federal elevou o meio ambiente sadio e equilibrado à condição de direito fundamental, não só ao incluir no capítulo dos
direitos fundamentais a proteção ambiental1 como também ao contemplar um
capítulo específico ao meio ambiente2 no título VIII, da Ordem Social.
O caput do art. 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público o
dever de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Por
sua vez, o parágrafo primeiro, inciso VII,3 prescreve a incumbência do Poder
Público em proteger a fauna e a flora, vedando práticas que coloquem em
risco sua função ecológica.
A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, em seu turno, além de ratificar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, e a manutenção de seu
equilíbrio é essencial à sadia qualidade de vida, é ainda mais abrangente ao estabelecer, no inciso VII do parágrafo primeiro do art. 251, a proteção à paisagem
natural, vedando práticas que coloquem em risco sua função paisagística.4
No entanto, mesmo antes das constituições federal e estadual, a legislação municipal de Porto Alegre já disciplina vastamente essa matéria, em
decorrência da luta da comunidade porto-alegrense, a partir dos anos 70, na

1

Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIII: Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise
a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa,
ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas
judiciais e do ônus da sucumbência;
2
Constituição Federal, 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.
3
(...) § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...)
VII
- proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica,
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.
4
Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, art. 250: O meio ambiente é bem de uso comum do povo, e a manutenção de seu equilíbrio é essencial à sadia qualidade de vida.
Art. 251 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo e restaurá-lo para as presentes e futuras gerações, cabendo a todos
exigir do Poder Público a adoção de medidas nesse sentido.
§
1º - Para assegurar a efetividade desse direito, o Estado desenvolverá ações permanentes de proteção, restauração
e fiscalização do meio ambiente, incumbindo-lhe, primordialmente: (...)
VII
- proteger a flora, a fauna e a paisagem natural, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica
e paisagística, provoquem extinção de espécie ou submetam os animais a crueldade;
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defesa da arborização urbana, de forma a compatibilizar a função ecológica
e paisagística existentes na zona urbana com os empreendimentos imobiliários a serem implementados.
A Lei Complementar Municipal n. 65, de 22 de dezembro de 1981,5 que
dispõe sobre a prevenção e controle da poluição do meio ambiente no Município
de Porto Alegre foi regulamentada, no tocante à proteção da flora e fauna, pelo
Decreto Municipal n. 8.186, de 07 de março de 1983, que avançou positivamente
no sentido de amparar decisões de proteção à flora urbana.
Embora todo o Decreto, que dispõe sobre a proteção da flora e fauna, regulamente o tema, os artigos 20, 23, 24 e 26 trazem avanços – notadamente para
a época – que subsidiam as iniciativas oras abordadas. No artigo 20 da citada
norma, consta outorga ao órgão municipal competente, sobre a possibilidade de
exigir a execução de fundações especiais dos empreendimentos, tendo em vista
a proteção do sistema radicular dos vegetais a preservar. Em relação ao artigo
n. 23, há previsão de exigência de que os projetos de construção civil levem em
conta a preservação dos recursos florísticos da área em estudo, quando da divisão
dos lotes. Outra referência relevante é o artigo 24, pois possibilita que o órgão
competente defina os grupamentos vegetais significativos a preservar, a partir do
exame do projeto. Já o artigo 26, ampara que tanto para edificação, quanto para
loteamentos e desmembramentos, o órgão competente poderá exigir alterações
nos projetos apresentados, sempre que forem constatadas interferências negativas
na proteção do sistema radicular, do caule e da copa dos espécimes a preservar,
dando conta, ainda, de que no momento em que a necessidade de alteração do projeto implique conflitos com índices de aproveitamento previstos na Lei do Plano
Diretor, poderão ser modificados.
Cumpre observar que a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, de 03
de abril de 1990, vai ao encontro de tais dispositivos anteriormente instituídos,
amparando-os, inclusive.6
Ora, cabe, assim, também à Secretaria Municipal do Meio Ambiente
(SMAM) – integrante do SISNAMA7 – buscar o equilíbrio do meio ambiente de
forma a defendê-lo, preservá-lo e restaurá-lo, através de ações permanentes de
planejamento, proteção, restauração e fiscalização do meio ambiente, e, primordialmente, protegendo a flora, a fauna e a paisagem natural.
Diante disso, através do Decreto Municipal n. 8.186/83, além de ser

5
Lei Complementar Municipal n. 65, de 22 de dezembro de 1981, art. 8º: Constituirão objeto de regulamentação
respeitada a matéria de competência da União e do Estado, nos termos da legislação em vigor: I – A determinação
de normas de utilização e preservação dos recursos ambientais, bem como do ambiente ecológico em geral.
6
CAPÍTULO VII - Da Política do Meio Ambiente
Art.
236 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo e restaurá-lo, cabendo a todos exigir do Poder Público a adoção de
medidas nesse sentido.
§
1º – O Município desenvolverá ações permanentes de planejamento, proteção, restauração e fiscalização do meio
ambiente, incumbindo-lhe primordialmente: (...)
V
– proteger a flora, a fauna e a paisagem natural; (...)
Art.
243 – São vedados o abate, a poda e o corte das árvores situadas no Município.
7
Conforme Lei Federal n. 6.938/81.
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possível a exigência de execução de fundações especiais para proteção do sistema radicular dos vegetais a preservar, é perfeitamente cabível a definição
de grupamentos vegetais significativos a preservar, inclusive exigindo a alteração do projeto se for preciso, sempre que forem constatadas interferências
negativas na proteção do sistema radicular, do caule e da copa dos espécimes
destinados a permanecer.
Tais modificações, que levarão em conta fatores como índices de aproveitamento, taxas de ocupação, alturas das edificações, afastamentos, recuos
previstos e outros, pertinentes ao projeto em exame, ensejarão, se necessário, proposição de modificações nos índices construtivos junto ao Conselho
Municipal do Plano Diretor.
Inafastável que a análise pela SMAM de qualquer atividade que cause
impacto ao meio ambiente não se pode ser vislumbrada como algo meramente rotineiro ou cartorial. Consiste, sim, em identificar os aspectos ambientalmente relevantes, sempre de forma regionalmente planejada e localmente
individualizada, para apontar o que deve ser preservado.
Não se olvide que o próprio Código Estadual do Meio Ambiente8 vincula o administrador público ambiental ao exigir, no art. 163 que “na construção de quaisquer obras, públicas ou privadas, devem ser tomadas medidas
para evitar a destruição ou degradação da vegetação original, ou, onde isto for
impossível, é obrigatória a implementação de medidas compensatórias que
garantam a conservação de áreas significativas desta vegetação”.
Embora desnecessário, ante sua a notoriedade, cumpre elucidar que a
preservação da flora visa, também, fomentar a qualidade de vida da população, pois as árvores são essenciais à vida do homem.
Consabido que, por exemplo: a) reduzem a poluição do ar, provocada principalmente pela queima de combustíveis dos veículos automotores e indústrias; b) minimizam a poluição sonora; c) equilibram a temperatura da cidade; d) amenizam a força
do vento; e) servem de habitat para os pássaros que enfeitam nosso quotidiano; f)
protegem o lençol freático; g) evitam o ressecamento do ar através da transpiração; h)
fornecem sombra para automóveis e pessoas; i) embelezam a paisagem9.
Uma cidade, uma avenida, uma rua, uma praça arborizada torna o lugar mais agradável. As árvores ali plantadas trazem vários benefícios, por exemplo, sombreamento,
purificação do ar, estética da paisagem, atraem pássaros e atenuam a poluição sonora.
Tudo isso faz com que a qualidade de vida do homem melhore consideravelmente.10
Não bastasse a importância das árvores, o simples fato de se buscar
manter, em cada lote urbano, sistematicamente, 20% de sua área permeável
e vegetada já é extremamente positivo e contributivo para a sustentabilidade
das cidades, beneficiando toda a sociedade.

8

Lei Estadual (RS) n. 11.520/00.
Nilton K. dos Santos, in Poda da Arborização Urbana: Ultraje ao Ambiente e a Sustentabilidade da Cidade. Fonte:
www.mp.rs.gov.br, acesso em: 08 set. 2005.
10
SIRVINSKAS, Luis Paulo. Arborização urbana e meio ambiente - aspectos jurídicos. Revista de direito ambiental. n. 16. São Paulo: RT. Out-dez/1999. p. 192.
9
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Forçoso reconhecer que eventual limitação a empreendimentos, inclusive imobiliários, não significa dizer que há conflito com os princípios constitucionais do direito
de propriedade ou do livre exercício da atividade econômica.
Primeiramente, frise-se que o direito de propriedade é ferido quando a
ação do órgão público torna inútil a substância do direito de propriedade,11 o
que aconteceria, v.g., no caso de desapropriação, ainda que indireta. Não é o
caso, trata-se, pois, de função social conferida à propriedade privada visando
o atendimento do interesse coletivo.
Outrossim, no Brasil é assegurado a todos o livre exercício de qualquer
atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos,
salvo nos casos previstos em lei.
Ocorre que esse dispositivo constitucional12 prevê também que é princípio a ser atendido quando do desenvolvimento econômico a defesa do meio
ambiente, até mesmo mediante tratamento diferenciado conforme o impacto
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Há, portanto, plena harmonia com o art. 225 da Constituição.
Significa dizer que é princípio no Brasil os preceitos do desenvolvimento sustentável, que consistem, sinteticamente, na necessidade de subsidiar a vida das gerações presentes sem o comprometimento de que as futuras
gerações possam, da mesma forma, usufruí-la.
Dessarte, especificamente quanto ao desenvolvimento sustentável no meio ambiente urbano, possui a característica que proporcionar o progresso urbano em consonância com a preservação ambiental, observando a qualidade de vida da população,
as matrizes produtivas e de uso e ocupação do solo. Cumpre destacar que as cidades,
de regra, não produzem matérias primas ou até mesmo alimentos à sua população,
dependem quase que tudo de fora, principalmente da zona rural. Entretanto, proporcionam ampla gama de prestação de serviços, lazer e empregos, sempre e cada vez
mais gerando poluição, motivo pelo qual especial atenção ambiental às políticas de
planejamento urbano devem ser pautadas.
Aliás, o planejamento urbano, com a promulgação do Estatuto da Cidade ganhou
novas características, evidenciando a preocupação com o meio ambiente em relação ao

11

Nesse sentido: Processo nº 70007881766, 3º Câmara Cível, TJRS, Rel.: Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
julgado em 01/04/2004. Extrai-se do voto: (...) É certo que o direito de edificar traz em si certa relatividade,
resultado do seu condicionamento à função social. O próprio conceito de propriedade evoluiu significativamente
nos dois últimos séculos. (...) Na verdade o imóvel passou a ser parte de um todo, a cidade. (...) Utilizando-se do
princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, para o caso concreto, diante da ponderação entre a verificação
do atendimento da função social do imóvel e a liberdade de construir relativizar a idéia estanque de que é lícito à
Administração Pública limitar o direito de propriedade privada de modo a impedir que essa se sobreponha ao preceito
constitucional da sua função social. Na verdade, “relativizar” no sentido de, com a limitação do Poder Público, não
se esgotar totalmente a própria substância do direito de propriedade, o que fere o princípio da liberdade de construir.
Pode, então, o Poder Público limitar, mas não exaurir os direitos sobre a propriedade privada, pois uma vez o fazendo,
estará incorrendo na chamada desapropriação indireta. Grifado.
12
Constituição Federal, 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; (...)
Parágrafo
único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
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desenvolvimento sustentável do município. Em seu artigo 2º,13 o Estatuto da Cidade determina as diretrizes da política urbana, dentre as quais destacam-se: a garantia do direito
a cidades sustentáveis; o planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição
espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua
área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e
seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; da proteção, preservação e recuperação
do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;e, por fim, da ordenação e controle do uso do solo, de forma a
evitar: a)a utilização inadequada dos imóveis urbanos; (...) c)o parcelamento do solo, a
edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana; (...)
f) a deterioração das áreas urbanizadas;e g) a poluição e a degradação ambiental.
Como visto, incontestável a relevância do planejamento urbano, que é de fundamental importância para alcançar um meio ambiente urbano sadio e equilibrado.
Neste sentido, necessário se faz a transcrição de pertinente e pioneira colocação sobre a importância do desenvolvimento sustentável urbano,
publicada em 1974, pelo então promotor público na Comarca de Piracicaba
Paulo Affonso Leme Machado:14 “A preservação do meio-ambiente é dever
de todos, não só do setor privado como público. Ninguém pode omitir-se
desse dever. Aperfeiçoando-se os instrumentos legais contra a poluição, com
a colaboração corajosa e criativa de nossos Tribunais, as cidades continuarão
sua trajetória evolutiva tendo a seu serviço fábricas, escritórios e carros, não
sendo dominadas por eles, nem deles prescindindo, para que as cidades sejam
autenticamente humanas.”
Fator importante a ser considerado, igualmente, é a permeabilização do
solo que deve sempre ser preservada.
Ora, a construção civil, ao impermeabilizar o local da obra acaba por provocar
danos que são percebidos nas precipitações pluviométricas, como alagamentos que
causam prejuízos até mesmo de ordem imaterial. Por isso, cada empreendimento no
município deve ser projetado como um pequeno fragmento de um todo, para preservar
a qualidade de vida da população através do planejamento urbano que visa um meio
ambiente urbano equilibrado.
A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente15 é explícita ao tratar da
necessidade de qualidade de vida a todos, seja no art. 2º, quando destaca que
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 sócio-econômico, aos interesses
da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendido,
também, o princípio da ação governamental na manutenção do equilíbrio
ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo; como

13
Estatuto da Cidade, Lei n. 10.257/01: artigo 2º - A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes:(...)
14
In Urbanismo e Poluição. Revista dos Tribunais. vol. 469. Rio de Janeiro: RT. 1974. p. 37.
15
Lei n. 6.938/81.
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no art. 4º, onde prevê que a Política Nacional do Meio Ambiente visará, dentre outros, à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.
A busca pela qualidade de vida não deve esbarrar no desenvolvimento
insustentável dos centros urbanos. Ou, como nas palavras do Min. Edson
Vidigal,16 então Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em palestra proferida em 24 de junho de 2005, o Brasil precisa ter consciência ambiental... que
nos leve a pensar o meio ambiente, mas sem perder de vista a sustentabilidade.
3. DA PROPORÇÃO A SER PRESERVADA NO IMÓVEL
No entanto, mesmo se se considerar e reconhecer que a tese ora defendida, de
preservar parte de áreas permeáveis e vegetadas em cada lote urbano, é viável, cumpre
definir qual o percentual, de forma a não inviabilizá-la com um percentual por demais
elevado, tampouco torná-la inócua com percentual irrisório.
Com efeito, utilizando-se da analogia como princípio geral do direito, necessário referir que em obras de loteamento, cerca de 20% do total
do imóvel é destinada às áreas verdes. Outrossim, na zona rural, tem-se a
reserva legal17 que, na região sul do País, corresponde também a 20%. Tais
referências nos remetem, guardadas as proporções, ao percentual mínimo
ideal de áreas permeáveis e vegetadas, ou seja, 20% da área de cada lote,
independente do tamanho.
Diante disso, acredita-se que se deve buscar sempre tal percentual, como
forma de manter um mínimo de sustentabilidade urbana. Aliás, a cidade deve
exercer uma função ambiental.
Neste sentido, não há dúvida de que uma cidade que seja contemplada
com a contribuição fragmentada e parcelada de cada espaço urbano habitável, tornar-se-á, como um todo, em um ambiente com significativa melhora
na qualidade de vida de seus cidadãos.
Ademais, vislumbrando-se um imóvel totalmente construído, como, de
fato, não é raro nas metrópoles, pode-se facilmente perceber que os impactos
decorrentes da forma de utilização do solo sobrecarregam os esquipamentos
de infra-estrutura urbana (rede de canalização pluvial, p.ex.) e inviabilizam
completamente a existência de espécimes vegetais e todos os seus benefícios
na flora, na paisagem, no clima, etc.
Considera-se que é função do direito ambiental e urbanístico, bem como
compromisso a gestão ambiental sustentável das cidades. Ora, inquestionável
que o Estatuto da Cidade, em vigor desde 2001, muito colabora para retomar
a qualidade de vida urbana, mas é preciso pô-lo em prática nos municípios,
com iniciativas concretas que objetivem a sustentabilidade e a biodiversidade

16

Notícias do Superior Tribunal de Justiça. http://www.stj.gov.br/webstj/noticias/imprime_noticia.asp?seq_noticia=14394, acesso em: 26.jun.2005.
17
Lei Federal n. 4.771/65.
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urbana, reduzindo, v. g., a poluição hídrica, sonora, visual e atmosférica, bem
como gerenciando os resíduos e aumentando os espaços ambientalmente saudáveis. É o que se propõe.
Administrativamente, tal restrição, destaca-se, encontra limites na Teoria dos Motivos Determinantes, na medida em que os motivos que levaram o
agente público a distinguir e especificar os vegetais necessários à permanência
no imóvel integram a decisão administrativa em face de certa peculiaridade
ambiental, que deverá ser plausível e justificável. Ou seja, não se está, aleatoriamente, visando a proteção ambiental, mas sim, ponderando as características do imóvel que receberá o empreendimento e indicando, fundamentadamente, o que deve ser mantido preservado e, por conseqüência permeável.
Derradeiramente, observa-se que a referida proposta obteve reconhecimentos em gestão ambiental, o primeiro através da II Conferência Nacional
do Meio Ambiente, realizada em Brasília/DF entre os dias 08 de 13 de dezembro de 2005, mediante aprovação de moção. Outro reconhecimento da
tese foi na IV Conferência Nacional do Meio Ambiente, ocorrida entre os
dias 06 a 09 de maio de 2006 em Porto Alegre/RS.
Tais reconhecimentos e distinções contribuem para solidificar as ações ora aplicadas no Município de Porto Alegre, como forma de incentivo ou até mesmo pautando o tema na sociedade e, igualmente, dentre os empreendedores.
4. CONCLUSÕES ARTICULADAS
Ante ao exposto, com fulcro na legislação e na doutrina referidas, conclui-se que:
4.1 A reserva vegetal, ou seja, a preservação de 20% do total de área do lote urbano de forma permeável e vegetada, contribui para a sustentabilidade das cidades,
agregando qualidade de vida à população;
4.2 A reserva vegetal combate a impermeabilização do solo, reduzindo riscos de
alagamentos, assim como contribui para a manutenção da biodiversidade urbana,
e, por conseqüência, para o atendimento da função ambiental da cidade;
4.3 É possível e necessário que o instituto da reserva vegetal seja considerado
como política ambiental de desenvolvimento urbano, de forma a fomentar, notadamente nos centros urbanos, a melhora da qualidade de vida da população.

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE ATIVIDADE
DE MINERAÇÃO: A EXPERIÊNCIA DE TAQUARA

NILO SÉRGIO FERNANDES BARBOSA
Geólogo da Divisão de Mineração da Fundação Estadual de
Proteção Ambiental – FEPAM/RS

XIMENA CARDOZO FERREIRA
Promotora de Justiça Titular da Promotoria de Justiça Especializada
de Taquara/RS

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: A EXTRAÇÃO IRREGULAR DE ARENITO
Ao tempo da criação da Promotoria de Justiça Especializada de Taquara, a
ser titulada pelo 4º Promotor de Justiça da Comarca, em meados do ano de 2002,
a situação da atividade de extração do minério arenito no Município de Taquara
era de quase absoluta clandestinidade.
Em realidade, em virtude de esparsas fiscalizações exercidas pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM e pelo Batalhão de Polícia Ambiental da Brigada Militar, uma pequena parcela dos extratores de pedra grês buscara a regularização
de sua atividade junto aos órgãos competentes (Prefeitura Municipal, Departamento
Nacional de Produção Mineral – DNPM e FEPAM).
Num universo estimado de aproximadamente quinhentas frentes de lavra, um
ínfimo percentual de empreendimentos contava com algum tipo de documento licenciatório. O restante, a esmagadora maioria, permanecia no exercício da atividade extrativa totalmente à margem da legislação aplicável, tanto no que concerne ao interesse
patrimonial da União quanto no que tange à proteção jurídica do ambiente natural.
A providência repressiva, consistente na interdição da atividade, com imposição de penalidades administrativas e reflexos penais e civis, contudo, não
parecia adequada à espécie: dependendo de tais empreendimentos a subsistência
de centenas de famílias, o impedimento da atividade nociva certamente representaria a criação de um problema social de grandes proporções – o que foi de plano
rechaçado pelo Ministério Público.
2. O PLANO DE AÇÃO: A BUSCA DA REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE
Na busca por alternativas para solução do problema sócio-ambiental estabelecido, o Ministério Público procurou o auxílio da FEPAM, no intuito de sensi-
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bilizá-la para a necessidade de atuação constante na região, bem como de resgate
da própria credibilidade do órgão ambiental.
De fato, com atuações pontuais na repressão da atividade de extração mineral clandestina, intercaladas por longos períodos de inércia (que
vinham a representar a continuidade da atividade irregular) e “em débito”
com o poucos exploradores que ingressaram com requerimentos de licença
ambiental (não analisados em tempo razoável), a FEPAM era vista com descrédito pelos empreendedores.
Nesse sentir, a partir da assunção e compreensão do problema instalado,
Ministério Público e FEPAM estabeleceram parceria com o fito de desenvolver
um plano de ação para a regularização da atividade de extração de arenito no
Município de Taquara, tendo como norte a busca do licenciamento ambiental. O
Município de Taquara seria, assim, escolhido para a implantação de uma espécie
de “projeto-piloto” de regularização das pedreiras clandestinas existentes em todo
o Estado do Rio Grande do Sul.
O plano de ação elaborado pela Divisão de Mineração da FEPAM1 e submetido ao Ministério Público consistia na realização de uma seqüência de vistorias
técnicas junto às frentes de lavra no duplo intuito de atender aos procedimentos
administrativos de requerimento de licenciamento ambiental existentes na FEPAM (pendentes de análise) e orientar os exploradores de minério a executar sua
atividade de forma ambientalmente correta. Foram previstas, ademais, reuniões
entre Ministério Público, FEPAM e Polícia Ambiental, bem como palestras orientativas voltadas aos mineradores.
Vencidas as etapas iniciais, de esgotamento do “passivo” da FEPAM (resposta a todos os requerimentos de licença em andamento) e orientação aos extratores de arenito, teria lugar a atividade repressiva dirigida aos empreendedores
que não se engajarem no processo proposto: inerte o minerador em relação à necessidade de regularização da atividade, passaria a sofrer as providências repressivas previstas na legislação aplicável a espécie, sendo alcançado pelas esferas de
responsabilização administrativa, civil2 e criminal.
3. A MINERAÇÃO DO ARENITO: ASPECTOS GEOLÓGICOS E AMBIENTAIS
A região do município de Taquara é abrangida pelos arenitos da Formação
Botucatu, durante o período Cretáceo (136 - 65 milhões de anos). A implantação
do deserto Botucatu, no final do preenchimento da Bacia do Paraná, iniciou-se por
uma vasta superfície de atividade eólica que marcou o clímax da aridez desértica
no interior desta Bacia.
A Formação Botucatu aflora, principalmente, na porção a sul do rio dos
Sinos, em vários pontos da área rural de Taquara e seus distritos, principal-

1

Geólogos José Ricardo Druck Sanberg, Ricardo Pessoa e Álvaro Monteiro e Engenheiro Agrônomo Mauro Martins.
Note-se que a esfera civil sempre teria como norte a recuperação da área degradada e o ajuste da atividade de extração
mineral às normas ambientais.
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mente na porção sul. O contato entre as areias do deserto Botucatu e os derrames de lavas do Serra Geral, em função da natureza distinta dessas rochas,
revela-se como uma relação transicional entre estes, dada a alternância entre
estes ambientes, mantida durante um certo intervalo de tempo, entre o campo
de dunas eólicas e os derrames de lavas. É nesse campo de dunas eólicas pretéritas que ocorre a extração mineral.
A extração da pedra grês, ou arenito, é uma atividade largamente executada para
abastecimento de lajes e pedras para alicerces para a construção civil sendo transportada para grande parcela dos municípios do Estado. Enorme quantidade de frentes de
lavra ocorrem no Município de Taquara, empregando intensa mão-de-obra. Embora
esta ocupação seja uma solução para a utilização da mão-de-obra disponível na região,
praticamente todas estas frentes de extração estavam sem o licenciamento ambiental
e, ainda pior, implicando em profunda degradação da natureza. Esta degradação refere-se mormente à supressão da vegetação para limpeza e abertura das bancadas, ao
entulhamento dos corpos hídricos pelos cavacos (rejeitos) da mineração e ao intenso
impacto visual das retiradas de minério.
A falta de um regramento e de um planejamento de lavra através do atendimento
da boa técnica durante a lavra implica aumento da produção de rejeitos na medida que
as direções de melhor aproveitamento não são seguidas. Igualmente a falta do técnico
responsável que oriente a extração durante o dia-a-dia da atividade acarreta este maior
desperdício do produto extraído em função da ausência de controle nas direções preferenciais de extração. Como, em geral, as frentes de extração são repassadas para vários extratores sendo que os arrendatários assumem um passivo existente, nem sempre
é possível modificar a direção da lavra de modo que o erro é mantido por longo tempo
ou até que se inviabilize aquela direção.
O maior dano ambiental que se tem observado são as acumulações de
rejeitos sobre os corpos hídricos e sobre a vegetação nativa que normalmente estão circundando as atuais frentes de lavra. Deve ser salientado que estas
frentes originalmente seriam cobertas por vegetação nativa, que foi suprimida ao longo da exploração.
4. A MINERAÇÃO DO ARENITO: ASPECTOS JURÍDICOS
Uma vez constatada a atividade clandestina de extração mineral, surgem,
sob o ponto de vista ambiental – interessante a este estudo – três esferas de responsabilidade do explorador: administrativa, civil e criminal.
Com efeito, assim dispôs a Constituição Federal:
Art. 225...
§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.
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A criminalização da conduta de utilização de recursos minerais encontra-se
atualmente prevista no artigo 55 da Lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais),
que dispõe:
Art. 55 – Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com
a obtida:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.
Parágrafo único – Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar a área pesquisada ou explorada, nos
termos da autorização, permissão, licença, concessão
ou determinação do órgão competente.
O ato de retirada do arenito da jazida, portanto, caracteriza a extração tipificada no dispositivo em comento, podendo ser realizada de qualquer modo, inclusive com a utilização de instrumentos rudimentares e individuais, conforme
previsto no Código de Mineração.
Para incidência da norma em exame, contudo, necessário se faz que a extração se dê na ausência de licenciamento ou em desacordo com o obtido3.
Como analisado por Eládio Lecey4, trata-se de crime de mera conduta, sendo
prescindível à sua caracterização a efetiva ocorrência de dano ao meio ambiente
(resultado naturalístico). É, outrossim, delito de perigo abstrato, que está presumido pela potencialidade lesiva da atividade.
De observar, ainda, que embora parte da doutrina, como Ney de Barros Bello Filho, entenda pela revogação do artigo 2º da Lei nº 8.176/91 pelo artigo 55 da
Lei dos Crimes Ambientais, Nicolao Dino de Castro e Costa Neto inclina-se pela
existência de concurso de delitos.
Assim dispõe o caput do preceito em comento:
Art. 2° Constitui crime contra o patrimônio,
na modalidade de usurpacão, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo.
O crime de usurpação, portanto, segundo alguns doutrinadores, por atingir bem
jurídico distinto, encerraria concurso de delitos com o crime de extração sem licenciamento da Lei nº 9.605/98 (formal ou material, conforme o número de condutas).

3

Consoante já referido, para a atividade de mineração impõe-se a necessidade de licenciamento junto à Prefeitura Municipal, ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM e aos órgão ambientais.
4
“Recursos Minerais: Utilização, Degradação e Proteção Penal do Ambiente”, disponibilizado na Oficina de Trabalho
sobre Mineração, realizado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Sul, em maio de 2001.
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No que tange à esfera administrativa, dispõe o Decreto nº 3.179/99, em seu
artigo 42, constituir infração administrativa a conduta de “executar pesquisa, lavra
ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida”, sujeita à penalidade de multa
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por hectare ou fração.
Os danos ambientais causados por atividade de mineração são apurados na
esfera civil, em que vigora a responsabilidade objetiva com fulcro no parágrafo
primeiro do artigo 14 da Lei nº 6.938/81, que reza:
Art. 14...
§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas
neste artigo, é o poluidor 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. (grifamos)
Nesse sentir, ocorrente dano ambiental, o degradador é obrigado a recuperar a área explorada por atividade de mineração, sem que para tanto se
perquira sua culpa.
A obrigação de reparar o ambiente natural vem consagrada na própria Constituição Federal, que no artigo 225 prevê:
Art. 225...
2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo
com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.
Convém esclarecer, ademais, que a responsabilidade não recai exclusivamente sobre o minerador que explora a pedreira: ante a solidariedade ínsita às
lesões ambientais, também o proprietário da área (degradada por atividade de
mineração) é responsável, solidariamente a eventual arrendatário, pelos danos
ambientais causados.
Nas hipótese em que se afigura possível o licenciamento ambiental da área
destinada à exploração mineral, a recuperação se dará através do cumprimento fiel
das condições e restrições da licença, que estará vinculada a um Plano de Controle
Ambiental (PCA), conforme dispõem as Resoluções 009 e 010/90 nº do CONAMA. Existente, contudo, área já explorada e abandonada (exaurida), far-se-á necessária a elaboração de um Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD),
que será submetido à avaliação do órgão ambiental competente.
Para além da regularização da atividade através do licenciamento ambiental,
que possibilitará a recuperação do ambiente degradado, convém atentar para a
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possibilidade e conveniência de previsão de medidas de compensação ecológica.
De fato, tal compensação poderá ter a natureza sub-rogatória (ganho ambiental
em área diversa, por exemplo) ou, em última ratio, diante da reconhecida dificuldade de quantificação dos danos ambientais, indenizatória.
Cristalina resta a hierarquia entre as soluções adotadas: consoante se
denota do artigo 14 da Lei nº 6.938/81, a prioridade indiscutível reside na
restauração do bem ambiental lesado, de forma a possibilitar seu retorno ao
statu quo ante. Somente diante da impossibilidade fática/técnica da recomposição integral abre-se a via da compensação ecológica dos danos irreparáveis, como forma subsidiária de tutela ambiental.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo não teve a pretensão de esgotar a matéria relativa à mineração
de arenito, mas tão-somente divulgar o trabalho realizado através da parceria entre
Ministério Público e FEPAM, com o auxílio do Batalhão Ambiental da Brigada Militar, para regularização da atividade minerária no Município de Taquara.
A partir do desenvolvimento do plano de ação elaborado pela Divisão de Mineração do órgão ambiental, fez-se possível o licenciamento da atividade de extração de pedra grês e a reparação de danos ambientais por ela causados, mediante
a realização de forte campanha de orientação e esclarecimento da comunidade
extratora e dos proprietários da áreas (arrendadas, no mais das vezes).
Com efeito, além das inúmeras vistorias realizadas junto às frentes de lavra
pela FEPAM, foram levadas a efeito audiências públicas voltadas aos mineradores, ocasiões nas quais explicitou-se o projeto em desenvolvimento e estimulouse a busca pela regularização da atividade, especialmente sob o ponto de vista
ambiental. Nessas mesmas audiências foi possível ouvir os reclamos, anseios e
temores dos exploradores, bem como contar com o engajamento da Administração Municipal no processo de regularização.
Nos casos, porém, em que tais atitudes não lograram obter a adesão dos
mineradores e proprietários de áreas mineradas, passou-se à realização de operações de repressão à atividade irregular, com a interdição de empreendimentos
e imposição de penalidades, na esfera administrativa, a apreensão de objetos e
a formalização de Termos Circunstanciados para remessa à Justiça Criminal, no
âmbito penal, e a instauração de Inquéritos Civis nos quais se busca a firmatura
de Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta em que se obtenha a
reparação dos danos ambientais causados.
De notar, ainda, que mesmo a fase repressiva, por assim dizer, o norte sempre foi o da busca da regularização da atividade através do licenciamento ambiental: nos ajustamentos de conduta foram tomados compromissos no sentido da busca pela licença para a atividade, com a apresentação e implantação dos pertinentes
Planos de Controle Ambiental, através dos quais se torna possível a exploração da
jazida concomitantemente com a recuperação da área.
Muito ainda resta a fazer. A fim de garantir a credibilidade do processo de-
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sencadeado imperiosa se mostra a manutenção das atividades, com a permanência
do órgão ambiental na região, não só orientando os mineradores e coibindo as
extrações não-licenciadas, mas principalmente fiscalizando o fiel cumprimento
das condições e restrições impostas nos instrumentos licenciatórios, de forma a
efetivamente garantir a proteção do meio ambiente.
A semente está lançada e o plano de ação, em plena operação. O presente
trabalho pretende demonstrar que, com atuação em parceria e voltada à regularização da atividade – tendo em vista não só a problemática ambiental, mas também
a social – afigura-se possível transformar o panorama de degradação em desenvolvimento ecologicamente sustentável.
6. CONCLUSÕES ARTICULADAS
6.1 Nas hipóteses em que o panorama de degradação envolva não somente
questões ambientais mas também sociais, resultados efetivos podem ser alcançados a partir de iniciativas que envolvam parcerias entre os entes envolvidos – tanto
os órgãos fiscalizadores quanto as entidades de classe – e que tenham por base
a orientação para a preservação, buscando fomentar a consciência ambiental e
cooptar os degradadores para a regularização das atividades.
6.2 Os instrumentos repressivos – nas esferas cível, administrativa e criminal – devem ser utilizados com firmeza sempre que for verificada, no caso concreto, a recalcitrância do degradador em buscar a regularização da atividade, ante as
funções reparadora, punitiva e, ainda, pedagógica da atuação dos órgãos públicos
incumbidos da fiscalização ambiental.

FINANCIAMENTO E APOIO ESTATAL AOS
AGRICULTORES EM FACE DO PLANTIO DE
MONOCULTURAS DE ÁRVORES EXÓTICAS
NO RIO GRANDE DO SUL X BIODIVERSIDADE
NO BIOMA PAMPA1
PATRICIA AZEVEDO DA SILVEIRA
Advogada Ambientalista, Doutoranda em
Direito e Professora Universitária.

1. INTRODUÇÃO
“Volta ao pampa, pai. [...]
Volta ao pai, pampa”.
Fabrício Carpinejar

O pampa, também conhecido como campos sulinos ou campos austrais,
não faz parte dos biomas mencionados expressamente na Constituição Brasileira
de 1988 em seu art. 225, § 4º, VII. Ele foi reconhecido posteriormente como um
bioma típico da região mais setentrional do Brasil, localizada no estado do Rio
Grande do Sul. Pampa é um termo indígena que significa região plana e é encontrado também no Uruguai e na Argentina.
Existem nos campos gaúchos mais de 3 mil espécies de plantas superiores,
450 delas são espécies de gramíneas forrageiras e 150 de leguminosas também
forrageiras, a maioria com alto potencial produtivo e qualitativo [...]2”. Esta diversidade é responsável “pela preservação do solo e pela fauna muito rica.
A área total do pampa no Rio Grande do Sul é de 176.496 km2, representando 2,07% do território nacional e 63% do território gaúcho, conforme apontam os
dados do Mapa de Biomas Brasileiros do IBGE.
“Outros tipos conhecidos como campos do alto da serra são encontrados em
áreas de transição com o domínio de araucárias. Em outras áreas encontram-se,
ainda, campos de fisionomia semelhantes à savana”3. Estas são também algumas
das características do pampa ou campos sulinos quanto à sua flora:

1
Agradecimentos especiais à Maria Collares, desembargadora aposentada do TJRJ, atuante professora e cidadã, em nome de um
olhar que almeja memória e realidade, assim como em nome da raposa que avistamos correndo livre sobre as esmeraldas austrais.
2
A RICA diversidade do Pampa. Extraclasse, a. 10, n. 98, dez. 2005, p. 11.
3
ECOSSISTEMAS brasileiros. Campos sulinos: a beleza e a fragilidade dos campos austrais brasileiros. Disponível em:
<http://www.ibama.gov.br/ecossistemas/campos_sulinos.htm>. Acesso em: 11 abr. 2006.
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A vegetação predominante é de gramíneas, representadas pelos gêneros
Andropogon, Aristida, Paspalum, Panicum e Eragrotis, leguminosas e compostas. As árvores de maior porte são fornecedoras de madeira, tais como o louro-pardo, o cedro, a cabreúva, a grápia, a guajuvira, a caroba, a canafístula, a
bracatinga, a unha-de-gato, o pau-de-leite, a canjerana, o guatambu, a timbaúva,
o angico-vermelho, entre outras espécies características como, a palmeira-anã
(Diplothemium campestre). Os campos sulinos possuem uma diversidade de
mais de 515 espécies.
Já os terrenos planos das planícies e planaltos gaúchos e as coxilhas, de
relevo suave-ondulado, são colonizados por espécies pioneiras campestres que
formam uma vegetação tipo savana aberta. Há ainda áreas de florestas estacionais
e de campos de cobertura gramíneo-lenhosa4.
Em relação à fauna, destaquemos a sua rica biodiversidade:
É um dos ecossistemas mais ricos em relação à biodiversidade de espécies
animais, contando com espécies endêmicas, raras, ameaçadas de extinção, espécies migratórias, cinegéticas e de interesse econômico dos campos sulinos.
As principais espécies ameaçadas de extinção são exemplificadas por inúmeros animais, como: a onça-pintada, a jaguatirica, o mono-carvoeiro, o macaco-prego, o guariba, o mico-leão-dourado, vários sagüis, a preguiça-de-coleira, o
caxinguelê, o tamanduá.
Entre as aves destacam-se o jacu, o macuco, a jacutinga, o tiê-sangue, a araponga, o sanhaço, numerosos beija-flores, tucanos, saíras e gaturamos.
Entre os mamíferos, 39% também são endêmicos, o mesmo ocorrendo com
a maioria das borboletas, dos répteis, dos anfíbios e das aves nativas. Nela sobrevivem mais de 20 espécies de primatas, a maior parte delas endêmicas5.
O pampa serve, pois, também de abrigo a inúmeras espécies da fauna e da
flora silvestres, já ameaçadas por inúmeras ações antrópicas. O pampa exerce um
papel ecológico fundamental. O pampa é um patrimônio ambiental. Ele guarda
uma diversidade ambiental, é característico apenas da unidade da federação e é
indispensável à qualidade de vida.
Segundo o professor Valério De Patta Pillar (Ecologia – UFRGS)6,
as partes mais altas do planalto, onde estão associados a florestas com Araucária, constituem o extremo sul do bioma Mata Atlântica. Hoje sabemos que os
campos, por alguns atribuídos ao desmatamento, são ecossistemas naturais que já
existiam quando aqui chegaram os primeiros grupos humanos. Por isso, os campos apresentam uma diversidade biológica muita rica que precisa ser conservada.
Em geral, os campos sulinos dependem das condições do solo (edáficas), e
não do clima. A atividade econômica desenvolvida neste bioma é preponderante-

4
CAMPOS do sul. Disponível em: <http:www.ambientebrasil.com.br/.../natural/ index.html&conteudo=./natural/biomas/
campossulinos.html>. Acesso em: 10 abr. 2006.
5
CAMPOS do sul. Disponível em: <http:www.ambientebrasil.com.br/.../natural/ index.html&conteudo=./natural/biomas/
campossulinos.html>. Acesso em: 1º abr. 2006.
6
IMPLANTAÇÃO de florestas exóticas no Pampa Gaúcho é debatida no Ministério Público Federal. Disponível em:
<http://www.prrs.mpf.gov.br/iw/nti/publ.php?IdPub=16609>. Acesso em: 11 abr. 2006.
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mente a agricultura (culturas de arroz, milho, soja e trigo), muitas vezes associada
à criação de gado bovino e ovino7.
O pampa serviu de cenário à guerra dos farrapos de onde se avistara o inimigo ao longe. O pampa deu asas à imaginação de poetas. Do pampa que se avista
ao longe, vimos Ana Terra do escritor Érico Veríssimo sob a figueira. É no pampa
que se acendeu, um dia, uma vela ao Negrinho do Pastoreio. O pampa serviu de
inspiração ao cancioneiro do folclore gaúcho. O pampa serviu de cenário para os
netos urbanos que visitavam seus avós do interior, em certos feriados, e, sob esta
paisagem, cevaram o mate para o seu primeiro chimarrão. O pampa é um patrimônio histórico, etnográfico e cultural que está sendo ameaçado.
A respeito da relação entre homem e espaço e da importância disso à dimensão do princípio da precaução, Afrânio Nardy expõe que:
É exatamente em virtude de sua fundamental dimensão espacial que o homem sempre deparou-se com a necessidade de se localizar no mundo, razão por
que a atividade geográfica pode ser concebida como nota intrínsica do humano
[...]8.
E adiante:
Assim, por se constituir em um ser dotado de uma específica espacialidade,
o homem, desde muito cedo, no desenrolar mesmo do passo evolutivo em que se
tornou agente de cultura, passou a desenvolver intensa atividade geográfica9.
O pampa tem valor econômico, pois, é nele, por exemplo, que é colhida a
maior parte da produção do arroz plantado no Brasil. É no pampa que brota a
marcela ou macela, erva típica do estado, usada em chás e dotada de propriedades
medicinais ao aparelho digestivo.
É a partir desta paisagem que reconstruímos o cenário do passado, do presente e espera-se que do futuro. No plano da estética das geografias, é uma paisagem
que te convida a conhecer as linhas dos montes, áreas planas, planaltos e coxilhas,
eventualmente preenchidas por aglomerados de florestas, mas preponderantemente por uma composição herbácea. O pampa é habitat importante, por exemplo, aos
animais heliófilos, ou seja, àqueles que necessitam do sol para a sua sobrevivência, aos que correm sem a rotina de obstáculos, às plantas heliófitas etc.
2. FINANCIAMENTO E APOIO ESTATAL AOS AGRICULTORES PARA O PLANTIO DE
MONOCULTURAS DE ÁRVORES EXÓTICAS NO RIO GRANDE DO SUL E A CONSERVAÇÃO
DO MEIO AMBIENTE
É nesta paisagem, o pampa, que está sendo desenvolvido e fomentado através de
empréstimos financeiros a juros baixos, portanto, convidativos, o plantio da monocul-

7
ECOSSISTEMAS brasileiros. Campos sulinos: a beleza e a fragilidade dos campos austrais brasileiros. Disponível em:
<http://www.ibama.gov.br/ecossistemas/campos_sulinos.htm>. Acesso em: 11 abr. 2006.
8
NARDY, Afrânio. Uma leitura transdisciplinar do princípio da precaução. In: Princípios de direito ambiental na dimensão internacional e comparada. SAMPAIO, J.; WOLD, C. NARDY, A. (org.). Belo Horizonte: Del Rey. p. 129.
9
NARDY, Afrânio. Uma leitura transdisciplinar do princípio da precaução. In: Princípios de direito ambiental na dimensão internacional e comparada. SAMPAIO, J.; WOLD, C. NARDY, A. (org.). Belo Horizonte: Del Rey. p. 129.
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tura de árvores exóticas (silvicultura). “Estas plantações nunca levaram em conta a realidade local e sempre são instaladas com forte apoio dos governos”10. Não há que se
usar a expressão reflorestamento ou plantio de florestas. O Estado do Rio Grande do
Sul vem sendo, ano a ano, com um rigor cada vez maior, atingido por estiagens que já
deixaram inúmeros municípios em estado de calamidade pública e que comprometeu
boa parte das safras. A perda parcial de lavouras de soja, milho etc tem sido uma rotina
vivida pelos agricultores que também procuram alternativas de plantio.
A Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento/RS, cuja constituição foi autorizada pela Lei Estadual n. 10.959, de 27 de maio de 1997, alterada pela Lei
Estadual n. 11.105 de 22 de janeiro de 1998, instituição de economia mista, de
capital fechado, sob o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES, empresa pública federal, com personalidade jurídica de direito
privado e patrimônio próprio, instituída pela Lei nº 5.662, de 21 de junho de 1971,
veiculou prospecto de propaganda em que divulga os benefícios da aquisição dos
financiamentos para o plantio de monoculturas de árvores exóticas em nosso estado. “Plante e colha certo”. [destacamos] Esta foi a chamada da propaganda, ou
melhor, o chamariz para a pessoa interessar-se, apanhar o dito prospecto e fazer o
financiamento junto à instituição financeira, caso seja um agricultor.
Conforme exposto no site do BNDES, há referência à adoção por ele de uma
Política “Ambiental”. Senão, vejamos:
O BNDES considera a preservação, conservação e recuperação do meio ambiente, condições essenciais para a humanidade. Assume ser de fundamental importância, na execução de sua política de crédito, a observância de princípios éticoambientais, tendo em vista os compromissos com as gerações presentes e futuras.
Assume, também, o compromisso de garantir os recursos adequados para a promoção do crescimento socioeconômico e a melhoria contínua da qualidade ambiental.
Pegunta-se:
Com a presente política de linha de crédito, uma forma de fomento da economia, estão sendo observados devidamente os princípios ético-ambientais, tendo
em vista os compromissos com as gerações presentes e futuras?11
Quais são os compromissos assumidos pela entidade no sentido da melhoria
contínua da qualidade ambiental através da presente política de fomento?

10

MOVIMENTO de ecologistas contra a monocultura. Extra classe, a. 10, n. 98, dez. 2005, p. 8.
Recentemente, agricultoras ligadas à Via Campesina invadiram uma propriedade da Aracruz, empresa ligada ao plantio
de monoculturas de árvores exóticas, e destruíram anos de pesquisa voltada ao melhoramento de eucaliptos. O Estado de
Direito permite a apresentação de projetos de lei através de parlamentares ou de um número mínimo de subscritores dentre
cidadãos, a discussão com o Poder Executivo ou o acesso ao Judiciário, e não esse tipo de ação repudiável. Mas isso pode
ser aproveitado pela mídia para criar-se uma simpatia em relação às monoculturas das árvores exóticas. Na verdade, um
dos fundamentos do protesto foi a possível exploração indevida e ilegal de inúmeros trabalhadores rurais que já foram
explorados em outros países, em face da exploração das monoculturas de árvores exóticas, além da questão ambiental e da
monocultura. Nesses países, muitos agricultores tiveram perda de parte de seus membros, direitos violados, entre eles o
meio ambiente de trabalho adequado, tendo havido a ocorrência de inúmeros problemas socioambientais. Idéias extraídas
da Apresentação de conclusões: Grupo de Trabalho (desenvolvimento sustentável). II Conferência Internacional sobre
Reforma Agrária e Desenvolvimento Rural (CIRADR). 9 mar. 2006. Apresentação de conclusões de trabalho [anotações
resumidas]. A dispensa de estudos aprofundados para realização de atividades de monoculturas põe em risco a biodiversidade do bioma pampa e de todos os biomas em que a monocultura de árvores exóticas for desenvolvida, haja vista as
experiências mal-sucedidas em outros países. Ademais, as condições de trabalho do agricultor devem estar de acordo com
o princípio da dignidade humana.
11
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Como empresa pública, ligada à Administração Pública Indireta, igualmente
subordina-se a todos os princípios elencados no art. 37, da Lei do Procedimentos
Admninistrativos e na compatibilização do desenvolvimento econômico e da proteção do meio ambiente, conforme preceituou o constituinte, ao elaborar os parâmetros de desenvolvimento da Ordem Econômica Nacional (art. 170 e incisos).
Ademais, o BNDES, ratificou alguns diplomas internacionais que passaram
a nortear toda e qualquer atividade de fomento por ele apoiada ou financiada direta ou indiretamente. Senão, vejamos o seu site oficial:
[...] em 1994, assinou a Declaração Internacional das Instituições Financeiras
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e passou a integrar o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - Iniciativa Financeira (UNEPFI) Em decorrência de sua adesão e do constante intercâmbio com a UNEP-FI,
mantém-se atualizado com modernas práticas ambientais e de sustentabilidade
em operações bancárias no setor financeiro mundial.
O BNDES também é signatário do Protocolo Verde - Carta de Princípios
Para o Desenvolvimento Sustentável, assinado em 1995 pelo Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia, cujos princípios gerais são os abaixo enumerados:
1. A proteção ambiental é um dever de todos que desejam melhorar a qualidade de vida no planeta e extrapola qualquer tentativa de enquadramento espaçotemporal;
2. Um setor financeiro dinâmico e versátil é fundamental para o desenvolvimento sustentável;
3. O setor bancário deve privilegiar de forma crescente o financiamento de
projetos que não sejam agressivos ao meio ambiente ou que apresentem características de sustentabilidade; [destacamos]
4. Os riscos ambientais devem ser considerados nas análises e nas condições de financiamento; [destacamos]
5. A gestão ambiental requer a adoção de práticas que antecipem e previnam degradações do meio ambiente;
6. A participação dos clientes é imprescindível na condução da política ambiental dos bancos;
7. As leis e regulamentações ambientais devem ser aplicadas e exigidas,
cabendo aos bancos participar da sua divulgação;
8. A execução da política ambiental nos bancos requer a criação e treinamento de equipes específicas dentro dos seus quadros;
9. A eliminação de desperdícios, a eficiência energética e o uso de materiais
reciclados são práticas que devem ser estimuladas em todos os níveis operacionais;
10.Os princípios aqui assumidos devem constituir compromisso de todas as
instituições financeiras”. [destacamos]
Não é a instituição financeira obviamente quem fiscaliza a atividade a partir
de seu início. A exigência que costumeiramente um banco ou instituição financeira faz é da inexistência de pendências judiciais ou administrativas no âmbito
ambiental para a obtenção do financimento. Portanto, não é ela que constata, ao
longo das áreas plantadas, a inexistência de aceiros, ou mesmo o cumprimento da
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obediência de uma certa distância de plantio em relação ao pampa e a toda a sua
biodiversidade12. Do pampa que se avista ao longe, agora ali temos uma paisagem
natural absolutamente descaracterizada. É o caso de Cambará do Sul ligada ao
bioma Mata Atlântica. Numa área coberta por gramíneas, florestas etc, temos a
paisagem coberta por milhares de árvores exóticas, escurecendo o cenário dos
heliófilos e ameaçando a gralha azul. A gralha azul procura no pinus a pinha que
ela come na araucária, mas a pinha que ela encontra no pinus tem espinhos e ela
morre, porque estes lhe cegam os olhos. Lembre-se que a gralha é dispersora de
sementes de araucárias e vital à preservação desta floresta.
No entanto, essa cidade e outras do território rio-grandense possuem dificuldades socioeconômicas. As empresas nela existentes normalmente empregam
familiares e estão ligadas preponderandemente ao turismo. O plantio das monoculturas de árvores exóticas foi uma alternativa econômica, mas não se estudou
devidamente os efeitos socioambientais negativos dessa prática.
Aliás, o licenciamento foi dispensado em âmbito federal e estadual, o que
provocou reação por parte do Ministério Público13 e das associações civis.
O exemplo mostra-nos que o plantio de monoculturas de árvores exóticas é
agressivo ao meio ambiente, gera perda de biodiversidade e deve ser devidamente
estudado PREVIAMENTE para aferirem-se os seus impactos negativos sociais,
ambientais, culturais gerados, entre outros. Logo, não deveria ser desta forma
desenvolvida tal política de fomento (ver item 11). Os riscos ambientais não estão
sendo devidamente considerados nas análises das condições de financiamento.
Não importa que a área de plantio de monoculturas de árvores exóticas no
Rio Grande do Sul seja inexpressiva em relação à área rural total para fins de
práticas agrícolas, pois inexiste o zoneamento ecológico econômico, instrumento
da Política Nacional (Lei 6938/81) e Estadual do Meio Ambiente, vital à identificação das possibilidades de uso e exploração do solo agrícola, tendo em vista
inúmeros fatores ambientais e econômicos, mas não exclusivamente econômicos
como está configurada a situação presente.

12
Pinus, por exemplo, é altamente inflamável e pode consumir uam área de mata nativa, até de floresta primária, se ali existir, até
que chegue o órgão de fiscalização ambiental e o corpo de bombeiros da localidade. Lembre-se que muitas dessas áreas localizam-se em locais que possuem apenas estrada de chão. Estamos a retratar o mundo onde chega a luz rural e onde muitas vezes
o celular não funciona. Isso é, por exemplo, percebido na localidade de Cambará do Sul. Nessa mesma localidade, encontramos
dois parques nacionais importantes, um deles (PARNA Serra Geral) vizinho a pouquíssimos quilômetros de uma área de plantio
de pinus. Não foi exigido estudo de impacto ambiental prévio, em face da proximidade dessas duas unidades de conservação.
13
Os órgãos ministeriais da Procuradoria da República da Quarta Região convidaram representantes da UFRGS, ongs e
empreendedores para manifestarem suas posições sobre a questão do plantio das monoculturas no Rio Grande do Sul. Foi
referido pela Stora que ela selecionou o Rio Grande do Sul e o Uruguai após avaliarem-se 16 regiões da América do Sul.
Já a Votorantim Celulose e Papel informou através de seus técnicos presentes nesta reunião que a “ [...] empresa adquiriu
80 mil hectares no Rio Grande do Sul, distribuídos em 15 municípios e que o objetivo é introduzir o florestamento como
mais uma alternativa de renda á economia regional,evitando competir com áreas de agricultura. A Votorantim já possui
uma área plantada de 22.220 hectares, com área média de preservação permanente de 50%. O investimento anual é de
R$ 160 milhões”. IMPLANTAÇÃO de florestas exóticas no Pampa Gaúcho é debatida no Ministério Público Federal.
Disponível em: <http://www.prrs.mpf.gov.br/iw/nti/publ.php?IdPub=16609>. Acesso em: 11 abr. 2006.Já o Ministério
Público Estadual, na oportunidade que conferiu ao setor da silvicultura, lembrou o compromisso com o desenvolvimento
e a proteção do meio ambiente. Vale destacar também que oportunizou “[...] às empresas a apresentação de projetos e
investimentos, bem como as medidas preventivas dos danos ambientais possam vir a ser criados”. Nesse sentido, vide:
ATUAÇÃO do Ministério Público reúne empreendedores e Promotores de Justiça para debater Silvicultura. Disponível
em: <http://www.mp.rs.gov.br/ambiente/noticias/id7218.htm>. Acesso em: 11 abr. 2006.
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Outra questão relevante diz respeito ao fato de que não há um controle pontual do equilíbrio ecológico e pressão sobre a fauna e flora existente neste bioma.
Afinal, receberão financiamentos todos aqueles que atenderem às condições de
financiamento. Não são ponderadas questões que tratam devidamente da tríade
economia-meio ambiente-sustentabilidade, em desacordo com a Convenção da
Diversidade Biológica.
Igualmente, ao apoiar ou financiar atividades de fomento da economia, o
Estado e a União devem atender à observância do princípio do poluidor-pagador.
De fato, os juros baixos no presente caso são tentadores, mas, em verdade, está havendo é a socialização dos custos ambientais negativos. Os eucaliptos consomem
grandes quantidades de água para o seu desenvolvimento. Lembre-se que o Rio
Grande do Sul já está sofrendo duramente os efeitos da estiagem... Ao referir-se
ao pínus, flora exótica invasora, Buckup comentou que a as plantações existentes
no Estado não têm subbosques, não têm luz e não há a formação de húmus na
terra. “A fauna e a flora do solo são praticamente estéreis”14.
Vale citar também que:
Há um pequeno lagarto (Cnemidophorus vacarienses), descrito em 2000 por
Thales De Lema e Aline Feltrin, da PUCRS, que só vive nos campos gaúchos. Ele
habita exclusivamente os afloramentos de basalto que existem no Planalto, nas
lajes e nos topos das coxilhas15.
Quanto à avifauna, estudos realizados por pesquisadores da UNISINOS
concluíram que as aves, partindo-se de pesquisa em floresta nacional localizada
em São Francisco de Paula (RS), não fazem distinção entre áreas com vegetação
nativa e áreas em que há exóticas. Contudo, durante o outono e o inverno,elas
precisam recorrer às áreas em que há vegetação nativa16.
Fica claro, portanto, nos próprios termos da Decisão 6/23 (COP 6), que os
benefícios e custos econômicos, ambientais e sociais devem ser apurados a longo
prazo, e não com base nos benefícios estritamente econômico-financeiros propiciados pela silvicultura.
3. DA IMPARCIALIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Um informativo de utilidade pública está submetido ao princípio da imparcialidade que igualmente rege a atividade da Administração Pública, na medida em que
ela é informada pela idéia da supremacia do interesse público sobre o privado. Até
mesmo os atos discricionários necessariamente são informados pelos princípios da
imparcialidade, moralidade administrativa etc. A Administração Pública não pode
escolher se quer ou não concretizar o direito ao meio ambiente equilibrado.
No caso em tela, a informação da atividade de fomento sob condições especiais (empréstimos a juros baixos para o plantio de árvores exóticas) constitui um

14
15
16

ALTO consumo de água gera polêmica. Extra classe, a. 10, n. 98, dez. 2005, p. 10.
ALTO consumo de água gera polêmica. Extraclasse, a. 10, n. 98, dez. 2005, p. 10.
AVES precisam da mata nativa para sobreviver no inverno. Extraclasse, a. 10, n. 98, dez. 2005, p. 10.
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serviço público. Toda prestação de um serviço público rege-se pelo princípio da
imparcialidade. Em assim sendo, para que ela seja considerada a ele conforme,
necessariamente a propaganda veiculada deveria apresentar os aspectos negativos
e positivos de sua prestação, tal como ocorre nas propagandas de cigarros.
A informação veiculada no prospecto foi parcial e tendenciosa. Ora, a NOSSA CAIXA/RS é instituição financeira credenciada junto ao BNDES. Um das
suas práticas é repassar recursos para financiamento do desenvolvimento de setores ligados à indústria, comércio e prestação de serviços e agropecuária. Ora,
uma vez que é o BNDES que a credenciou para repassar recursos para financiar
o desenvolvimento desses setores mencionados, deveria o BNDES honrar com
os compromissos pactuados nos diplomas internacionais, e na legislação pátria,
não podendo repassar e apoiar a atividade de silvicultura, nos termos em que se
pretende desenvolvê-la no território estadual.
4. DA TUTELA JURÍDICA DO SOLO AGRÍCOLA
O solo agrícola é um organismo imprescindível à conservação da biodiversidade. Um solo compactado pelo mau uso da terra será incapaz de absorver adequadamente nutrientes, ainda que chova imensamente, em face da compactação
do solo. O Rio Grande do Sul tem sofrido enormemente com a estiagem, além de
todos os outros problemas ambientais que já são sentidos neste estado, em face da
ação antrópica. Segundo o levantamento do IBGE, mais de 50% dos municípios
gaúchos relataram possuir problemas ambientais ligados ao solo em face do uso
de fertilizantes, desmatamento, assoreamento dos rios, etc17.
Isso é resultado de uma atividade que não atendeu à conservação da biodiversidade. A pecuária de corte, dá-se em maior parte, sob o pastoreio contínuo e
extensivo. “Outras atividades econômicas importantes, baseadas na utilização dos
campos, são as culturas de arroz, milho, trigo e soja, muitas vezes praticadas em
associação com a criação de gado bovino e ovino. No alto Uruguai e no planalto
médio a expansão da soja e também do trigo levou ao desaparecimento dos campos e à derrubada das matas. Atualmente, essas duas culturas ocupam praticamente toda a área, provocando gradativa diminuição da fertilidade dos solos. Disso
também resulta a erosão, a compactação e a perda de matéria orgânica”18.
A Lei Federal 8171/91, por exemplo, preceitua que o crédito rural, instrumento de financiamento da atividade rural, tem como um de seus objetivos “incentivar a introdução de métodos racionais no sistema de produção, visando ao
aumento da produtividade, à melhoria do padrão de vida das populações rurais e à
adequada conservação do solo e à preservação do meio ambiente” (art. 48, V).
Inexiste o zoneamento ecológico econômico em nosso estado. No Brasil,
ainda é um “Plano” em estado de potência veiculado no site do Ministério do

17

Ver site do IBGE.
ECOSSISTEMAS brasileiros. Campos sulinos: a beleza e a fragilidade dos campos austrais brasileiros. Disponível em:
<http://www.ibama.gov.br/ecossistemas/campos_sulinos.htm>. Acesso em: 11 abr. 2006.
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Meio Ambiente. Portanto, inexiste a análise global dos aspectos ecológicos do uso
do solo agrícola na prática. Este estudo buscará aferir as questões socioambientais
e econômicas das atividades ligadas ao agronegócios, entre outras atividades. Há
apenas o zoneamento edafoclimático, vale dizer, existe é a avaliação do solo nos
seus aspectos físico-químicos e condições climáticas que seriam propícios ao desenvolvimento de determinadas culturas.
Um exemplo: pelas propriedades físico-químicas existentes em tal solo, pela
quantidade de chuva, média obtida por cálculos estatísticos, é cabível o plantio de
tal tipo de grão. Contudo, isso é insuficiente para uma avaliação da sustentabilidade ambiental deste “agrobusiness”, no caso, a monocultura de árvores exóticas,
como pinus, eucaliptos etc.
Fica claro aqui que o conceito jurídico de meio ambiente e, por conseqüência, as múltiplas relações que ele enseja, não foram devidamente atendidas. É
imprescindível que os conceitos da Agronomia e da Ecologia sejam agregados na
lei para que cheguemos à sustentabilidade e realizemos uma adequada biologia da
conservação da biodiversidade, sob pena de perdermos nosso patrimônio ambiental que também é nosso patrimônio cultural, relação indissociável.
Por sua vez, o projeto de lei estadual ( PL) 293/295, que ora tramita na
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, regula o uso, manejo e conservação do solo agrícola. Preceitua tal PL a ilegalidade das propagandas enganosas que ludibriam os agricultores em face da falta de informação e de
educação ambiental.
5. DA FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE RURAL E DA POLÍTICA DE FOMENTO
Quando a Constituição de 1988 preceituou a necessidade da observância da
função social da propriedade, foi incorporada a tal princípio a idéia da proteção
ambiental. É por essa razão que é possível, por exemplo, a desapropriação por
um mau uso da propriedade no que diz respeito à sustentabilidade ambiental (art.
186, II). E é também pela vigência do valor função socioambiental da propriedade
que toda e qualquer atividade de fomento deve necessariamente pautar-se nesse
princípio (art. 184), buscando a equalização do desenvolvimento econômico e a
proteção do meio ambiente.
A responsabilidade do agricultor pelo uso irracional do solo agrícola acaba
sendo objetiva, pois serão analisadas questões ambientais para aferirem-se todas
as condições que caracterizam o cumprimento da função social da propriedade,
nos termos da Constituição Brasileira vigente.
Em assim sendo, o proprietário da propriedade rural não poderá eximirse das responsabilidades objetivas civil e penal em matéria ambiental, porque
o Estado financiou a atividade. Ele pode “colher certo”, mas ele é solidariamente responsável com o Estado pelos danos potenciais e iminentes gerados
ao meio ambiente e que comprometem a biodiversidade. Ele “colherá certo”
ganhos e prejuízos, em face da responsabilidade objetiva preceituada no direito pátrio.
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Para Elvino Gass, “as monoculturas de árvores estão sendo vendidas pelo
governo do Estado como uma salvação, da mesma forma que aconteceu com o
capim Anoni e a soja transgênica”19.
6. DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ DA INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR20
Com isso, torna-se fundamental a adoção de uma propaganda imparcial,
que informe devidamente o agricultor e o proprietário rural, sob pena de violação do art. 6º, II, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor. Não pode
eximir-se a instituição financeira ou o banco de prestar devidamente a informação sobre questões ambientais, ficando apenas com as atribuições de esclarecimento sobre os aspectos financeiros. Afinal, é a partir do financiamento a
juros baixos que a atividade da silvicultura será fomentada no estado rio-grandense. Neste caso, resta caracterizada a violação da boa fé e da informação
do consumidor.
7. DA INVASÃO BIOLÓGICA X BIODIVERSIDADE
A Convenção da Diversidade Biológica (CDB) reconhece a soberania dos
Estados Nacionais na apropriação dos recursos naturais, a qual, contudo, não pode
ameaçar ou colocar em risco a biodiversidade de outros estados nacionais ou áreas
além do território nacional. Quanto à conservação in situ da fauna e da flora, várias regras gerais. Interessa-nos aqui o art. 8º, h:
Art. 8º Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o
caso: [...]
h) Impedir que se introduzam, controlar ou erradicar espécies exóticas que
ameacem os ecossistemas, hábitats ou espécies; [...]
Existem áreas que, devido às condições, são mais suscetíveis à invasão que
outras. É o caso dos campos sulinos. O Rio Grande do Sul já enfrenta problemas
em relação à invasão biológica dos eucaliptos, introduzido pela indústria de celulose na década de setenta, assim como em relação ao capim anoni, entre outras
espécies da flora hoje considerada invasora neste estado. Sílvia Ziller apresenta
algumas hipóteses que explicam essa tendência:
a) quanto mais reduzida a diversidade natural, a riqueza e as formas
de vida de um ecossistema, mais suscetível ele é à invasão por apresentar
funções ecológicas que não estão supridas e que podem ser preenchidas por
espécies exóticas;
b) as espécies exóticas estão livres de competidores, predadores e parasitas,
apresentando vantagens competitivas com relação a espécies nativas;

19

TECNOLOGIA e omissão dos riscos. In: Pampa pode virar deserto verde. Extraclasse. p. 8.
Recentemente, o Núcleo de Amigos da Terra (Brasil), juntamente com a União pela Vida, ajuizaram a ação civil pública
n. 2006.17.00.011310-0, junto a Vara Ambiental, Agrária e Residual da Justiça Federal de Porto Alegre, na qual discutem,
v.g., a questão da violação do Código de Defesa do Consumidor e da Convenção da Diversidade Biológica.
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c) quanto maior o grau de perturbação de um ecossistema natural, maior o
potencial de dispersão e estabelecimento de exóticas, especialmente após a redução da diversidade natural pela extinção de espécies ou exploração excessiva21.
Na COP 6, as Partes pormenorizaram regras sobre as espécies alienígenas que
contaminam ecossistemas, habitats ou espécies. A Decisão 23 estabelece uma série de
princípios e programas que devem ser atendidos pelas partes para controlarem, conhecerem o impacto e evitarem a invasão biológica. Destaquem-se a idéia de que a prevenção
é geralmente mais efetiva e desejável do que o tratamento de combate e controle (1),
erradicar-se o problema o mais rápido possível quando for detectada a invasão (princípio
13); caso não seja possível a erradicação o controle da espécie invasora22.
A Organização das Nações Unidas (ONU), através dos programas para
alimentação e agricultura (FAO) e através do programa de meio ambiente
(UNEP), além de outras organizações internacionais, criou em 1997 o Programa Global de Espécies Invasoras (GISP). A respeito dos processos de degradação ambiental originados por plantas exóticas invasoras (invasão biológica),
Sílvia Ziller assim expõe:
O agravante dos processos de invasão, comparados à maioria dos problemas
ambientais, é que ao invés de serem absorvidos com o tempo e terem seus impactos
amenizados, agravam-se à medida que as plantas exóticas invasoras ocupam o espaço das nativas. As conseqüências principais são a perda da biodiversidade e a modificação dos ciclos e características naturais dos ecossistemas atingidos, a alteração
fisionômica da paisagem natural, com conseqüências econômicas vultosas23.
8. CONCLUSÕES ARTICULADAS
8.1 Não devem ser fomentadas ou apoiadas atividades financeiras pelo Estado ou
pela União, em não havendo estudo prévio de impacto ambiental, se for o caso, ou
regras específicas para a prevenção e auditoria do risco e do dano ambientais.
8.2 O Estado, quando fomenta direta ou indiretamente atividades financeiras,
deve obedecer aos princípios da boa fé do consumidor e da informação, sob pena
da prática de ilegalidades, caso não preste esclarecimentos financeiros, ecológicos
e socioambientais.
8.3 A ausência de controle e de fiscalização neste tipo de plantio no bioma pampa
pode contribuir à invasão biológica dessas e de outras espécies da flora cujos gastos para controle podem ser incalculáveis ou mesmo impraticáveis, já que o Brasil
possui tais deficiências orçamentárias.

21

ZILLER, Sílvia. Os processos de degradação ambiental originados por plantas exóticas invasoras. Instituto Hórus.
Disponível em: <http://www.institutohorus.org.br. Acesso em: 10 abr. 2006.
22
Decisões implementadas na COP 6. Disponível em: <http://www.biodiv.org/decisions/default.asp?dec=VI/23>. Acesso
em: 10 abr. 2006.
23
ZILER, Sílvia. Os processos de degradação ambiental originados por plantas exóticas invasoras. Instituto Hórus. Disponível em: <http://www.institutohorus.org.br. Acesso em: 10 abr. 2006.
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8.4 As deficiências na estrutura administrativa ambiental têm que ser levadas em
consideração para a liberação do plantio de monoculturas de árvores exóticas,
assim como a disseminação incontrolada de sementes através da ação dos ventos,
do deslocamento humano e da fauna.
8.5 De nada adianta apenas a feitura de um zoneamento ecológico da silvicultura,
pois é imprescindível para a conservação e preservação da biodiversidade o zoneamento ecológico econômico.
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1. INTRODUÇÃO
Para compreender os inúmeros dilemas e desafios que são apresentados cotidianamente ao Direito contemporâneo, o foco será centrado sobre os direitos
humanos. Os direitos humanos podem ser considerados grandes representantes
da racionalidade moderna. Neste sentido, o “direito ao meio ambiente sadio e
equilibrado” pode ser apresentado, por sua vez, como um dos grandes referentes
contemporâneos dos direitos humanos.
Porém, mais do que tratar especificamente dos direitos humanos e da racionalidade jurídico-estatal moderna, este artigo objetiva problematizar o debate dos
direitos humanos e do direito ambiental em face de um de seus maiores desafios
contemporâneos: o avanço do conhecimento científico e tecnológico em torno da
biotecnologia.
Procura-se investigar em que medida os conceitos como “natureza” e “dignidade” humana estão sendo “relativizados” ou “problematizados” pela biotecnologia. Assim, apresenta-se como hipótese inicial, que o discurso dos Direitos
Humanos, conforme talhado pela modernidade, não vem sendo capaz de incorpo-
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rar esta nova problemática, o que não deixa de ser uma decorrência lógica do fato
da própria modernidade também estar sofrendo um abalo em seus paradigmas por
conta do avanço biotecnológico.
2. DIREITOS HUMANOS E AS TRANSFORMAÇÕES TRAZIDAS PELA BIOTECNOLOGIA
Sob a égide dos princípios de liberdade e igualdade, reconhecidos pelos Estados Modernos, construiu-se um verdadeiro “edifício jurídico”, um sistema (nacional e internacional) de proteção de direitos. Atualmente vive-se um momento
juridicamente privilegiado da história. Para autores como Norberto Bobbio, os
direitos humanos, na forma como estão reconhecidos no atual estágio da modernidade, tanto em nível internacional (Sistema de proteção internacional), como nos
Estados Constitucionais de Direito (sobretudo no mundo ocidental), representam
uma importante conquista histórica.
Abre-se, assim, um importante debate em torno dos rumos a serem seguidos
pela humanidade. Para Bobbio, mais importante do que lutar para o reconhecimento de novos direitos é o esforço por realizar os direitos já reconhecidos, positivados pelo direito moderno. Nesta linha também caminham, de alguma forma,
pensadores defensores da modernidade e do sistema jurídico racional estabelecido. Cita-se como destaques, Jurgen Habermas1 (Alemanha), John Rawls e Ronald
Dworkin (Eua)2.
Ocorre, no entanto, que pelas razões abaixo arroladas, os próprios pilares
sobre os quais esteve sustentada a modernidade, e com ela os sistemas de proteção
aos direitos humanos já estabelecidos, começam a ser colocados em xeque quando
se verifica que a categoria “homem-indíviduo” é trazida ao foco das controvérsias
contemporâneas, obliterando a categoria “homem-sociedade”, que fundamentou
boa parte da construção teórica do modernidade.
Isso porque, a partir de Edgar Morin, retoma-se a visão tripartite do ser
humano3, com base na qual, apresentam-se três “entendimentos” de ser humano:
1- indivíduo como espécie (natureza); 2- indivíduo como membro da sociedade
(sociedade) e; 3- indivíduo como self (noosfera). Pode-se perceber que atualmente
e, sobretudo com vistas a uma perspectiva interdisciplinar, para compreender-se
o ser humano para além do self (como característica da modernidade), há que se
analisar o indivíduo enquanto espécie.4

1
HABERMAS, Jürgen. Facticidade e Validade – Direito e Democracia. ; Este autor publicou recentemente (no Brasil)
a obra O Futuro da Natureza Humana. São Paulo: Martins Fontes, 2004
2
RAWLS, John. Uma Teoria da Justiça ; e Liberalismo Político.
3
Conforme entendimento de MORIN, Edgar (et al.). La unidad del hombre como fundamento y aproximación interdiciplinaria. In. MORIN, Edgar. (et al.). Interdisciplinariedad y ciencias humanas. Unesco/ tecnos, 1990; e O Paradigma
Perdido- A natureza Humana. 5.ed. Portugal: Publicações Europa- América, 1991.
4
A categoria “condição humana” (assim como as já citadas “dignidade humana” e “natureza humana”) exige uma definição que possa ser social e historicamente contextualizada. Neste sentido adota-se o entendimento de Hannah Arednt (A
Condição Humana. 10.ed. Rio de Janeiro: Universitária, 2000). A autora diferencia, de início, o termo “condição humana”
da categoria “natureza humana”. A condição humana corresponde a algo mais do que as condições naturais em que nos é
dada à vida, é um conceito plural, ou seja, em permanente construção e interação com o mundo (em que se destacam os
elementos de labor, trabalho e ação).
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Neste ponto é que o advento e avanço da biotecnologia vem tornar ainda mais
complexa a questão, na medida em que reintroduz a dimensão de indivíduo como
espécie, antes distante do discurso jurídico da modernidade (pautado primordialmente pela relação indivíduo – sociedade). Para Edgar Morin (e outros), a idéia de
unidade do homem foi afirmada pelo humanismo, de forma a extrair do conceito de
ser humano, a conotação carnal ou natural. Assim, constata, à luz do humanismo,
que se o homo sapiens descende da natureza, por sua inteligência se separa dela. O
homem é um ser superior e por isso sever ser respeitado e honrado em cada homem.
Daí se destaca a noção humanista e emancipatória dos Direitos Humanos.5
Edgar Morin explica ainda, como este humanismo, característico do racionalismo das “luzes”, alimentou as idéias emancipatórias modernas, mas, por
outro lado, encobriu a condição biológica humana. Isto porque o humanismo racionalista recobre a propria unidade biológica da espécie homo. Em lugar de extrair seu fundamento da natureza, o constitui por direito e a título ideal. Ou seja,
o humanismo triunfante no ocidente nunca foi mais do que uma noção ideal. 6
Neste sentido pondera ainda, este autor, que a idéia de humanismo acabou tendo
um conteúdo pobre, vazio e artificial do ponto de vista físico e biológico.7 Não
surpreende, portanto, que em tal contexto as questões decorrentes do “homem-indíviduo” acabem por serem suscitadas em um campo onde as prescrições morais
e normativas ainda não estejam suficientemente sedimentadas.
Desse ponto de vista, as descobertas recentes da biotecnologia, sobretudo as
relacionadas diretamente aos seres humanos, como a clonagem, as pesquisas com
células-tronco, o diagnóstico genético pré-implantatório, a manipulação e terapia
genética, entre outros já existentes e que ainda virão, podem ser encaradas como
uma evolução e a sua prática como uma experiência da identidade humana.8
Questões como a clonagem e a manipulação genética criam um conflito entre as perspectivas do ser humano como indivíduo, espécie e sociedade. Ou seja, a
unidade indivíduo-sociedade-espécie torna-se uma unidade problemática em face
da biotecnologia9. Um dos referentes para esta discussão é o estudo da bioética. A
partir da reflexão ética, desenvolveu-se a deontologia e o direito.
Nos tempos atuais, e em face dos avanços científicos, a bioética tornou-se
o campo mais dinâmico da ética e um dos setores mais importantes da reflexão

5

Cf. MORIN, Edgar (et al.). La unidad del hombre como fundamento y aproximación interdiciplinaria, p.189.
Cf. MORIN, Edgar (et al.). La unidad del hombre como fundamento y aproximación interdiciplinaria, p.189.
7
Contra este humanismo veio rebelar-se recentemente Peter Sloterdijk, em seu manuscrito Regras para o parque humano:uma resposta a carta de Heidegger sobre o humanismo, São Paulo: Liberdade, 2000.
8
Este é um tema que, pode-se dizer, perpassa o pensamento dos mais influentes pensadores contemporâneos de Teoria
do Direito e da Sociedade. De um lado, com uma postura mais liberal, Ronald Dworkin, pautado por seus estudos sobre
eutanásia e aborto ( Domínio da Vida . São Paulo: Martins Fontes, 2003; Sovereign Virtue- The Theory and Practice of
Equality. Cambridge, Massachussets: Harvard University Press. 2000); de outro lado , com uma postura mais cautelatória,
ou nitidamente “antitrágica” Jürgen Habermas (O Futuro da Natureza Humana- A caminho de uma eugenia liberal? São
Paulo: Martins Fontes, 2004). No Brasil destaca-se nesta segunda perspectiva o autor Reinaldo Pereira e Silva, com suas
obras recentes, Introdução ao Biodireito – Investigações político-jurídicas sobre o estatuto da concepção humana ; e
Biodireito: A Nova Fronteira dos Direitos Humanos.
9
Como diz Jean Bernard: “As crianças não morrem mais. O homem é modificado pelo homem. Triplamente. Pelos
enxertos, pelos transplantes de órgãos. Pela engenharia genética. Pelos medicamentos que modificam as funções de seu
cérebro. À antiga moral de Hipócrates deve-se contrapor uma ética ativa que regule as relações da pessoa com o meio”. (In.
BERNARD, Jean. A Bioética. São Paulo: Ática, 1998, p. 61).
6
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filosófica. Confere aos direitos humanos alguns de seus princípios basilares, como
o direito à vida e à dignidade humana. Em que pese muitas posturas bioéticas categóricas, o dilema envolvendo biotecnologia/ direitos humanos/ meio ambiente,
matém-se atual e aberto. Percebe-se que a abordagem puramente deontológicojurídica não resolve o problema. Há que se aprofundar mais numa análise interdisciplinar. E neste momento é necessário, repensar, mesmo que visando fortalecer, o
paradigma racional moderno dos direitos humanos e do direito ambiental.
3. INTERDISCIPLINARIDADE E FILOSOFIA: O PAPEL DA CIÊNCIA E DO DIREITO NOS DIAS
ATUAIS
Enfoca-se aqui o papel do avanço da ciência (biotecnologia) na redescoberta
do ser humano como espécie (colocada em segundo plano pelo projeto jurídico da
modernidade). A noção de homem-espécie, as potenciais alterações no genoma
humano e as implicações de tudo isto na regulação da vida em sociedade traz uma
grande incerteza e um grande desconforto para o direito moderno contemporâneo.
Isto se revela tanto no direito ambiental como nos direitos humanos, o que se percebe com a área de estudos denominada Biossegurança, que bem representa esta
síntese entre grandes áreas jurídicas acima.
O pensador português Boaventura de Sousa Santos, contribui no sentido de compreender o significado das categorias ciência e direito no paradigma da modernidade,
em crise. Para esse autor, a modernidade, caracterizada a partir dos pilares principais,
da regulação e da emancipação, teve a sua força regulatória reduzida, à medida que
as dimensões emancipatórias do pilar da emancipação convergiram com o desenvolvimento capitalista, a dois grandes instrumentos de racionalização da vida coletiva, a
ciência moderna e o direito estatal moderno. A crise de ambos coincide por isso com
a “crise do paradigma dominante, uma crise epistemológica e societal”.10
Aqui então, pode-se suscitar a metáfora dos espelhos sociais. As sociedades
seriam a imagem que têm de si vistas nos espelhos que constroem para reproduzir as identificações dominantes em um determinado momento histórico: “são
os espelhos que, ao criar sistemas e práticas de semelhança, correspondência e
identidade, asseguram as rotinas que sustentam a vida em sociedade. Uma sociedade sem espelhos é uma sociedade aterrorizada pelo seu próprio terror”. Cumpre
diferenciar o uso de espelhos pelos indivíduos e o uso de espelhos pela sociedade.
Os espelhos da sociedade não são físicos, de vidro. São conjuntos de instituições,
normatividades, ideologias que estabelecem correspondências e hierarquias entre
campos infinitamente vastos de práticas sociais. A ciência, o direito, a educação,
a informação, a religião e a tradição estão entre os mais importantes espelhos das
sociedades contemporâneas. O que eles refletem é o que as sociedades são. Por
detrás ou para além deles, não há nada.11

10
SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática, V.1, 2ed. São Paulo: Cortez, 2000. p.42.
11
Cf. SANTOS, Boaventura de Sousa. Para um novo senso comum. p.48.
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Nota-se que a metáfora de Santos (os espelhos societais), têm direta relação
com o tema deste trabalho. O direito moderno, leia-se direitos humanos e direito
ambiental, aqui entendido como um importante espelho social, encontra-se em
um contexto de perplexidade ante o avanço quase sem limites da lógica técnico
científica representada pela biotecnologia, que por sua vez também se constitui
ou vem se constituindo como um “espelho societal”.
4. MODERNIDADE E BIOTECNOLOGIA: EM BUSCA DE UMA NOVA PAUTA SOCIAL?
O que convém analisar neste item é que, em última análise, o debate em
torno da biotecnologia fica centrado entre a dimensão trágica e antitrágica de seus
avanços, e isto fica bastante claro quando se analisa as principais abordagens dadas ao tema. Em outras palavras, ainda que os paradigmas fornecidos pela modernidade sejam inapropriados para lidar com o assunto, é fato que as principais
correntes filosóficas posicionam-se ao encontro, ou de encontro, ao instituído pela
modernidade, desconsiderando, porém, que os limites estabelecidos por ela podem ser insuficientes para pautar tal discussão. Tome-se como exemplificativo
de tal afirmativa algumas das questões suscitadas pelas diversas perspectivas que
lidam com o tema biotecnologia.
Habermas, por exemplo, pautado por um ideal pré-concebido de natureza
humana, concentra-se em alguns apectos mais relevantes da revolução biotecnológica, sobretudo a pesquisa com células-tronco e o DGPI (diagnóstico genético
pré implantatório). Estes procedimentos revelam, já em seu estágio inicial, como
o modo de vida humano poderia ser alterado caso as intervenções biotecnológicas visando alteração genética se emancipassem do contexto terapêutico e se
tornassem habituais. Em face dessas concretas possibilidades, esse autor indaga
se “conseguiremos ainda continuar a nos compreender como pessoas, que se entendem como autores únicos de sua própria vida e tratam todas as outras pessoas,
sem exceção, como se tivessem nascido sob as mesmas condições?”12
Hans Jonas13, defensor de uma ética de responsabilidade, sustenta a necessidade, ou mesmo uma obrigação de reduzir ou de parar o desenvolvimento da
tecnologia, tendo em vista que isto é uma séria ameaça ao futuro da humanidade.
O modelo ético desejado por Jonas não é algo tão simples de ser construído. Isto
porque justamente o que se percebe atualmente é o predomínio da ciência positiva, até mesmo como “modelo regulativo”. Podemos dizer que atualmente a ciência e a ética disputam a dimensão instrumental regulativa do direito moderno.
Por outro lado, Tristam Engelhardt14, aceita os diversos tipos de desenvolvimento ou progresso tecnológico. Neste sentido a biotecnologia deveria ser aperfeiçoada e desenvolvida ainda mais, com vistas à realização das metas das pesso-

12

HABERMAS, Jürgen. O Futuro da Natureza Humana.p. 100
JONAS, Hans. El Princípio de Responsabilidad. JONAS, Hans. El Princípio de la Responsabilidad. Barcelona:
Herder, 1985.
14
ENGELHARDT, Tristam. Fundamentos de Bioética.
13
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as. De acordo com este autor, o ser humano deve ter responsabilidades em relação
ao uso de terapias germinativas, não apenas para fins terapêuticos, mas também
para mudar a natureza humana.
Percebe-se uma certa semelhança entre o pensamento de Engelhardt e o de Sloterdijk. Embora possam ser questionados em face de uma possível apologia à eugenia
(ainda que uma eugenia liberal, como ironizou Habermas, dirigindo-se também a
Dworkin15), estes autores, segundo o entendimento deste texto, destacam-se por uma
profunda compreensão dos dilemas que afetam a atualidade. É certo que aderir à idéia
“quase pronta” do desenvolvimento sustentável ou da ética intergeracional, por exemplo, é muito fácil, desejável e até agradável. Porém, não explica a contento as complexidades envolvidas no dilema direitos humanos / biotecnologia.
Por fim, para melhor compreender o tema da secularização e desencantamento na modernidade, cumpre fazer uma “re-contextualização” contemporânea
de tais conceitos, sobretudo com base no pensamento de Max Weber.
5. MAX WEBER E A RELAÇÃO BIOTECNOLOGIA – SECULARIZAÇÃO (DESENCANTAMENTO)
Como já afirmado neste trabalho, a modernidade é historicamente marcada pelo
processo de secularização, pela separação entre o sagrado e o profano. A esse processo
denomina-se também desencantamento.16 O tema do “desencantamento” é aqui tratado, por ser muito útil para compreender a problemática ambiental (desencantamento
da natureza, extra humana) e também para compreender os dilemas contemporêneos
da biotecnologica (Direitos Humanos: “natureza intra-humana”).
Antônio Pierucci17, em uma leitura dedicada da obra de Max Weber, com
destaque, sobretudo, para o conceito de “desencantamento”, traz informações interessantes para o dilema desta tese. O termo “desencantamento” aparece na obra
de Weber em diversos contextos diferentes. Para Pierucci, seu signicado, embora
possa se alterar algumas vezes, não é polissêmico. Sustenta esse autor, que o termo
“desencantamento”, em Weber, tem a conotação de “desmagificação” (significado
“a”), ou de “perda de sentido” (significado “b”). Destaca-se, aqui, o significado de
“perda de sentido”, diretamente relacionado às ciências. É em Ciência como vocação, que Max Weber mais utiliza o conceito de “desencantamento”, referindose à perda de sentido em decorrência do avanço da ciência. Ela que pretende tudo
calcular, prever e dominar, não é capaz de definir nenhum valor, sequer mesmo de
dizer se vale a pena ser cientista e dedicar a vida à pesquisa.

15

Ronald Dworkin aceita a existência de uma “eugenia liberal”, sobretudo, com relação aos testes preditivos. Eis aqui uma
diferença com o posicionamento de Jürgen Habermas. Para Dworkin, deve-se aceitar, em que pese argumentos contrários,
a liberdade para realizar testes genéticos preditivos (In. DWORKIN, Ronald. Playing God: Genes, Clones, and Luck. In.
DWORKIN, Ronald. Sovereign Virtue, p. 429-430).
16
Sobre isto consultamos: PIERUCCI, Antônio Flávio. O Desencantamento do Mundo- Todos os passos do conceito
em Max Weber. São Paulo: Editora 34, 2003; MARRAMAO, Giacomo. Céu e Terra. São Paulo: Unesp, 1997; WEBER,
Max. Ciência e Política. Duas vocações. São Paulo:Cultrix; HABERMAS, Jürgen. The Theory of Communicative Action- Reason and the Racionalization of Society. V1. Cambridge: Polity Press, 1997.
17
Cf. PIERUCCI, Antônio Flávio. O Desencantamento do mundo. Todos os passos do conceito em Max Weber. São Paulo:
Editora 34, 2003, p. 152.
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Desde o início da modernidade, tudo foi considerado objeto possível de
secularização, exceto o próprio ser humano, que continuou, por assim dizer,
sob o domínio divino. Esse é o ponto mais polêmico da biotecnologia. Talvez
as novas técnicas relacionadas a alimentos transgênicos e organismos geneticamente manipulados – OGMs, suscitem polêmicas, mas nada comparado
à manipulação de embriões e terapia genética em células germinativas humanas. Isso parece já ter sido objeto de atenção do bioeticista Élio Sgreccia.
Ao discutir a relação entre bioética e tecnologia o autor pergunta-se por que
o problema da técnica moderna tornou-se mais agudo, vindo a ser também
objeto de questionamento ético. Para o autor, hoje o problema ético aparece de
modo mais agudo por muitas razões: o crescente potencial explosivo posto nas
mãos do homem, capaz de destruir o próprio homem e a humanidade toda; a
necessidade de um novo projeto de humanidade que integre as conquistas aos
valores humanos perenes e profundos; a convicção de que, para fazer isso, não
basta a vontade de alguns ou que algumas leis não são suficientes, mas seja
necessário um crescimento global da humanidade.18
Indaga-se, finalmente, se a modernidade, por todo o afirmado neste trabalho,
encontra-se em face de um limite necessário ou em um “ponto de não retorno”,
tendo em vista o avanço das biotecnologias.19
Procura-se demonstrar que, muito mais do que um risco à racionalidade e
juridicidade moderna, a biotecnologia é um risco, por assim dizer, à própria modernidade. Isso porque a secularização, se mantida, quando confrontada com o
tema da natureza humana (aflorado pela biotecnologia) leva inevitavelmente a um
“ponto de não retorno”. Ou seja, ao contrário do que se verificou historicamente,
nos tempos atuais, a secularização também inclui o ser humano em seu aspecto
mais essencial, em outras palavras, atinge “as suas entranhas”.20
Em face dessa situação efetivamente dilemática, apresentam-se duas alternativas concretas. A primeira é a da adoção de um limite intransponível. Esta alternativa
é uma defesa de valores fundamentais, muitas vezes de base religiosa e canônica (e
não mais racional e secular), e que nega ou limita o processo de secularização da
modernidade. Seria uma tentativa de “re-encantamento” do mundo da vida.21
Autores como Francis Fukuyama e também Jürgen Habermas, em que
pese suas diferentes origens ideológicas, têm se posicionado de forma favorável
a essa primeira alternativa (embora Habermas procure ter uma justifica “ra-

18

SGRECCIA, Élio. Manual de Bioética – 1. Fundamentos e ética biomédica. (trad. Orlando Soares Moreira). São
Paulo: Loyola, 1996, p. 649-651.
19
Sobre este assunto já se posicionou a Doutora Brigitte Jansen, diretora da “Academy for environment and Economy,
Research Center Biotechnology and Law, de Lüneburg (Alemanha). Esta pesquisadora discute justamente o impasse da
legislação alemã em face das “novidades” possibilitadas pela biotecnologia. E revela uma certa situação de perplexidade.
(In. JANSEN, Brigitte E. S. “Does new biotechnology and medicine need another type of bioethical input or is it an ethical
conflict of interest?” In. Law and the Human Genome Review. BBVA Foundation. N. 18, 2003. p. 173).
20
Pode-se afirmar, em conformidade com Héctor Leis, que a biotecnologia leva o processo de secularização até as entranhas do indíviduo, colocando-se então uma “encruzilhada”, uma bifurcação: ou são estabelecidos limites intransponíveis;
ou aceita-se a nova face do processo de secularização, que agora inclui a própria essência genética humana.
21
De uma forma, “mística”, esta parece ser a proposta, a nosso ver, de Franz Brüseke, em sua obra A Técnica e os Riscos
da modernidade. (Florianópolis: Editora da UFSC, 2001).
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cional”), ou seja, por uma necessária limitação, regulamentação e controle do
avanço da biotecnologia.22
A segunda alternativa leva a um sentido permissivo em relação à secularização
também dos seres humanos. Pensadores como Peter Sloterdijk e, antes dele Friederich Nietzsche, podem ser mencionados como representantes dessa alternativa.23
O tema da secularização, embora não dê uma resposta final ao dilema central
do artigo, traz importantes luzes ao mesmo. Pode-se, assim, melhor compreender o
problema e as diversas “vozes” e atores que sobre ele se pronunciam. Autores como
Hans Jonas, por exemplo, que pode ser considerado moderno até um limite em que
aflora sua origem religiosa judaica, pautada pela idéia de que os seres humanos são
feitos por Deus a sua imagem e semelhança e por isso não podem ser, em si mesmos, objeto sequer de discussão a respeito de uma eventual secularização.
Há que se cuidar, por outro lado, com a rápida adoção dos preceitos nietzschianos, atualmente representados por Sloterdijk, de que tudo, em absoluto, é possível.
Isso porque, assim como a modernidade, também o “tudo é possível” nietzschiano
direcionava-se à sociedade e não a própria natureza (essência) humana.
6. CONCLUSÕES ARTICULADAS
6.1 O conjunto de técnicas e procedimentos possibilitados pela revolução biotecnológica introduzem um questionamento inaugural no meio jurídico e social
contemporâneo, revelando a indivisibilidade entre Direitos Humanos e Direito
Ambiental.
6.2 Em que pese a centralidade do princípio da precaução, acredita-se que o dilema do avanço da biotecnologia, representado na interface Direitos Humanos/Direito Ambiental pode ultrapassar os contornos precautórios e portanto revela a
existência de uma “questão em aberto” para o mundo jurídico.
6.3 Desde o início da modernidade, o ser humano manteve-se sob o “domínio
divino-sagrado”, e portanto imune à secularizaçao. Esse é o ponto mais polêmico
da biotecnologia. As novas técnicas relacionadas a OGMs (secularização extrahumana), são bem menos polêmicas, em relação à manipulação de embriões e
terapia genética em células germinativas humanas.

22

Francis Fukuyama é católico e caracteriza-se pela defesa dos ideias conservadores (atualmente é membro da comissão
de bioética do governo norte americano – George Bush). Jürgen Habermas é um dos filósofos representantes da escola
de Frankfurt, defensor do ideário racionalista moderno, podendo ser considerado, ideologicamente, mais à “esquerda” do
que Francis Fukuyama. É interessante, que ante o dilema colocado pela biotecnologia estes dois pensadores, de vieses tão
diversos, têm opiniões semelhantes: por um limite necessário ao processo de secularização moderno no que respeita aos
seres humanos. (sobre isto ver. FUKUYAMA, Francis. Nosso Futuro Pós-Humano ; e HABERMAS, Jürgen. O Futuro
da Natureza Humana).
23
Isto explica, de certa forma, porque Sloterdijk, vem sendo tão criticado por seu trabalho Regras para o parque humano.
Este autor, mantém-se, a favor da continuidade do processo de secularização da modernidade, ainda que isto implique em
riscos para a humanidade. Para o autor a biotecnologia e suas aplicações em seres humanos poder ser, sim, uma possibilidade de evolução da humanidade e não o contrário.
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6.4 A biotecnologia leva o processo de secularização até as entranhas do indíviduo, colocando-se então uma “encruzilhada”: ou são estabelecidos limites intransponíveis (proteção contra a secularização das “entranhas humanas”); ou aceita-se a nova face do processo de secularização, que agora inclui a própria essência
genética humana.
6.5 Em que pese algumas posturas, características da modernidade (no âmbito
da bioética e do “biodireito), não raro dogmáticas, sustentarem não haver mais
dilema algum, e que tudo se resume à “biossegurança”, sustenta-se que o dilema
direitos humanos / meio ambiente/ biotecnologia, requer uma análise interdisciplinar e mostra-se ainda muito aberto e dilemático.
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1. INTRODUÇÃO
Os principais problemas ambientais que ameaçam o futuro do planeta e,
portanto, também da espécie humana, podem ser equacionados segundo os seguintes cinco principais temas:
• as mudanças climáticas;
• a poluição (principalmente das águas, do ar, e do solo);
• a escassez de água (tanto em quantidade como em qualidade);
• o desflorestamento e os processos de desertificação; e,
• a conservação da biodiversidade (e o seu uso sustentável). 1
Devido à importância e à gravidade daquelas questões, as Partes presentes à
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED) realizada, em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, Brasil, acordaram ser
necessário assegurar um futuro ambientalmente equilibrado ao planeta, por meio
da adoção de acordos internacionais, como por exemplo a Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima e a Convenção sobre Diversidade
Biológica (CDB); concordaram, também, em negociar uma Convenção de Combate à Desertificação.
Por ser Parte da CDB, Convenção já ratificada por 188 Países, e tendo em
vista os preceitos basilares do Direito Público Internacional, o Brasil tem com-

1
Registre-se, por oportuno, que as florestas, tanto as naturais, como as plantadas, tem relação direta com todos aqueles
temas mencionados.
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promissos e responsabilidades com relação ao cumprimento das diretrizes e do
conteúdo das metas e políticas de caráter geral estabelecidas naquela Convenção.
Dentre os objetivos acordados na CDB, conforme explicitados em seu Art.
1°, tem-se: a) a conservação da diversidade biológica e, b) o uso sustentável dos
seus componentes.2 No Art. 6° da mesma Convenção requer-se que as Partes “desenvolvam estratégias, planos ou programas nacionais para a conservação e uso
sustentável da biodiversidade” ou, de forma alternativa, que adaptem planos ou
programas para atender àqueles propósitos (Gross et al., 2006, p. 12). 3
Argumenta-se, neste trabalho, que o legislador brasileiro já em 1965 antecipou providências (muito embora não houvesse essa intenção) para prover o Código Florestal de instrumentos que têm possibilitado, via reflexa, a conservação e o
uso da diversidade biológica em todas as fitofisionomias existentes no território
nacional. De outro lado, desde 1965, paralelamente à edição de diversos diplomas
legais que constituem o arcabouço da legislação ambiental brasileira, o próprio
Código Florestal tem sido alterado, incorporando-se, àquele diploma legal, as novas percepções da sociedade sobre a matéria.
Este trabalho examina as mais importantes alterações introduzidas nos Arts.
1°, 2° e 19 da Lei n° 4.771/65 e que dizem respeito, respectivamente: a) à definição de Áreas de Preservação Permanente (APP’s) e de Reserva Legal (RL)
assim como de suas funções ambientais; b) dos valores numéricos para APP’s em
diversas condições fáticas; e c) da exploração condicionada de florestas nativas e
formações sucessoras. Por esse motivo, comenta-se sobre as alterações incorporadas, ao Código Florestal, pela edição da Lei n° 7.511/86, da Lei n° 7.803/89, e da
Medida Provisória n° 1.956-50/00. O mérito das alterações propostas pelo Projeto
de Lei do Senado n° 200/05 é também examinado.
A análise prioriza uma apreciação introdutória sobre o papel essencial que
o Código Florestal Brasileiro desempenha tanto para a existência como para a
conservação de ecossistemas, inclusive daqueles constituídos por fitofisionomias
florestais. Especialmente, este estudo objetiva demonstrar o caráter vital que assume a defesa e o aprimoramento do conteúdo normativo do Código Florestal
brasileiro como instrumento dos esforços dirigidos à conservação e ao uso da
biodiversidade brasileira.
2. BIODIVERSIDADE
2.1 Conceito Técnico e Definição Legal
A diversidade biológica, ou biodiversidade, diz respeito à variedade de
vida na Terra. Conforme disposto no Art. 2° da CDB, a expressão “biodiversidade” informa sobre a variabilidade de organismos vivos de todas as ori-

2

O terceiro objetivo trata da repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados do uso de recursos genéticos.
GROSS, Tony; JOHNSTON, Sam; BARBER, Charles V. A Convenção sobre Diversidade Biológica: entendendo e
influenciando o processo. Brasília, DF: MMA, 2006. 76 p.
3
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gens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e
aquáticos e os complexos ecológicos dos quais aqueles fazem parte. Aquele
conceito considera, ainda, a diversidade entre ecossistemas, entre espécies
e dentro de espécies.
Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), biodiversidade refere-se
à variedade genética dentro de populações e espécies, à variedade de espécies da
flora da fauna e de microorganismos, e à variedade de funções ecológicas desempenhadas pelos organismos nos ecossistemas (BRASIL, 2004).4 O significado da
expressão inclui, portanto, a totalidade dos seres vivos, sua variabilidade e as
complexas relações entre os mesmos e o ambiente em que vivem.
Por conter em seu território cerca de 20 % das espécies existentes no planeta,
o Brasil é reconhecido como um dos países que apresenta megadiversidade biológica. Também por esse motivo existe um compromisso de conceber, formular e
implementar instrumentos legais que possibilitem conservar as condições mínimas necessárias à manutenção da vida e, portanto, também da sociedade humana,
em seu território nacional.
2.2 Os Biomas Brasileiros
Devido às suas dimensões continentais, o Brasil contém várias zonas climáticas como, por exemplo, o trópico úmido na Região Amazônica, o semi-árido no
Nordeste e as áreas de climas subtropical e temperado na Região Sul. A diversidade de condições climáticas determina a formação de regiões biogeográficas denominadas biomas, reconhecendo-se, no Brasil, as seguintes principais formações
(Biodiversidade ..., 2002):5
• Floresta Amazônica
• Caatinga
• Cerrado
• Pantanal
• Mata Atlântica (e que, legalmente, inclui a Floresta com Araucária)
• Campos Sulinos
• Zona Costeira
Apesar de que a proteção de alguns biomas disponha de legislação específica
(como, por exemplo, a Mata Atlântica), o Código Florestal contém normas gerais
que se aplicam a todo o território nacional, e a todas as fitofisionomias. De outro
lado, na realidade fática, a diversidade biológica é materializada pela constituição
de ecossistemas, conceito cujo exame se faz necessário.

4

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Biodiversidade brasileira. Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/sbf/
chm/biodiv/biodiv.html. Acesso em: 27 fev. 2004.
5
BIODIVERSIDADE brasileira: avaliação e identificação de áreas e ações prioritárias para conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade nos biomas brasileiros. Brasília, DF: MMA, Secretaria de Biodiversidade e Florestas, 2002. 404 p.
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2.3 Ecossistemas
Para Odum (1986, p. 9)6 um sistema ecológico ou ecossistema é qualquer
unidade (biosistema) que abranja todos os organismos que funcionam em conjunto (a comunidade biótica) em uma dada área, interagindo com o ambiente físico de tal forma que um fluxo de energia produza estruturas bióticas claramente
definidas e uma ciclagem de materiais entre as partes vivas e não vivas. Ainda
segundo aquele autor, o ecossistema é a unidade funcional básica na ecologia,
pois inclui tanto os organismos como o ambiente abiótico; cada um desses fatores
influencia as propriedades do outro e cada um é necessário para a manutenção da
vida, como a conhecemos.
Segundo Lugo (1996) 7, o manejo de ecossistemas florestais difere do manejo florestal tradicional, principalmente quanto ao escopo e profundidade da análise. Ainda segundo Lugo, o manejo de ecossistemas [florestais] significa o uso de
uma análise holística no manejo de terras [e florestas] e águas, para a produção de
produtos, serviços e conservação da biodiversidade. Por aquela percepção, manipula-se o sistema ao qual as partes componentes pertencem, ao invés de apenas
manipular os componentes do ecossistema, individualmente. Uma análise do uso
de ecossistemas florestais, em face da teoria geral de sistemas e do manejo florestal sustentável de uso múltiplo, pode ser obtida em Ahrens (2004). 8
Para os propósitos do presente estudo torna-se fundamental reconhecer que
o equilíbrio entre as partes componentes de um ecossistema é essencial para a sua
existência, estabilidade, conservação e uso, no tempo e no espaço.
3. A PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE NO CÓDIGO FLORESTAL
Qualquer exame da dimensão jurídico-legal da conservação e uso da biodiversidade deve sempre considerar, primeiro, as normas constitucionais que tratam
do tema como, por exemplo, aquelas contidas no Art. 186 (sobre a função social
da propriedade imóvel rural) e, principalmente, no Art. 225 (sobre a tutela de um
“meio ambiente ecologicamente equilibrado”). De forma análoga, também existe
ampla legislação infraconstitucional que trata da matéria e que merece cuidadosa
análise e interpretação.9
Apesar da sua importância, a legislação acima mencionada não será objeto
de apreciação neste estudo, tanto devido à implícita obviedade, como por ser a

6

ODUM, Eugene P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986. 434 p.
LUGO, Ariel E. Ecosystems management requires good ecology. In: IUFRO WORLD CONGRESS, 20, Tampere, 1995.
Caring for the Forest: research in a changing world: Proceedings. Viena: IUFRO, 1996. v. 2, p. 13-21.
8
AHRENS, Sergio. A proteção da fauna silvestre: um pressuposto necessário para a existência de ecossistemas florestais.
In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, 8., 2004, São Paulo. Fauna, políticas públicas e
instrumentos legais: [anais]. São Paulo: O Direito por um Planeta Verde, 2004. p. 679-697.
9
A Lei n° 6.938/81 instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente e criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), estabelecendo-lhes os respectivos objetivos, estruturas e
competências. Com a edição daquela Lei, as florestas nativas, que constituem parte da flora, passaram a integrar os recursos
ambientais, juntamente com o ar, as águas, o solo e o subsolo, e a fauna. Dessa forma, a partir de 1981, as florestas nativas
(e outras formas de vegetação natural) são legalmente tratadas como bens jurídicos ambientais, de natureza difusa.
7
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mesma amplamente examinada em incontáveis estudos que compõem a doutrina
brasileira em Direito Ambiental. Por esse motivo, e tendo em vista os propósitos
deste trabalho, argumenta-se que apenas a análise de elementos do Código Florestal será suficiente para a fundamentação teórica necessária à construção dos
argumentos utilizados no desenvolvimento da Tese.
3.1 O Código Florestal Brasileiro
O “novo” Código Florestal Brasileiro foi instituído com a edição da Lei
n° 4.771, de 15-09-1965.10 Denominado “novo”, pois com sua edição revogou-se o anterior, instituído com o Decreto n° 23.793, de 23-01-1934, o Código Florestal vigente apresentou percepções bastante avançadas para a época e
que ainda hoje perseveram.
Prevaleceu, todavia, como também se verificava no primeiro Código Florestal, 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 mercados com madeira e seus diferentes produtos como lenha, carvão e toras para processamento em indústrias de base
florestal. As florestas e outras formas de vegetação seriam um instrumento para
possibilitar o alcance daqueles objetivos. 11
De outro lado, já desde sua edição, o Código Florestal tem sido um instrumento
legal de vanguarda na proteção das florestas e demais formas de vegetação e, por via
reflexa, da diversidade biológica. Assim, segundo Wolff (2000),12 ao trazer noções
como “interesse comum” e “uso nocivo da propriedade”, bem como “utilização racional”, “normas de precaução” e “educação florestal”, aquele diploma legal atesta a
sua capacidade de adaptação à evolução imposta pelo imperativo do desenvolvimento sustentável, onde a proteção dos recursos naturais, promoção do desenvolvimento
econômico e instauração da justiça social devem estar associados.
3.2 Alterações Introduzidas no Código Florestal
Desde sua edição, em 15-09-1965, o conteúdo normativo do Código Florestal foi alterado em conseqüência à edição dos seguintes diplomas legais:
• Lei n° 5.106 (de 02-07-1966): disciplinou a aplicação de incentivos fiscais
de pessoas físicas e jurídicas em empreendimentos florestais; revogou o
Art. 38 e seus §§ 1° e 2°, da Lei n° 4.771/65;

10

A Lei n° 4.771 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 16-09-1965, e retificada no DOU de 23-09-1965.
Uma breve análise sobre o histórico e os fundamentos conceituais do Código Florestal pode ser examinada em: AHRENS,
Sergio. O Código Florestal Brasileiro e o uso da terra: histórico, fundamentos e perspectivas (uma síntese introdutória).
Revista de Direitos Difusos, São Paulo, n. 31, p. 81-102, 2005.
12
WOLFF, Simone. Legislação ambiental brasileira: grau de adequação à Convenção sobre Diversidade Biológica.
Brasília, DF: MMA, 2000. 88 p. (Biodiversidade, 3).
11
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• Lei n° 5.868 (de 12-12-1972): revogou o Art. 39, da Lei n° 4.771/65, que
isentava do Imposto Territorial Rural (ITR) as áreas com florestas sob regime de preservação permanente e as plantadas para fins de exploração
madeireira; assim, tal isenção de incidência do ITR passou a ser tratada
naquele diploma legal;
• Lei n° 5.870 (de 26-03-1973): acrescentou a alínea “q”, ao Art. 26 da Lei
n° 4.771/65, com o que a transformação de “madeiras de lei” em carvão
passou a constituir contravenção penal;
• Lei n° 6.535 (de 15-06-1978): acrescentou a alínea “i”, ao Art. 2° da Lei
n° 4.771/65, determinando a sua aplicação “nas áreas metropolitanas definidas em lei”; posteriormente revogada pela Lei n° 7.803/89;
• Lei n° 7.511 (de 07-07-1986): alterou a redação dos números do Art. 2°
da Lei n° 4.771/65, aumentando a largura das faixas com vegetação de
preservação permanente marginais aos cursos d’água; alterou, também, a
redação do Art. 19;
• Lei n° 7.803 (de 18-07-1989): alterou a redação dos números do Art. 2° da
Lei n° 4.771/65 e instituiu (no Art. 16) a figura jurídica da Reserva Legal,
determinando, também, a sua manutenção em áreas de cerrado, bem como
a obrigatoriedade de sua averbação à margem da escritura no Cartório de
Registro de Imóveis competente; acrescentou o Art. 45 que disciplina a
comercialização e uso de moto-serras; revogou as Leis n° 6.535/78 e n°
7.511/86;
• Lei n° 9.605 (de 12-02-1998): conhecida como “Lei dos Crimes Ambientais”, tipificou como crimes as contravenções penais anteriormente previstas em diversos incisos no Art. 26 da Lei n° 4.771/65, e que foram, assim,
revogados;
• Lei n° 9.985 (de 18-07-2000): instituiu o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação (SNUC), e revogou o Art. 5° da Lei n° 4.771/65, que informava sobre a criação de Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e
Reservas Biológicas;
• Medida Provisória n° 1.956-50 (de 24-05-2000) e suas re-edições;
• Lei n° 12.284 (de 02-03-2006): instituiu a figura das Florestas Públicas e
a possibilidade da concessão de seu uso, (re)criou o Serviço Florestal Brasileiro e criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF).
Devido à sua particular relevância para este trabalho de pesquisa, apenas a Lei
n° 7.803/89 e a MP n° 1.956-50/00 serão examinadas, no que seja pertinente.13

13
Muito embora não tenha alterado o Código Florestal, encontra-se vigente a Lei n° 7.754 (de 14-04-1989) que instituiu
a figura do “paralelogramo de cobertura florestal”, para a proteção das nascentes. Apesar de vigente, aquela lei jamais foi
regulamentada, certamente devido às dificuldades práticas que existem em se definir, em campo, o mencionado paralelogramo. Posteriormente, a Lei n° 7.803 (de 18-07-1989) acrescentou, à alínea c) do Art. 2° do Código Florestal, um raio
mínimo de 50 metros ao redor das nascentes, para a sua proteção.
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3.2.1 Alterações introduzidas pela Lei n° 7.803/89
A Lei n° 7.803, de 18-07-1989, incorporou importantes modificações à Lei
n° 4.771/65, pois lhe alterou a redação do Art. 2°, 16, 19, 44. Aquela Lei também
revogou o Art. 18 da Lei n° 6.938/81 e as Leis n° 6.535/78 e n° 7.511/86.
A exposição de motivos n° 20/89 de 10-04-1989 dos Senhores Ministro
de Estado do Interior e Secretário Geral da Secretaria de Assessoramento da
Defesa Nacional, que encaminhou PL n° 2.114/89, à Presidência da República,
assim recomendava:14
...
2. Os estudos realizados pelo Programa Nossa Natureza, criado
pelo Decreto n° 96.944, de 12 de outubro de 1988, indicaram a necessidade de revisar os artigos mencionados estabelecendo-se um
instrumento atualizado e operacional
3. Trata-se de medida indispensável para a efetiva conservação das
reservas legais nas propriedades rurais, impedindo a sua retalhação
e progressiva destruição, estabelecendo o gravame dessas áreas nos
cartórios de registro de imóveis, assegurando uma maior eficácia no
controle do desmatamento e da destruição das florestas.
4. Também necessário que a exploração de florestas e formações
sucessoras, tanto de domínio público como privado, dependa de
aprovação prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis, bem como da adoção de técnicas
de condução, exploração e manejo compatíveis com os variados
ecossistemas que formem a cobertura arbórea.
...
A Mensagem Presidencial n° 167/89, de 24-04-1989, do Poder Executivo,
encaminhou o referido PL ao Congresso Nacional. O mencionado PL n° 2.114/89
foi posteriormente sancionado na forma da Lei n° 7.803/89 que trouxe importantes aprimoramentos ao Código Florestal, também em benefício da proteção da
biodiversidade.
3.2.1.1 As florestas e demais formas de vegetação natural de preservação permanente
A redação atual do Art. 2° do Código Florestal resulta de uma evolução
ocorrida em diferentes momentos, examinados como segue:
a) tendo em vista a proteção dos solos e das águas, o Código Florestal determinava, já desde a sua edição em 1965, a preservação das florestas e demais
formas de vegetação localizadas em determinadas situações fáticas, segundo a
seguinte previsão legal:

14

Disponível no Diário do Congresso Nacional (DCN), de 21-04-1989, Seção I, p. 2.408.
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...

Art. 2° - Consideram-se de preservação permanente, pelo só
efeito desta lei, as florestas e demais formas de vegetação natural
situadas:15
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água, desde o seu
nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será:16
1- de 5 (cinco) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de
largura;
2- igual à metade da largura dos cursos que meçam de 10 (dez) a
200 (duzentos) metros de distância entre as margens;
3- de 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura seja
superior a 200 (duzentos) metros.
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou
artificiais;17
c) nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados “olhos
d’água”, qualquer que seja a sua situação topográfica;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;18
e) nas encostas, ou partes destas, com declividade superior a 45
graus;
f) nas restingas, para a fixação de dunas e estabilização de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros e chapadas;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, nos
campos naturais ou artificiais, as florestas nativas e as vegetações
campestres;
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei. (revogado pela Lei n°
7.803/89)

b) posteriormente, a Lei n° 7.511/86 alterou a redação dos números da alínea
a) do Art. 2°, trazendo-lhes a seguinte forma:

15

Apenas as situações previstas no Art. 2 do Código Florestal serão examinadas uma vez que são impostas por força da
Lei. O Art. 3°, irrelevante para este estudo, informa sobre as florestas e demais formas de vegetação natural de preservação
permanente quando assim declaradas por ato do poder público.
16
Segundo dispõe a Resolução CONAMA 303/02 (DOU de 13-05-2002) tais faixas marginais aos cursos d’água, posteriormente denominadas (pela MP n° 1.956-50/00) de Áreas de Preservação Permanente (APP’s), iniciam-se no limite do “leito
maior sazonal” ou cota de máxima inundação. As metragens indicam a largura mínima, em cada margem e em projeção
horizontal. A vegetação natural situada naquelas condições fáticas é considerada “ex vi legis”, de preservação permanente. A
Resolução CONAMA 369/06 (DOU de 29-03-2006) dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social
ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou a supressão de vegetação localizada em APP’s.
17
Segundo dispõe a Resolução CONAMA 303/02, a vegetação natural nas APP’s ao redor de lagos e lagoas naturais,
localizados em áreas rurais, deve ser mantida ou restaurada em faixas marginais com, no mínimo, 50 metros (para lagos
com área de até 20 ha) e, no mínimo, 100 metros (para lagos com área superior a 20 ha). Para reservatórios artificiais (RA),
aplica-se o disposto na Resolução CONAMA 302/02 (DOU de 13-05-2002) e que prevê faixas marginais (ao redor do
reservatório e nas ilhas que porventura sejam formadas) com, no mínimo, 30 metros para RA situados em áreas urbanas e
100 metros em áreas rurais; 15 metros para RA construídos para geração de energia elétrica com até dez ha; e, 15 metros
para RA utilizados para abastecimento público ou geração de energia elétrica, com até 20 ha e localizados em área rural.
18
A Resolução CONAMA 303/02 define “morro” como uma elevação do terreno com altura entre 50 e 300m em relação
à sua base e cujas encostas tenham declividade maior que 30%; “topo de morro” é a área delimitada a partir da curva de
nível localizada a 2/3 da altura da elevação em relação à base.
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1- de 30 (trinta) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros
de largura;
2- de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de
10 a 50 metros de largura;
3- de 100 (cem) metros para os cursos d’água que meçam entre 50
e 100 metros de largura;
4- de 150 (cento e cinqüenta) metros para os cursos d’água que
possuam entre 100 e 200 metros de largura;
5- igual à distância entre as margens para os cursos d’água com
largura superior a 200 metros.
c) a redação atual daqueles números foi trazida pela Lei n° 7.803/89,
resultando no seguinte gradiente de metragens:
1- de 30 (trinta) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros
de largura;
2- de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de
10 (dez) metros a 50 (cinqüenta) metros de largura;
3- de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 50
(cinqüenta) a 200 (duzentos) metros de largura;
4- de 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham de
200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;
5- de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham
largura superior a 600 (seiscentos) metros.
Alterou-se, também, as alíneas c), g) e h) que, desde 1989, passaram a ter a
seguinte redação:
c) nas nascentes, ainda que intermitentes, e nos chamados “olhos
d’água”, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio
mínimo de 50 metros de largura;
...
g) nas bordas dos tabuleiros e chapadas, em faixas nunca inferiores a 100 metros, em projeções horizontais;
...
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer
que seja a vegetação;
A Lei n° 7.803/89 também incorporou, ao Art. 2°, o seguinte parágrafo único:
Parágrafo único – No caso de áreas urbanas, assim entendidas as
compreendidas 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 índices e limites a que se refere este artigo.
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Uma análise da evolução das metragens consideradas na alínea a) do
Art. 2° revela um escalonamento bastante detalhado e, muitas vezes, de difícil
implementação. Em qualquer caso, há que se reconhecer a preocupação do
legislador em formalizar percepções da boa técnica agronômica e florestal,
em diferentes momentos, quanto ao atendimento dos propósitos da norma:
proteger os solos (contra a erosão) e as águas contra os sedimentos resultantes da erosão. O que o legislador de então jamais poderia imaginar é que tais
espaços territoriais constituiriam, no futuro, o que atualmente se denomina
“corredores de biodiversidade”.
3.2.1.2 A exploração de florestas nativas
Desde a edição da Lei n° 4.771/65, a redação do seu Art. 19 também foi
alterada em diferentes momentos incorporando-se percepções favoráveis ao meio
ambiente natural:
a) em sua edição originária a redação do Art. 19 assim determinava:
Art. 19 – Visando a maior rendimento econômico, é permitido aos
proprietários de florestas heterogêneas transformá-las em homogêneas, executando o trabalho de derrubada, a um só tempo ou sucessivamente, de toda a vegetação a substituir, desde que assinem,
antes do início dos trabalhos, perante a autoridade competente,
termo de obrigação de reposição e tratos culturais.
Aquele conteúdo normativo possibilitou a aplicação dos recursos de incentivos fiscais ao florestamento / reflorestamento também em terrenos cobertos por
florestas nativas após a sua supressão (veja-se a Lei n° 5.106, de 02-09-1966).
Alceo Magnanini19 (da Sociedade Brasileira para Conservação da Natureza) questionou a substituição de florestas heterogêneas por florestas plantadas.
Aquele autor argumentou que não era aquele o “espírito” do Código Florestal,
e muitas vezes tal prática inobservou o disposto no Art. 16 que determinava a
manutenção da cobertura florestal natural em 20% ou 50% (em terras ainda incultas) da área de cada propriedade. Àquela opinião argumentou de forma contrária
Newton Carneiro20 (então Presidente do Instituto Brasileiro do Desenvolvimento
Florestal, IBDF), que informou ser a prática muito ocasional, pois “enquanto empresas florestais puderem dispor de terras de campo ou de cerrado limpo, não irão
desperdiçar dinheiro com plantios sujeitos a desmatamento prévio.”
Muitos anos após o aparente debate, prevaleceu a proteção do meio ambiente, pois a partir de 1986 não mais se permitiria a supressão de florestas nativas para o estabelecimento de florestas plantadas, conforme introduzido pela
próxima alteração.

19
20

MAGNANINI, Alceo. Sobre a conceituação dos reflorestamentos. Floresta, Curitiba, v. 3, n. 2, p. 15-17, 1971.
CARNEIRO, Newton. O Código e o reflorestamento. Floresta, Curitiba, v. 3, n. 3, p. 15-16, 1972.
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b) a Lei n° 7.511, de 07-07-1986, trouxe, ao Art. 19, a seguinte redação:
Art. 19 – Visando rendimentos permanentes e a preservação de espécies
nativas, os proprietários de florestas explorarão a madeira somente através de
manejo sustentado, efetuando a reposição florestal, sucessivamente, com espécies típicas da região.
§ 1° - É permitida ao proprietário a reposição com espécies exóticas nas florestas já implantadas com essas espécies.
§ 2° - Na reposição com espécies regionais, o proprietário fica
obrigado a comprovar o plantio das árvores, assim como os tratos
culturais necessários à sua sobrevivência e desenvolvimento.
c) posteriormente, a Lei n° 7.803/89, incorporou substanciais alterações à
redação do artigo em tela, como segue:
Art. 19 – A exploração de florestas e de formações sucessoras,
tanto de domínio público como privado, dependerá da aprovação
prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA, bem como da adoção de técnicas
de condução, exploração, reposição florestal e manejo compatíveis
com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme.
O Art. 19 foi regulamentado com o Decreto n° 1.282/94 (com as alterações
trazidas pelo Decreto n° 2.788/98), criando-se a figura do “manejo florestal sustentável de uso múltiplo”. Assim, na exploração de florestas nativas, requer-se do
proponente / empreendedor um plano de manejo que deve atender a princípios gerais e critérios técnicos, dentre os quais a manutenção de diversidade biológica.
d) a redação atual do Art 19 foi dada pelo Art. 83 da Lei n° 11.282, de 0203-2006, segundo os seguintes termos:
Art. 19 – A exploração de florestas e de formações sucessoras, tanto de domínio público como privado, dependerá de previa aprovação pelo órgão estadual competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente – SISNAMA, bem como da adoção de técnicas de condução, exploração, reposição florestal e manejo compatíveis com os
variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme.
§ 1° - Compete ao Ibama a aprovação de que trata o caput deste
artigo:
I – nas florestas públicas de domínio da União;
II – nas unidades de conservação criadas pela União;
III – nos empreendimentos potencialmente causadores de impacto
ambiental nacional ou regional, definidos em resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.
§ 2° - Compete ao órgão ambiental municipal a aprovação de que
trata o caput deste artigo:
I – nas florestas públicas de domínio do Município;
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II – nas unidades e conservação criadas pelo Município;
III – nos casos em que lhe forem delegados por convênio ou outro
instrumento admissível ouvidos, quando couber, os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal.
§ 3° - No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a utilização de espécies nativas.
Verificou-se, portanto, em quatro momentos distintos, uma evolução no conteúdo normativo do Art. 19, em benefício da conservação da diversidade biológica.
Tais alterações, na redação do Art. 19, refletem as percepções de Mekouar
(1999, p. 317-324). 21 Aquele autor informou que, ao longo dos últimos dez anos,
as leis florestais nacionais têm sido modificadas em muitos países, introduzindose aprimoramentos que podem ser reunidos em quatro grupos principais:
• as funções ambientais das florestas;
• o Manejo Florestal Sustentável (e seu respectivo planejamento, visando
usos múltiplos);
• o manejo florestal envolvendo comunidades locais e o setor privado; e,
• os arranjos contratuais (concessões) para a utilização das florestas.
Ainda segundo aquele autor, as mencionadas mudanças nas leis florestais
nacionais refletem as expectativas que as sociedades têm, em nível mundial, em
relação à biodiversidade, à sustentabilidade e à dimensão social.
Ressalte-se que a evolução da legislação florestal brasileira (coletivo que
inclui tanto as leis propriamente ditas, como a sua regulamentação por meio de
Decretos, Instruções Normativas, Portarias e Resoluções) está em conformidade
com tais tendências.
3.2.2 Alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 1.956-50/00
Ao proteger as florestas (tanto as naturais como as plantadas) existentes no
território nacional, o conteúdo normativo do Código Florestal também protege os
solos (contra a erosão) e as águas dos rios, lagos e lagoas (contra o assoreamento
com sedimentos resultantes da erosão). Por esse motivo foram estabelecidas, por
lei, as Florestas e demais formas de vegetação natural de Preservação Permanente
e que devem estar localizadas em locais denominados Áreas de Preservação Permanente (APP’s). O Código Florestal também determina que o proprietário ou
possuidor conserve a cobertura vegetal natural (por vezes composta por florestas)
em determinada porcentagem da área total de cada propriedade rural, denominada
Reserva Legal (RL).
Antes da edição da Medida Provisória n° 1.956-50 (DOU de 28-05-2000), que
introduziu substanciais alterações no conteúdo normativo do Código Florestal, a Lei

21
MEKOUAR, Mohamed Ali. Major trends in contemporary forest law. In: BENJAMIN, A. H. (Org.). A proteção jurídica das florestas tropicais. São Paulo: IMESP, 1999. v. 1, p. 317-324. Anais do 3º Congresso Internacional de Direito
Ambiental, 1999, São Paulo.
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n° 4.771/65 contemplava, essencialmente, apenas questões florestais. Com a edição
daquela MP, reeditada até a MP n° 2.166-67 (DOU 25-08-2001), e que se encontra vigente devido à Emenda Constitucional n° 32 (de 11-09-2001), introduziu-se
uma nova figura jurídica no Código Florestal: as Áreas de Preservação Permanente
(APP’s), e sua respectiva definição legal. De forma análoga, a MP n° 1.956-50 introduziu, no Código Florestal, uma definição para Reserva Legal (RL), o que antes
não existia. Após as mencionadas inovações, a redação do Art. 1° da Lei n° 4.771/65
apresenta-se, ainda na atualidade, segundo os seguintes termos:
Artigo 1° ...
...
§ 2° Para os efeitos deste Código, entende-se por:
...
II - Área de preservação permanente: área protegida nos termos
dos arts. 2° e 3° 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.
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 ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas.
...

Restou assim estabelecido que a vegetação nativa localizada nas Áreas de
Preservação Permanente, e nas de Reserva Legal, deve cumprir diversas funções
ambientais, dentre as quais a preservação (APP’s) e a conservação (RL), respectivamente, da diversidade biológica.
Registre-se, também, que a vegetação existente às margens dos cursos
d’água, dos lagos e das lagoas, presta-se, também, como “Corredores Ecológicos”
ou “Corredores de Biodiversidade” e assim protege a fauna e o seu fluxo gênico e,
por esses motivos, protege também o fluxo gênico da flora, essencial que é para a
existência da própria biodiversidade.
Com a introdução, no Código Florestal, das mencionadas definições, criouse um importante e decisivo vínculo legal entre a vegetação (inclusive 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 ambientais definidas em Lei.
A MP n° 1.956-50/00 também estabeleceu diferentes porcentagens da área
total de propriedade (ou posse) rural, em diferentes fitofisionomias e regiões do
País, a título de RL, e definiu critérios para a sua recomposição e eventual compensação, no caso de sua inexistência, mesmo que apenas parcial, em benefício,
também, da proteção da biodiversidade.
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4. O PROJETO DE LEI DO SENADO N° 200/05
O Projeto de Lei do Senado (PLS) n° 200/05, de autoria de Sua Exa. o Senador Pedro Simon, propõe seja alterada a redação dos artigos 1°, 2°, 14, 16, 29,
38 e 44 e acrescenta dispositivos à Lei n° 4.771/65, bem como altera a redação
do Art. 10 da Lei n° 9.393, que dispõe sobre o Imposto Territorial Rural (ITR).
Essencialmente, o PLS n° 200/05 propõe o mesmo conteúdo normativo da MP n°
1.956-50/00 (vigente a MP n° 2.166-67/01).
As alterações introduzidas no Código Florestal por meio de Medidas
Provisórias têm recebido críticas. Assim, a título meramente exemplificativo,
cita-se os estudos realizados por Mantovani & Bechara (1999)22 e Figueiredo
& Leuzinger (2004)23 que argumentaram sobre a inconstitucionalidade da
utilização de MP’s para promover alterações na Lei n° 4.771/65. Basicamente, questiona-se que os requisitos constitucionais da relevância e da urgência
(Constituição Federal de 1988, Art. 62) não estariam presentes no caso concreto. Sugere-se que melhor seria a elaboração de Projeto de Lei específico
à matéria e o seu trâmite, via rito ordinário, nas casas que integram o Poder
Legislativo Federal.
Conforme apresentado na “justificação” (ou exposição de motivos) do PLS
n° 200/05, submetido ao Senado em 02-06-2005, o respectivo texto foi elaborado
pela Câmara Técnica de Revisão do Código Florestal, instituída pelo CONAMA,
e aprovado pelo seu plenário, em reunião extraordinária, especialmente convocada sua análise e votação. O texto resulta, ainda, “dos trabalhos realizados em
mais de vinte e cinco audiências públicas ou reuniões regionais, em mais de vinte
Estados do País, tendo sido realizadas ainda trinta reuniões da Câmara Técnica
e do Grupo de Trabalho.”
Em concordância com a opinião documentada pelos autores anteriormente
mencionados, cabe reconhecer o mérito do PLS n° 200/05 em superar a inconsistência de técnica legislativa, pois este último propõe a incorporação das alterações
contempladas na MP 2.166-67/01, ao Código Florestal, observando-se o processo
legislativo.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 As alterações introduzidas no Código Florestal, pelas Leis n° 7.511/86 e n°
7.803/89, assim como pela MP n° 1.156-50/00, fortaleceram o seu conteúdo normativo quanto à proteção da diversidade biológica, permitindo ainda o seu uso
sustentável;

22

MANTOVANI, Mario; BECHARA, Erika. Reserva legal à luz da Medida Provisória 1.736. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, v. 4, n. 16, p. 144-152, 1999.
23
FIGUEIREDO, Guilherme José P. de; LEUZINGER, Márcia D. Anotações acerca do processo legislativo de reforma do
Código Florestal. Disponível em: <http://www.ibap.org.direitoambiental/artigos.html>. Acesso em: 01 jun. 2003.
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5.2 Após as diversas alterações que lhe foram introduzidas, o Código Florestal
representa, na atualidade, um verdadeiro “código de uso da terra”, pois condiciona, por meio de limitações administrativas, tanto a forma como a intensidade de
uso dos espaços que constituem uma propriedade imóvel rural (ou urbana) assim
como da vegetação que nela deve(ria) existir;
5.3 O apoio à ampla discussão do PLS 200/05 deve ser considerado pelas partes interessadas, na medida em que aquele propõe sejam incorporadas, à Lei n°
4.771/65, as alterações antes introduzidas pela MP n° 2.166-67/01, incluindo-se
aquelas que dizem respeito à proteção da diversidade biológica que deve(ria) existir nas APP’s e na RL.

O SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO
DOS DIREITOS HUMANOS E O MEIO AMBIENTE
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO
SYGLEA REJANE MAGALHÃES LOPES
Universidade da Amazônia – UNAMA,
professora de Direito Ambiental

1. INTRODUÇÃO
O tema sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente é atual e de grande importância, por tratar-se de interesse de toda a humanidade, porquanto não se podem garantir direitos humanos em um ambiente que não seja saudável.
Dentro dessa temática merece destaque a parte referente à proteção internacional, vez que tanto os Direitos Humanos quanto o meio ambiente envolvem
valores de amplitude local e planetária e sua violação constitui uma ameaça à paz
e ao desenvolvimento.
Cançado1 afirma que questões ambientais globais devem ser regidas por normas internacionais, pois o meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial
à sadia qualidade de vida. Portanto, um direito fundamental que deve ser exercido
erga omnes. Assim, as questões ambientais saem do domínio estritamente interno
e passam a ser regidas também pelo Direito Internacional e, os problemas globais
são erigidos como interesse comum da humanidade.
Em relação aos Direitos Humanos existem sistemas especiais criados para
sua proteção; diferente da questão ambiental que recebe proteção através dos
mecanismos tradicionais do direito internacional. A doutrina especializada já
realizou inúmeros estudos sobre a proteção dos Direitos Humanos; não obstante, a extensão desta proteção às causas ambientais ainda é tema novo que
merece ser aprofundado.
Dentro dessa discussão sequer se chegou à conclusão se o meio ambiente
faria ou não parte dos Direitos Humanos2. Antes mesmo que se consiga responder
a esse questionamento já há quem se preocupe se os sistemas de proteção criados
para defesa dos direitos humanos seriam capazes de proteger o meio ambiente.

1

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: paralelo dos sistemas de proteção
internacional. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1993 (p. 23-51).
“Como já aconteceu com outros direitos fundamentais, em outras épocas, na segunda metade do século XX foi reconhecido e vem ganhando ênfase o direito humano ao meio ambiente saudável. Ainda existe muita polêmica em torno dele
e há mesmo quem relute em aceitá-lo, especialmente porque sua aceitação implica a criação de responsabilidades e a
imposição de certas atividades, com reflexos na vida social e nos interesses econômicos.” DALLARI, de Abreu. Direitos
humanos e cidadania. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 2004 (p.: 79).
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Cançado3 ao fazer um paralelo entre direitos humanos e meio ambiente
demonstrou suas semelhanças e a necessidade de se investigar ainda mais para
saber como uma área poderá dar suporte à outra.
Além dele, Carvalho4 também estudou essa temática e concluiu que até a
presente data: “Ainda não está claro como a abordagem dos direito humanos
poderá auxiliar na redução dos impactos ambientais, contribuindo com os mecanismos existentes de proteção ambiental.”.
Shelton5 afirma que “[...] a vinculação entre direitos humanos, saúde e
proteção do meio ambiente acham-se hoje bem estabelecidas no direito internacional [...]”, mas adverte que “[...] maior atenção a essas vinculações e aos
conflitos potenciais entre as metas dessas três áreas traria benefício para todos
os interessados.”
Assim, com base nestes elementos introdutórios, se pretende analisar
e identificar os principais obstáculos à proteção do meio ambiente a partir
dos instrumentos de proteção regional dos direitos humanos. Contudo, esta
análise irá enfocar o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. Esta opção se fundamenta nos seguintes aspectos: a) pelo fato de ser o
sistema ao qual o Brasil se encontra diretamente ligado; c) por ser no dizer
de Gorenstein 6 um sistema; “[...] pouco conhecido, estudado e utilizado no
Brasil.”.
A metodologia consistiu no levantamento de informações junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e à Corte Interamericana de Direitos
Humanos, através da internet. Foram selecionados quatro casos envolvendo
questões ambientais: a) dois informes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, um que não admitiu e outro que admitiu a petição; e duas sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ambas condenando os
Estados a reparem os danos causados. O estudo demonstra a necessidade de
um trabalho prospectivo também com relação às demais decisões sobre meio
ambiente, porém isto ficará para outra oportunidade. Antes de passar à análise
dos casos, será feito um breve relato sobre - o tratamento doutrinário do meio
ambiente a partir dos direitos humanos e o sistema interamericano de proteção
dos direitos humanos.
Esperamos colaborar no debate sobre direitos humanos e meio ambiente
sem, contudo, ter a pretensão de esgotar o assunto, pretendendo apenas apresentar elementos que possam enriquecer ainda mais as discussões.

3

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Op cit.
CARVALHO, op. cit., p.: 213.
5
SHELTON, Dinah. Direitos Humanos e Meio Ambiente. Resumo do documento apresentado pela professora Dinah
Shelton. Disponível em: <http://www.oas.org/consejo/pr/cajp/Do...>, p. 4.
6
GORENSTEIN, Fabiana. O Sistema interamericano de Proteção dos direitos humanos. In: MANUAL DE DIREITOS
HUMANOS. 2ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2002. [org.] Jayme Benvenuto Lima Jr. ( p.: 81)
4
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2. TRATAMENTO DOUTRINARIO DO MEIO AMBIENTE A PARTIR DOS DIREITOS HUMANOS
A doutrina dominante classifica os direitos humanos em três gerações7. Contudo, Coelho8 prefere o termo dimensões a gerações por tratar-se de expressão que;
“[...] traduz melhor a idéia de que uma categoria não substitui a outra [...].”9.
Uma síntese desses direitos será de que os de primeira dimensão referem-se
às garantias de liberdades civis, trata-se de direito negativo do indivíduo frente ao
Estado. Os de segunda, caracterizam-se como direitos positivos por exigirem uma
ação social positiva para sua efetivação. No que se refere aos Direitos Humanos
de terceira dimensão, Carvalho10 afirma que: mesmo não existindo concordância
no campo doutrinário quanto “[...] a existência e reconhecimento de alguns dos
direitos de terceira geração, pode-se considerar compreendidos nesta classificação
os direitos de autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à paz.”
Em que pese à larga apresentação pelos doutrinadores do meio ambiente
como direitos humanos foi Cançado11 quem tentou pela primeira vez discutir teoricamente a relação existente entre Direitos Humanos e Meio Ambiente. Nessa
discussão introduziu uma reflexão quanto à forma de proteção fazendo um paralelo entre elas onde demonstra suas semelhanças e a necessidade de se investigar
ainda mais para saber como uma área pode dar suporte a outra.
Dentre as discussões sobre essa temática permanece a que se refere ao fato
de considerar se o meio ambiente foi ou não declarado oficialmente como um dos
direitos humanos. Até a presente data os doutrinadores ainda não chegaram a um
consenso. Por exemplo, Dallari12 considera que sim ao afirmar que: “Mas o reconhecimento do direito ao meio ambiente saudável já está registrado em documentos internacionais de grande relevância e também já penetrou nas Constituições e
na legislação de grande número de Estados [...]”.
Porém para Shelton13 a Declaração de Estocolmo estabeleceu apenas “[...]
os fundamentos da vinculação entre direitos humanos e a proteção do meio ambiente [...]”. Na mesma linha segue Carvalho14 ao considerar que o meio ambiente
não foi tratado em documentos internacionais como sendo direitos humanos. Os
documentos apontam apenas uma conexão entre o meio ambiente e os Direitos
Humanos. Cita como exemplo alguns dos documentos mais importantes tanto do
ponto de vista dos Direitos Humanos quanto em relação ao meio ambiente para
comprovar o que afirma.

7
Essa classificação foi feita em 1979 por Karel Vasak, em palestra proferida na Décima Sessão de Estudos do Instituto
Internacional de Direitos Humanos (CARVALHO, Edson Ferreira de. Op. Cit. p. 222).
8
COELHO, Edihermes Marques. Direitos humanos, globalização de mercado e o garantirismo como referência. São
Paulo: Juarez Oliveira, 2003 (p.: 71).
9
Seguindo a orientação de COELHO a autora preferiu utilizar a expressão dimensão à gerações.
10
CARVALHO, op. cit. p: 222.
11
TRINDADE, op. cit. p. 23-51.
12
DALLARI, de Abreu. Op. Cit. p.: 79.
13
SHELTON, op. cit. p. 2.
14
CARVALHO, op. cit. p.: 141-148.
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Para Carvalho15 não há que se negar o interesse na questão referente a direitos humanos e meio ambiente, comprovada pelas referências feitas em vários
acordos globais e regionais e em declarações e resoluções de organizações internacionais. O problema estaria em “[...] como a abordagem dos direitos humanos
pode contribuir com os mecanismos existentes de proteção ambiental.”
Segundo Shelton16 nos 30 anos decorridos desde a Conferência de Estocolmo, é
possível observar a relação estabelecida entre direitos humanos e meio ambiente com
base nos instrumentos jurídicos e nas decisões judiciais. A partir daí ele extraiu quatro
enfoques distintos: a) o primeiro coloca o meio ambiente sadio como precondição
para o gozo dos direitos humanos internacionalmente garantidos; b) o segundo “vê
determinados direitos humanos como elementos essenciais para se conseguir a proteção do meio ambiente”; c) o terceiro estabelece “o direito a um meio ambiente seguro
e sadio como um direito humano independente e substantivo.” d) o quarto é o enfoque
regulatório que dá ênfase nas responsabilidades, em vez de nos direitos.
Carvalho17 deixa transparecer seu posicionamento quanto à necessidade de
se optar pela terceira, ou seja, um novo direito humano com características explicitamente ambientais. Porém para Shelton18 mesmo que este direito exista isso
não impedirá situações de conflito. Todos esses elementos fortalecem o interesse
na investigação que se pretende realizar.
3. O SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
3.1. Considerações Gerais
O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos possui seus
princípios e valores com base na Declaração Universal de Direitos Humanos. Seu
principal instrumento de proteção é a Convenção Americana de Direitos Humanos, que data de 1969, quando foi assinada em San José na Costa Rica. Porém, só
entrou em vigor em 1978 após o 11º país ratificar aquele tratado.
Por tratar-se de sistema regional19 foi criado para atender aos interesses de
proteção dos direitos humanos dos membros da Organização dos Estados Americanos (OEA), só eles terão direito de aderir a esta Convenção.
A convenção assegura o controle e monitoramento desses direitos através de
uma estrutura composta por dois órgãos a Comissão e a Corte interamericana de
direitos humanos.

15

CARVALHO, ob cit. p.: 162.
SHELTON, op.cit. 2.
17
CARVALHO, op. cit. p.: 214 a 252.
18
SHELTON, op. cit. p. 4.
19
Segundo GORENSTEIN, Fabiana. O Sistema interamericano de Proteção dos direitos humanos. In: MANUAL DE
DIREITOS HUMANOS. 2ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2002. [org.] Jayme Benvenuto Lima Jr. (2003,p.: 77): “Por
sistemas regionais de proteção dos direitos humanos deve-se entender os atuais organismos internacionais regionais existentes nos diversos continentes, como no europeu, representado pela Corte Européia de Direitos Humanos; no americano,
representado pela Comissão Interamericana e pela corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados
Americanos; e no africano, representado pela Comissão Africana de Direitos Humanos e dos Povos.”
16
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3.2. Comissão Interamericana de Direitos Humanos
A Comissão é composta por sete membros denominados de comissários
(Art. 34)20. A principal função da Comissão é “de promover a observância e a
defesa dos direitos humanos” (Art. 41)21. Além disso, possui outras funções dentre
elas a de: a) receber petições; b) elaborar relatórios temáticos, ou seja, por assunto
ou geográficos referentes a um único país; c) realizar visitas in loco.
A Comissão pode receber denúncias individuais de violações praticadas pelos
Estados-partes da OEA. Ressalte-se que a legitimidade ativa dos denunciantes é
bem abrangente, conforme é possível inferir da leitura do art. 44 da Convenção:
“Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidades não-governamental legalmente reconhecida em um ou mais Estados-membros da Organização, pode
apresentar à Comissão petições que contenham denúncias ou qualquer queixas
de violação desta Convenção por um Estado-parte.”

Para que uma petição ou comunicação apresentada à Comissão seja aceita há
necessidade de cumprir os requisitos exigidos no art. 46 da Convenção. Prevê também
que a Comissão poderá declarar inadmissível a petição ou comunicação (art. 47).
Caso a comissão admita a petição ou comunicação e não chegue a uma solução amistosa poderá submeter à decisão à Corte.
3.3. Corte Interamericana de Direitos Humanos
A Corte Interamericana de direitos humanos é composta por sete membros
denominados de juízes (Art. 52)22. É o órgão jurisdicional do sistema, que possui
competência consultiva e contenciosa.
A competência consultiva refere-se à possibilidade dos Estados-partes da
Convenção Americana e dos demais Estados membros da OEA de requerer consulta à Corte sobre a interpretação da Convenção ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. Além disso, poderá
emitir pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer de suas leis internas e os
mencionados instrumentos internacionais (art. 64 (1) e (2))23.
Quanto à competência contenciosa, refere-se a julgamento de casos submetidos à Corte relativos à interpretação e aplicação das disposições desta Convenção. Esta submissão só poderá ser feita pela Comissão e pelos Estados-partes da
Convenção que reconheçam a jurisdição da Corte expressamente (Art. 62 (3))24.
Quanto à reparação, caso a Corte reconheça que houve violação à Convenção, irá determinar que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violada. Determinará também, se for o caso que sejam reparadas as conseqü-

20
21
22
23
24

Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
Ibdem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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ências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem
como o pagamento de indenização justa à parte lesada (Art. 63 (1))25.
Além disso, a Corte possui competência para em casos de gravidade e urgência, e quando se fizer necessário evitar danos irreparáveis às pessoas podendo
tomar medidas provisórias que venha a considerar pertinente (Art. 63 (2))26.
4. ANÁLISES DE QUATRO CASOS: DOIS INFORMES DA COMISSÃO INTERAMERICANA
DE DIREITOS HUMANOS E DUAS SENTENÇAS DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS E SEUS EFEITOS NA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
4.1. Resumo dos Casos
4.1.1. Caso 1: informe nº 88 de 200327
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebeu a petição nº
11.503 em 1995 encaminhada pelo Sr. Rodrigo Noriega em nome dos cidadãos da
República do Panamá, contra o governo do Panamá pela violação dos direitos de
propriedade dos cidadãos do Panamá sobre o Parque Natural Metropolitano.
O peticionário alegou violação aos direitos referentes aos seguintes artigos
da Convenção Americana de Direitos Humanos: 8, 19, 21 (1) e (2), 23 (1) (a) e (c),
24 e 25 (1) e (2) (a) (b) (c). Isso se deveu ao fato do Panamá ter promulgado uma
lei que permite a construção de um projeto viário que atravessa o Parque Natural
Metropolitano, o qual havia sido declarado reserva ecológica, científica e cultural
por lei. Assim, o peticionário alegou que o Parque não é propriedade do Estado e
sim de todos os cidadãos do Panamá. Tendo o Estado atentado contra seus direitos
por não haver consultado as entidades encarregadas pelo Parque quanto a construção dessa estrada. Alegou ainda, que os resultados têm afetado grupos ecológicos,
cívicos e científicos.
A Comissão decidiu que a petição não possui o requisito previsto no art. 44
da Convenção Americana, conforme critério de interpretação estabelecido através
de jurisprudência por parte da Comissão em casos similares. Assim, considerou
inadmissível a denúncia por se tratar de uma representação em abstrato, pois não
houve a individualização das vítimas concretas, nem permitiu identificar um grupo definido de vítimas. O peticionário se refere a todos os cidadãos da República
do Panamá como sendo as vítimas. Ainda ao se referir a grupos ecológicos, cívicos e científicos como possíveis vítimas, a Comissão informa que são pessoas
jurídicas e a não físicas como exige a Convenção.
Destarte o Caso 1 não foi apreciado, pois a Comissão alegou carência de
competência ratione personae para resolver o presente assunto.

25

Ibdem.
Ibidem.
27
OEA. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Informe nº 88/33. Petição nº 11.533. Inadmissibilidade. Parque
Natural Metropolitano do Panamá. 22 de outubro de 2003.
26
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4.1.2. Caso 2: informe nº 69/0428
A Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebeu a petição nº
504/03 apresentada pela Coordenadoria Nacional de Comunidades Afetadas pela
Mineração – CONACAMI, sob a alegação da responsabilidade do Peru pela violação dos Direitos Fundamentais, individuais e coletivos dos membros da Comunidade de San Mateo de Huanchor. Esses direitos teriam sido violados em razão dos
efeitos que sofrem os membros da Comunidade ocasionados pela contaminação
ambiental produzida pela permanência de resíduos tóxicos na Comunidade.
O objeto desta causa está relacionado à necessidade de reparação à Comunidade de San Mateo que teve seus direitos humanos lesados.
A CONACAMI indicou os seguintes artigos da Convenção Americana sobre Direitos Humanos que teriam sido violados: 4 – referente ao direito à vida;
5 – direito a integridade pessoal; 7- direito a liberdade pessoal; 11- proteção da
honra e da dignidade; 16- liberdade de associação; 17- proteção da família; 19direito da criança; 21- direito à propriedade privada; 22- direito de circulação
e de residência; 23- direitos políticos; 24- igualdade perante a lei; 25- proteção
judicial; 26- desenvolvimento progressivo. Todos esses artigos em concordância
com o artigo 1 (1) da Convenção que trata da obrigação de respeitar os direitos
e “Os Estados-partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos
e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda
pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo
de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer
outra condição social.
A Comissão decidiu, após analisar a petição e verificar que a mesma seguiu
todos os requisitos, declarar sua admissibilidade. Porém, só concordou com o
enquadramento legal referente aos seguintes artigos: 4, 5, 17, 19, 21, 25 e 26 e
acrescentou o artigo 8 – garantias judiciais.
4.1.3. Caso 3: O caso da comunidade mayagna (sumo) awas tingni vs. Nicaragua
– sentença de 31 de agosto de 200129
O governo da Nicarágua outorgou uma concessão à empresa Sol del Carib S.
A. para comercializar a exploração de madeira em terras comunais.
O ponto central da denúncia era a falta de proteção por parte da Nicarágua
do direito da comunidade sobre suas terras ancestrais.
O síndico da comunidade de Mayagna (Sumo) Awas Tingni apresentou denúncia em 02/10/95 à Comissão Interamericana sobre Direitos Humanos solici-

28
OEA. Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Informe nº 69/04. Petição 504/03. Admissibilidade. Comunidade
de San Mateo de Huanchor e seus Membros. Peru, 15 de outubro de 2004.
29
OEA. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso da Comunidade Maygna (Sumo) Awas (Tingni Vs. Nicaragua,
sentença de 31 de agosto de 2001.
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tando adoção de medidas cautelares em relação ao Estado da Nicarágua em vista
deste pretender outorgar uma concessão a empresa Sol del Caribe S. A.
Posteriormente, por não chegarem à uma solução amistosa a Comissão decidiu
apresentar o caso perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos em 28/05/98.
As principais normas da Convenção Americana sobre Direitos Humanos que
foram referidas durante o litígio: artigo 25 combinado com o artigo 1.1. e 2 obrigação de respeitar os direitos e dever de adotar disposições de direito interno; o
artigo 21 direito à propriedade privada combinado com o artigo 1.1. e 2.
A Corte decidiu por sete votos contra um que o Estado violou a proteção judicial consagrada nos artigos 25 combinado com os artigos 1.1. e 2; e que houve violação também quanto ao direito de propriedade consagrado no artigo 21 combinado
com o artigo 1.1. e 2, em prejuízo da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni.
Quanto à forma de reparação decidiram por unanimidade que: a) o Estado
adote em seu direito interno, de acordo com o artigo 2 da Convenção, as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outro caráter que sejam necessárias para criar um mecanismo efetivo de delimitação, demarcação e titulação
das propriedades indígenas, de acordo com o direito consuetudinário, os valores,
usos e costumes destas; b) o Estado deverá delimitar demarcar e titular as terras
que correspondem aos membros da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni
e abster-se de realizar, enquanto não se efetue essa delimitação, demarcação e
titulação, atos que possam levar a que os agentes do próprio Estado, ou terceiros
que atuem com sua aquiescência ou sua tolerância, afetem a existência, o valor,
o uso e o gozo dos bens ligados à zona geográfica onde habitam e realizam suas
atividades os membros da Comunidade Mayzgna (Sumo) Awas Tingni; o Estado
deve render a Corte Interamericana de Direitos Humanos a cada seis meses a partir da notificação desta sentença, um informe sobre as medidas tomadas para dar
cumprimento; decidiu ainda que faça supervisão ao cumprimento desta Sentença
e dará por concluído o presente caso quando o Estado tenha dado cabal aplicação
ao que foi determinado.
Decidiu ainda a Corte por sete votos contra um que o Estado deve pagar aos
membros da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingnmi, por conduta da Comissão Interamericana a soma de US$ 30.000,00 (trinta mil dólares dos Estados
Unidos da América) pelos gastos e custas em que incorreram os membros da dita
Comunidade e seus representantes, ambos causados no processo interno e internacional ante ao sistema interamericano de proteção.
4.1.4 Caso 4: comunidade indígena yakye axa vs. Paraguay – sentença de 17 de junho
de 200530
A Comissão submeteu à Corte uma demanda contra o Estado do Paraguai
cuja origem foi a denúncia nº 12.313 recebida na secretaria da Comissão no dia

30
OEA. Corte Interamericana de Direitos Humanos. Caso Comunidade Indígena Yakey Axa Vs. Paraguai, sentença de 17
de junho de 2005.
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10/01/2000. A Comissão alegou que o Estado não tem garantido o direito de propriedade de seus membros, já que desde 1993 se encontraria em tramitação a
solicitação de reivindicação territorial da citada comunidade, sem que se tenha
resolvido satisfatoriamente.
De acordo com a Comissão em sua demanda tem significado a impossibilidade da comunidade e seus membros de acessar a propriedade e posse de seu
território e tem implicado mantê-la em um estado de vulnerabilidade alimentícia,
médica e sanitária, que ameaça de forma contínua a sobrevivência dos membros
da comunidade e a integridade da mesma.
Os principais artigos violados foram: o artigo 8 – garantias judiciais, artigo
25 – proteção judicial, 1.1. combinado com o 2 -; artigo 21 direito de propriedade;
artigo 4.1 direito à vida.
A Corte decidiu por sete votos contra um que o Estado violou: a) os direitos e as garantias judiciais e a proteção judicial consagrados nos artigos 8 e 25,
respectivamente, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, combinado
com os artigos 1.1. e 2 da mesma, em prejuízo dos membros da Comunidade
indígena Yakye Axa; b) o direito de propriedade consagrado no artigo 21 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos combinado com os artigos 1.1. e 2 d a
mesma, em prejuízo dos membros da Comunidade Indígena já mencionada.
A Corte também decidiu por unanimidade que o Estado violou: a) o direito a
vida consagrado no artigo 4.1. da Convenção combinado com o artigo 1.1. em prejuízo da referida Comunidade; b) que a sentença constitui uma forma de reparação.
Quanto à reparação a mesma consistirá em que o Estado deverá: a) identificar o território tradicional dos membros da Comunidade indígena e entregar
de maneira gratuita, em um prazo máximo de três anos, contados a partir da
notificação da presente Sentença; devolver a propriedade; b) garantir os bens e
serviços básicos necessários para subsistência dos índios, vez que os mesmos se
encontram sem terra; c) criar um fundo para adquirir as terras a serem entregues
aos índios em um prazo máximo de um ano, contado a partir da notificação da
sentença; d) implementar um programa e um fundo de desenvolvimento comunitário; e) o Estado deverá realizar um ato público de reconhecimento de sua
responsabilidade, dentro do prazo de um ano, contados a partir da notificação da
sentença; f) o Estado deverá efetuar os pagamentos por conceito de dano material e custas e gastos dentro do prazo de um ano, contados a partir da notificação
da presente sentença; g) render a Corte um informe sobre as medidas tomadas
para dar-lhe cumprimento.
4.2 Conseqüências dessas Decisões para o Meio Ambiente
Os quatro casos estudados possuem relação com questões ambientais, que
permitiu analisar a extensão da proteção do sistema interamericano de direitos
humanos ao meio ambiente. Para isso, se trabalhou inicialmente objetivando identificar em cada caso: o sujeito ativo, o objeto de proteção, a forma de reparação e
o dano ambiental.
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Iniciando pela análise do Caso 1 verifica-se que o sujeito ativo foi o Sr. Rodrigo Noruega, que peticionou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos
em nome dos cidadãos da República do Panamá considerados como vítimas.
O objeto desta relação de forma mediata é a dignidade humana e de forma
imediata é a reparação do direito de propriedade dos referidos cidadãos e das garantias processuais reconhecidas na Convenção.
A reparação não existiu porque a petição não foi admitida pela Comissão,
em razão da carência do requisito que exige a existência de vítimas concretas,
individualizadas e determinadas, não sendo admissíveis petições realizadas in
abstrato, desvinculadas de direitos de seres humanos individualizados. Também resultou inadmissível a afetação de grupos ecológicos, cívicos e científicos, pois se trata de pessoas jurídicas e não pessoas físicas, conforme exige a
Convenção. A Comissão declarou que carece de competência ratione personae
para resolver a questão.
O dano ambiental está relacionado à supressão de reserva biológica considerada principal área verde disponível para os residentes da cidade do Panamá,
livre de congestionamento de transito. Contudo não se pode afirmar que ocorreu
o dano, vez que a petição não foi analisada quanto ao mérito.
Neste caso como não houve julgamento do mérito a análise será concentrada
apenas nos aspectos referentes à forma. Assim, é possível concluir em relação ao
sistema interamericano de direitos humanos que:
a) Só resguarda interesses individuais ou coletivos, mas não resguarda os
difusos, onde o meio ambiente está inserido. Porquanto, exige que as vítimas sejam individualizadas e determinadas, no caso do meio ambiente as vítimas ou
sujeitos ativos sempre serão indeterminadas;
b) O objeto protegido é a dignidade humana, o direito de propriedade e a
garantia de proteção, porém as questões ambientais têm como principal objeto o
meio ambiente ecologicamente equilibrado;
c) A reparação possui relação direta com o objeto, assim jamais será a reparação do dano ambiental e sim a reparação da dignidade humana, do direito de
propriedade e da garantia dos direitos.
No que se refere ao Caso 2 o sujeito ativo foi a CONACAMI, pois de acordo
com o que estabelece o art. 44 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
este permite a grupo de pessoas, ou entidades não-governamentais legalmente
reconhecidas em um ou mais Estados-membros da Organização, a possibilidade
de apresentar à Comissão petições que contenham denúncias.
Quanto à vítima esta foi a Comunidade San Mateo. Portanto, diferente do
Caso 1, houve a identificação das vítimas, que estariam sendo diretamente atingidas pela contaminação ambiental produzida pela permanência de resíduos tóxicos
deixados na Comunidade.
O objeto que se buscou proteger foi de forma mediata a dignidade humana e
de forma imediata os direitos garantidos através dos artigos 4, 5, 8, 17, 19, 21, 25
e 26 combinados com os artigos 1 (1) e 2 da Convenção Americana.
Até a presente data não consta na internet nenhuma informação complementar ao
Caso 2, após a admissão da petição, por isso não há como se identificar a reparação.
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O dano ambiental está referido de forma genérica como contaminação ambiental. Portanto, não há como identificar sua abrangência (solo, água, ar, etc.),
apenas que o meio ambiente ecologicamente equilibrado foi atingido.
Neste caso, não houve impedimento para a aceitação da petição. Resta saber
como esta decisão poderá garantir a proteção do meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Lamentavelmente, é possível inferir que esta proteção se dará apenas
de forma reflexa, vez que o objeto de proteção não é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas os direitos humanos que foram lesados em razão da
contaminação ambiental, ou seja, a saúde.
Consequentemente a forma de reparação será feita à Comunidade de San
Mateo em relação aos direitos humanos supramencionados, onde o meio ambiente
não está inserido. Assim, não haverá a reparação do dano ambiental nem previsão
para que sejam tomadas mediadas que venham a evitar danos ambientais futuros.
Caso a Comissão recomende a retirada dos resíduos poluentes isso eliminará o
problema atual, mas não inibirá que esta mesma empresa volte a poluir em outras
comunidades ou até nesta mesma. Ou caso a Comissão recomende uma indenização esta se dará em relação à saúde da população, aos direitos de propriedade,
etc., jamais em relação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
No Caso 3 o sujeito ativo foi o Sr. Jaime Castillo, síndico da Comunidade
Mayagna. Aqui também se lançou mão do art. 44 da Convenção que prevê a representação das vítimas. Estas foram devidamente identificadas, ou seja, todos
aqueles pertencentes à Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni.
O objeto mediato é a dignidade humana e o imediato foram os referentes ao
art. 25 e 21 combinados com os artigos . 1.1. e 2.
Assim, a Corte no que se refere à reparação deste caso, conforme relatado
no resumo, sequer fez referência à questão ambiental, ainda que o problema esteja
relacionado com os recursos florestais. Tampouco houve relação da importância
deste recurso à manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e da
importância desde equilíbrio à vida dos membros desta comunidade. Ou ainda, a
importância desses recursos para a manutenção do meio ambiente cultural.
O dano ambiental é a possibilidade de exploração de recursos florestais em
terras indígenas, que são consideradas áreas protegidas. A exploração dos recursos florestais nestas áreas causa dano tanto em relação ao meio ambiente natural
quanto ao cultural31. Os índios dependem de suas terras para sobreviver: morar, se
alimentar, enterrar seus mortos, etc.
No Caso 4 o sujeito ativo é o Centro pela Justiça e o Direito Internacional
(CEJIL) que também tem por base o art. 44 que permite as organizações não governamentais peticionar a Comissão.
A vítima é a Comunidade indígena Yakye Axa e seus membros. E o objeto
mediato é a dignidade humana e os imediatos são: as garantias judiciais, a proteção judicial; o direito de propriedade e o direito à vida.

31

A doutrina nacional e internacional predominante considera o meio ambiente em sentido amplo, ou seja, inclui os aspectos natural, artificial e cultural. No Brasil há aqueles que consideram inclusive o meio ambiente do trabalho.

294

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

A forma de reparação conforme pode se depreender do resumo do caso demonstra que por ocasião da proteção dos direitos humanos não há referência ao
meio ambiente. O direito de propriedade é importante de ser garantido aos índios,
porque é na propriedade que ele vive e mantém uma relação de dependência com
os recursos naturais, estes necessitam ser garantidos, bem como a relação com seus
mortos, suas tradições religiosas, também. Conforme vimos no Caso 3 o aspecto
cultural é considerado como meio ambiente e necessita de proteção. No caso dos
índios o aspecto cultural tem forte relação com sua vida, ou seja, não apenas para
manter parte de sua história, mas para que a vida deles continue a ter sentido.
4.3 Principais Dificuldades Encontradas ao usar o Sistema Interamericano para Proteger
o Meio Ambiente
Há muitas dificuldades para proteção ambiental a partir do sistema interamericano de direitos humanos e, as principais são:
a) nenhum dos principais instrumentos de proteção dos direitos humanos
traz referência ao meio ambiente como direitos humanos e a Convenção americana não foge a regra, apenas faz referência a um meio ambiente sadio;
b) a concepção dos direitos humanos é antropocêntrica e para se proteger o
meio ambiente ecologicamente equilibrado é necessária uma visão de atropocentrismo alargado32, que considera o homem importante, mas não ignora o que está
ao seu redor, exigindo uma interação com os outros aspectos;
c) o sistema só protege direitos individuais e coletivos, excluindo os difusos,
pois não aceita que os sujeitos (vítimas) sejam indeterminados;
d) não se fala em dano potencial, este deve ser concreto, neste caso não há
como atuar com precaução ou prevenção considerados, princípios basilares do
direito ambiental;
e) em que pese o sistema de reparação se referir à importância de se retornar ao status quo ante, da reparação e da indenização, ele só protege direitos
individuais e coletivos, excluindo os difusos, pois só aceita que a reparação seja
feita diretamente àquele que foi lesado. Exclui a possibilidade de reparação do
dano ambiental, porquanto este nunca será feito direto às vítimas, mas ao próprio
ambiente, normalmente através de um fundo específico para se fazer a reparação;
além disso, o status quo ante que se deseja alcançar diz respeito a direitos da pessoa humana como saúde, propriedade, garantia de processo, etc., nunca ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado;
f) o ônus da prova é de quem alega, não se fala em inversão do ônus da prova, o que
torna quase impossível demandar em juízo internacional a proteção do meio ambiente;
g) a responsabilidade no caso dos direitos humanos é subjetiva e no caso
da proteção ao meio ambiente em muitos sistemas internos, como o do Brasil,
a responsabilidade é objetiva, o que implica que não há necessidade de culpa ou

32
Essa abordagem é feita por LEITE, R. M. L. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2000.
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dolo, basta a existência do dano e o nexo causal. Essa responsabilidade objetiva
também é identificada internacionalmente, em alguns casos específicos como em
relação aos danos nucleares.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 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;
5.2 Os principais obstáculos a proteção ambiental através deste sistema são: a necessidade de individualizar as vítimas, pois no caso do meio ambiente estas serão
indeterminadas; o objeto onde o meio ambiente ecologicamente equilibrado não
será considerado; a reparação, pois no caso dos direitos humanos é sempre em
relação ao ser humano e não ao ambiente;
5.3 A solução não consiste apenas em declarar o meio ambiente como direito
humano, pois ainda assim o sistema de proteção interamericano não seria capaz
de garantir uma proteção eficaz ao meio ambiente, conforme ficou demonstrado a
partir dos quatro casos analisados.
5.4 É necessária a elaboração de uma Convenção a semelhança da Convenção
Interamericana, porém específica para o meio ambiente, onde não deverão constar os obstáculos supracitados. Só assim o sistema de proteção interamericano
poderá vir a ser utilizado para proteger o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

APLICABILIDADE DO CÓDIGO FLORESTAL EM
ZONA URBANA: A QUESTÃO DAS ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE
TALDEN FARIAS
Advogado. Mestre em Direito Econômico pela Universidade
Federal da Paraíba. Professor da Faculdade de Ciências Sociais
Aplicadas da Paraíba e da Universidade Estadual da Paraíba

1. INTRODUÇÃO
Com o intuito de garantir o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está previsto no caput do art. 225 da Constituição
Federal, o inciso III do § 1º do referido dispositivo dispõe que cabe 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, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”.
É nesse contexto que o inciso II do art. 1º do Código Florestal, ou Lei nº
4.771/65, estabeleceu o conceito de área de preservação permanente, que é a
“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”.
Desde a sua edição o Código Florestal não tem sido devidamente aplicado no
que diz respeito às áreas de preservação permanente, o que em um primeiro momento é explicado pela falta de consciência acerca da problemática ambiental.
Contudo, com a redistribuição das competências legislativas em matéria de meio ambiente feita pela Constituição Federal de 1988 o problema
em relação às áreas de preservação permanente pareceu aumentar porque os
outros entes federativos, e em especial os Municípios, passaram a querer regulamentar o assunto de uma forma diferente ou até contrária ao que dispõe
o Código Florestal.
Sendo assim, o objetivo deste estudo é analisar a aplicabilidade do Código
Florestal em face de legislações municipais no que diz respeito ao estabelecimento das áreas de preservação permanente.
Um dos argumentos usados pelos Municípios para justificar a não aplicação do Código Florestal na área urbana é que, por se tratar de uma legislação referente à flora e às florestas, não haveria razão para utilizá-la nos
perímetros urbanos.
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O impasse entre esses dois tipos de legislação tem acontecido em todo o
País, colocando mais uma vez em lados opostos ambientalistas e empresários da
construção civil.
Em vista da importância do meio ambiente, especialmente nas grandes cidades onde a qualidade de vida a cada dia piora, urge que o Poder Judiciário
adote em definitivo a posição mais justa e melhor para a sociedade, pondo fim à
discussão.
2. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
O Código Florestal proibiu a supressão de florestas e as demais formas de
vegetação e a limitou a exploração econômica nos lugares referidos pelo art. 2º
como área de preservação permanente.
De acordo com Paulo Affonso Leme Machado1, o dispositivo em comento
pode ser dividido em dois grupos: o primeiro tem por objetivo proteger os recursos hídricos, estando contido nas alíneas a, b e c, e o objetivo do segundo é proteger o solo, conforme as alíneas d, e, f, g e h:
Art. 2° - 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 será:
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros
de largura;
2 - de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinqüenta) metros de largura;
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 50 (cinqüenta) a
200 (duzentos) metros de largura;
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) 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 (cinqüenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, 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 relevo, 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.

1

MACHADO, Paulo Affonso Leme Machado. Direito ambiental brasileiro. 9 ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 701.
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Sendo assim, faz-se necessário deslindar o conceito, a razão e a finalidade da área
de preservação permanente, posto que é sobre isso que versa o presente trabalho.
Consiste a área de preservação permanente em localizações definidas pelo Código
Florestal onde são proibidas as alterações antrópicas, ou seja, as interferências do homem sobre o meio ambiente, a exemplo de um desmatamento ou de uma construção.
Qualquer modificação causada pelo homem nessas áreas, alterando ou suprimindo a cobertura vegetal, configura crime, tendo em vista que os crimes contra
as florestas e demais formas de vegetação estão tipificados nos arts. 38 à 53 da Lei
n° 9.605/98, também chamada de Lei dos Crimes Ambientais.
O direito de propriedade encontra limitação na obrigatoriedade de atender a função social, visto que o interesse da coletividade se sobrepõe ao de seus membros2.
Obviamente, o interesse da coletividade tem sempre o objetivo de proteger o
meio ambiente e de manter ou melhorar a qualidade de vida.
O direito de gozo e usufruto é afetado em parte, pois nessas áreas é possível
somente praticar atividades de laser e comer os frutos de árvores.
São dois os tipos de área de preservação permanente: as legais, que são as
áreas taxativamente previstas pelo art. 2º do Código Florestal, e as administrativas, que são as áreas criadas por ato do Poder Público municipal, estadual ou
federal quando houver necessidade, e que encontram guarida para a sua criação
no art. 3º dessa lei3.
Estas são criadas a critério da Administração Pública e podem por ser suprimidas total ou parcialmente em caso de “utilidade pública ou relevante interesse
social” (art. 4º do Código Florestal), ao passo que aquelas existem ex vi legis e têm
existência imperativa, devendo sua supressão ou alteração ocorrer por força de lei4.
Tendo em vista o objeto deste estudo, que são as áreas automaticamente de
preservação permanente, somente terá relevância o art. 2º, especificamente em
suas alíneas a, b e c.
Ao criar o conceito de área de preservação permanente o legislador quis resguardar diretamente a flora, a fauna, os recursos hídricos e os valores estéticos, de maneira
a garantir o equilíbrio do meio ambiente e a conseqüente manutenção da vida humana
e da qualidade de vida do homem em sociedade, deixando determinadas áreas a salvo
do desenvolvimento econômico e da degradação, posto que as florestas e demais formas de vegetação guardam íntima relação com os elementos naturais citados.
Tais valores justificam à exaustão o ônus social que recai sobre o direito de
propriedade, já que a soma de um certo número de degradações ambientais pode
colocar em cheque o futuro do ser humano e do planeta inteiro pelo fato de as
ações contra a natureza terem os seus efeitos multiplicados ao invés de somados
de maneira que o dano ambiental é sumamente perigoso5.

2

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 218.
ARAUJO, Suely Vaz Guimarães de. As áreas de preservação permanente e a questão urbana. Disponível em: <http://
www.camara.gov.br>. Acesso em: 15 fev. 2003.
4
MACHADO, Paulo Affonso Leme Machado. Direito ambiental brasileiro. 9 ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 701.
5
BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Dano ambiental: natureza e caracterização. Disponível em: <http://orbita.starmedia.
com/~jurifran>. Acesso em: 17 jun. 2002.
3

300

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

3. ANÁLISE TELEOLÓGICA DO ART. 2º DO CÓDIGO FLORESTAL
A expressão “as florestas e demais formas de vegetação natural” utilizada
pelo legislador no dispositivo em questão, além da própria denominação de Código Florestal, abriu margem a uma longa discussão doutrinária.
Toshio Mukai6 denuncia que a interpretação literal do adjetivo “florestal”
serve de argumento aos que defendem a aplicabilidade do Código Florestal somente para as áreas cobertas por florestas e demais tipos de vegetação independentemente de ser zona rural ou urbana.
De todo modo, deve-se entender floresta como uma área de cobertura florestal com espécies predominantemente nativas cujo objetivo é o uso múltiplo e
sustentável dos recursos florestais e da pesquisa científica7.
Contudo, existe um entendimento diferente, que destaca os recursos hídricos
como o principal bem resguardado no dispositivo em questão, implicando na proteção desse tipo de área de preservação permanente ainda que não haja qualquer
tipo de vegetação, inclusive porque a Administração Pública tem a obrigação de
reflorestar ou de arborizar as áreas de preservação permanente elencadas pelo art.
2° do Código Florestal8.
Sendo enorme a possibilidade assoreamento, enchente, desabamento, poluição e outros tipos de degradação ambiental caso as alterações antrópicas sejam
feitas à margem de rios e de outros reservatórios de água, no topo de morros,
montes, montanhas e serras, nas encostas, nas restingas, nas bordas dos tabuleiros
ou chapadas e em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, não se pode
admitir que uma interpretação restritiva coloque em risco a vida e a qualidade de
vida da população9.
É sabido que a supressão de uma floresta ou de um outro tipo de vegetação
refletirá de imediato em outros elementos da cadeia natural, a exemplo da fauna,
do solo e da água, além de afetar os indissociáveis aspectos lúdicos, históricos,
estéticos, científicos e culturais.
Sendo o meio ambiente a matéria onde as ciências naturais, exatas e humanas
se encontram, interpretações restritivas não podem ser acolhidas sem investigação
mais aprofundada, já que até ramos da ciência, como a física moderna, comprovam
que o universo é uma teia de relações onde todas as partes estão interligadas10.
De qualquer forma, com a publicação da Medida Provisória de nº 2.16667/01, que acrescentou o inciso II do § 2º ao art. 1º do Código Florestal, consagrou-se o entendimento de que a área de preservação permanente independe da
existência de vegetação, passando o Código Florestal a prever expressamente a
proteção legal no caso dos arts. 2° e 3° a despeito de a área ser coberta ou não
por vegetação.

6

MUKAI, Toshio. Estudos e pareceres de Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 1997, p. 14/16.
GLOSSÁRIO Ecológico. Disponível em: <http://www.cprh.pe.gov.br>. Acesso em: 2 jan. 2003.
8
MACHADO, Paulo Affonso Leme Machado. Direito ambiental brasileiro. 9 ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 701.
9
SILVA, Vicente Gomes da. Legislação ambiental comentada. Belo Horizonte: Fórum, 2002, p. 71/72.
10
CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação. São Paulo: Círculo do livro, 1988, p. 88.
7
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Portanto, a finalidade mais direta das alíneas a, b e c do art. 2° do Código Florestal é proteger a mata ciliar através da classificação das margens dos rios e de outros
reservatórios de água de maneira que os recursos hídricos são por conseqüência protegidos, ao passo que nas alíneas d, f, g e h o objetivo mais imediato é proteger o fluxo
gênico da fauna e da flora, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade.
4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA COM O CÓDIGO FLORESTAL
É sabido que o art. 2º do Código Florestal, delimitaram uma area non edificandi de forma que essas áreas de proteção permanente não podem sofrer nenhum
tipo de alteração antrópica.
Apesar disso, determinados Municípios têm editado legislações ambientais
estabelecendo uma area non edificandi menor ou menos restritiva que a do Código Florestal, o que gera inúmeras controvérsias.
Na prática, não há consenso sobre se a competência para legislar sobre área de
preservação permanente em perímetro urbano pertence aos Municípios ou à União.
Com a Constituição Federal de 1988 os Municípios passaram a ter competência expressa para legislar sobre o meio ambiente, e também passaram a compartilhar com a União, os Estados e o Distrito Federal da competência para proteger o meio ambiente.
Essa evolução fez com que determinados Municípios, a exemplo de Joinville, no Estado de Santa Catarina, e Vitória, no Estado do Espírito Santo, editassem
de logo seus Códigos Municipais do Meio Ambiente.
Essas e outras inovações constitucionais, como a da política de desenvolvimento
urbano, que passou a ser também de competência dos Municípios, certamente reforçaram o impasse que já havia sobre a aplicabilidade ou não dos limites estabelecidos
para as áreas de preservação permanente estabelecidos pelo Código Florestal.
Um exemplo emblemático desse conflito de legislações é o caso do Recife, no Estado de Pernambuco, onde o Município editou a Lei nº 16.176/96, ou
Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo do Município do Recife, e a Lei nº
16.286/97, ou Lei de Parcelamento do Solo do Município do Recife, que estabeleceram, respectivamente, uma dimensão menor para a área de preservação permanente do que aquela prescrita pelo art. 2° do Código Florestal:
Art. 98. São considerados, ainda, non edificandi todas as margens de rios e
canais existentes no Município, compreendidas entre os perímetros molhados em
maré alta, em ambos os lados de rios e canais, e a linha paralela a estes perímetros
distante 20m (vinte metros) dos mesmos, bem como a faixa de 50m (cinqüenta
metros) distante dos perímetros molhados nos entornos das margens de lagos e
açudes, conforme vier a ser disciplinadas pelos órgãos competentes na forma prevista em lei.
Art. 49. São faixas non edificandi para os fins desta Lei:
II – os terrenos localizados nas margens de rios e canais numa faixa de 20,00m
(vinte metros) de largura, compreendidos entre o perímetro molhado em maré
alta e a paralela a este.
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No Recife, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal
fizeram uma recomendação em conjunto para que o Poder Público municipal aplicasse os limites estabelecidos pelo Código Florestal.
Em agosto de 2002 a Prefeitura do Recife suspendeu as licenças de construção
de edifícios que invadissem a citada margem e criou um grupo interdisciplinar com
o objetivo estudar o assunto para posteriormente tomar uma posição definitiva.
Em Municípios como Curitiba, no Estado do Paraná, dúvida semelhante tem
ocorrido e as divergências continuam sendo suscitadas.
Entretanto, uma leitura acurada do Texto Constitucional certamente permite
o esclarecimento do impasse, visto que só este pode atribuir ao ente federativo
a competência para estabelecer a area non edificandi à margem de rios e outros
reservatórios de água dentro da municipalidade.
5. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EM MATÉRIA AMBIENTAL
A Constituição Federal dispõe basicamente sobre dois tipos de competência:
a competência administrativa e a competência legislativa.
A primeira cabe ao Poder Executivo e diz respeito à faculdade para atuar com
base no poder de polícia, ao passo que a segunda cabe ao Poder Legislativo e diz
respeito à faculdade para legislar a respeito dos temas de interesse da coletividade.
Nesse sentido, a competência administrativa é a atribuição que o Poder Executivo
tem de proteger o meio ambiente, enquanto a competência legislativa é a atribuição que
o Poder Legislativo tem para legislar a respeito de temas ligados ao meio ambiente11.
A competência legislativa se subdivide em remanescente, exclusiva, privativa, concorrente, suplementar e reservada.
A competência remanescente diz respeito aos Estados e é aquela que permite a atividade legislativa em relação às matérias não vedadas implícita ou expressamente, estando prevista no § 1º do art. 25 da Constituição Federal.
A competência exclusiva diz respeito aos Estados e aos Municípios e é aquela reservada unicamente a uma entidade, sem a possibilidade de delegação, estando prevista no § 2º do art. 25 e no inciso I do art. 30 da Constituição Federal.
A competência privativa diz respeito à União e é aquela que, embora seja
própria de uma entidade, pode ser delegada ou suplementada desde que respeitados os requisitos legais, sendo prevista no art. 22 da Constituição Federal.
A competência concorrente é aquela reservada à União, aos Estados e ao
Distrito Federal, cabendo à União a primazia de legislar sobre normas gerais,
estando prevista no art. 24 da Constituição Federal.
A competência suplementar é aquela que atribui aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios a faculdade de complementar os princípios e normas
gerais ou de suprir a omissão destes, sendo prevista nos §§ 2º e 3º do art. 24 e no
inciso II do art. 30 da Constituição Federal.

11

FIORILLO, Celso Antônio Pachêco. Curso de direito ambiental brasileiro. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 61/63.
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Tércio Ferraz12 adverte que a competência suplementar é para a edição de
legislação decorrente e não de legislação concorrente, e por ser uma legislação de
regulamentação seria inconstitucional qualquer concorrência entre a legislação
dos Estados e do Distrito Federal e as normas gerais da União. Trata-se de um tipo
de competência que deve ser exercido em concordância com as normas gerais da
União e não na ausência delas.
Finalmente, a competência reservada é aquela que atribui ao Distrito Federal a
competência reservada aos Estados e aos Municípios, excetuada a competência para
a organização judiciária, sendo prevista no § 1º do art. 32 da Constituição Federal.
Na prática, o que predomina em relação à competência legislativa em matéria ambiental é a competência concorrente entre a União e os Estados e o Distrito
Federal, cabendo à União a competência para legislar sobre normas gerais, e aos
Estados e ao Distrito Federal a competência para suplementar as normas gerais
editadas pela União.
No caso de vácuo legislativo por parte da União, os Estados e o Distrito
Federal podem editar as normas gerais.
Os Municípios podem legislar sobre os temas ambientais de interesse predominantemente local, desde que respeitando as normas gerais que tiverem sido
editadas pela União ou pelo Estado.
Sendo assim, a competência concorrente entre União e Estados e Distrito
Federal merece ser observada com mais atenção, devendo ser discutida em um
primeiro momento a questão da competência da União para editar normas gerais
e em um segundo momento a questão da competência suplementar dos Estados e
do Distrito Federal.
Em tese, as normas gerais são aquelas diretrizes essenciais que deverão ser
suplementadas ou especificadas pela legislação estadual ou distrital, e, caso desçam a detalhes, elas deverão ser consideradas inconstitucionais por invadirem a
competência dos Estados e do Distrito Federal13.
Contudo, a expressão “normas gerais” utilizada pelo § 1º do art. 24 da Constituição Federal é um conceito jurídico indeterminado, e a doutrina e a jurisprudência têm encontrado certa dificuldade no preenchimento de seu conteúdo.
Luís Pinto Ferreira14 pondera que, em vista da dificuldade na delimitação do
conceito de normas gerais, têm ocorrido sérios conflitos entre a legislação federal
e a legislação estadual e distrital.
Na verdade, as normas gerais devem ser compreendidas como aquelas que
dizem respeito a interesses gerais, independentemente da especificidade a que
podem chegar.
Poucos interesses podem ser tão gerais quanto o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo em vista o caráter difuso desse direito e a sua indispensabilidade à manutenção da vida e da qualidade de vida.

12

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Normas gerais e competência concorrente. Revista da Faculdade de Direito. São
Paulo: Usp, v. 90, 1995, p. 250.
13
FERREIRA, Luís Pinto. Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1990, v. 2, p. 96.
14
FERREIRA, Luís Pinto. Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1990, v. 2, p. 96.
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No entendimento de Álvaro Luiz Valery Mirra15, norma geral é aquela vinculada ao interesse geral e cuja regulamentação seja necessária em face de uma
determinada região ou em face de todo o território nacional.
Esse mesmo autor argumenta que tendo em vista a relação de interdependência entre os inúmeros elementos que compõem o meio ambiente, em virtude da
qual uma ruptura localizada de um determinado sistema ambiental pode levar à
desorganização de outros sistemas ambientais muito além dos limites territoriais
do Município, Estado ou região onde se verificou a ocorrência inicial, e é por conta
disso que é preciso ter um cuidado especial em relação às questões ambientais.
O que se observa com freqüência é que o interesse geral na proteção do
meio ambiente recomenda a previsão de normas específicas e bastante detalhadas,
destinadas a regulamentar certos assuntos em âmbito nacional, de maneira que
nas matérias de interesse coletivo a expressão normas gerais adquire um sentido
diferenciado.
É nesse sentido a opinião de Leonardo Greco:
Normas gerais não são apenas linhas gerais, princípios ou critérios básicos
a serem observados pela legislação suplementar dos Estados. Normas gerais
contrapõem-se a normas particulares. A União, nessas matérias, pode legislar
com maior ou menor amplitude, conforme queira impor a todo o País uma
legislação mais ou menos uniforme. O que a União não pode é legislar sobre
assuntos particulares da esfera de interesses ou de peculiaridades dos Estados.
Normas gerais são normas uniformes, isonômicas, aplicáveis a todos os cidadãos e a todos os Estados16.

Paulo Affonso Leme Machado17 entende não ser necessário que a norma geral abarque todo o território brasileiro, podendo abranger apenas um único ecossistema, uma única bacia hidrográfica ou uma única espécie animal ou vegetal.
Esse autor também afirma que a União deve inserir nas normas gerais os
tratados e convenções internacionais ratificados, como também guardar fidelidade
à Constituição.
Vladimir Passos de Freitas18 defende que a norma geral não precisa se dirigir
a todo o território nacional e sim a apenas uma parcela significativa dele, embora
seja necessário que a norma geral regule de forma ampla a matéria.
Esse mesmo autor cita a hipótese de uma norma de proteção da região amazônica, que não poderia ser considerada norma geral porque abarca somente uma
determinada parte do país, mas que deverá sê-lo porque a selva amazônica tem
uma importância especial para o povo brasileiro, seja do ponto de vista cultural,
econômico ou de segurança.

15

MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Impacto ambiental – aspectos da legislação brasileira. 2 ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 61/63.
16
GRECO, Leonardo. Competências constitucionais em matéria ambiental. Revista dos Tribunais, V. 687. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2003, p. 23/29.
17
MACHADO, Paulo Affonso Leme Machado. Direito ambiental brasileiro. 9 ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 82.
18
MORAES, Luís Carlos Silva de. Curso de direito ambiental. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 58.
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Outro exemplo dado por esse autor é o de uma resolução editada pelo IBAMA sobre a pesca nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que poderia
ser considerado uma norma geral tendo em vista que a preservação da fauna ictiológica foi objeto de adesão do Brasil à Convenção realizada em Genebra, e que
os resultados da pesca em um Estado podem se fazer refletir nos demais, devendo
por isso a União legislar a respeito.
O próprio § 4º do art. 225 da Constituição Federal corrobora esse entendimento, ao dispor especificamente sobre a proteção de biomas como a Floresta
Amazônica Brasileira, a Serra do Mar, a Mata Atlântica, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira.
Tendo em vista a razão de ser da legislação ambiental, que é assegurar a
defesa do meio ambiente, permite-se em matéria ambiental que a União legisle
pormenorizadamente sobre determinado assunto como se estivesse tratando de
uma norma geral, desde que se esteja buscando resguardar o interesse geral19.
Essa é uma forma direta de se tentar evitar que os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios facilitem a devastação ao legislarem sobre o meio ambiente de
uma forma mais branda, o que encontra fundamentação no princípio da prevenção
e da precaução.
Dentro de uma interpretação teleológica da Ciência Jurídica, e em especial
do Direito Ambiental, o objetivo maior de proteção à vida e à qualidade de vida
estará melhor resguardado se a legislação ambiental for mais restritiva, tendo em
vista que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental.
Ao ressaltar o interesse coletivo independentemente do grau de especificidade de uma norma ambiental, o legislador federal diferencia norma geral de norma
genérica com o objetivo de impedir que a legislação ambiental possa permitir ou
legitimar uma degradação.
Álvaro Luiz Valery Mirra20 afirma que a proteção ao meio ambiente recomenda a elaboração de normas específicas e detalhadas, destinadas a regulamentar o assunto em âmbito nacional.
Nas hipóteses em que as noções de norma geral e especial não sejam claras o
suficiente para a solução de conflitos envolvendo a aplicação de normas da União
e dos Estados, tem-se sustentado que deva prevalecer, no caso concreto, a norma
que melhor garanta a efetividade do direito fundamental tutelado, dando-se preferência àquela mais restritiva sob a ótica da preservação da qualidade ambiental.
Nesse sentido, esclarece Paulo José de Farias Leite:
Pelos já citados §§ 1º e 4º do art. 24, pelo art. 225 da Constituição, bem como
pela indefinição do que seja norma especial, deve-se, fortiori ratione, fixar
como diretriz exegética que os eventuais conflitos, nos quais a noção de norma geral e especial não seja suficiente, devem ser resolvidos pela prevalência

19

MUSSETTI, Rodrigo Andreotti. Da hermenêutica jurídico-ambiental. Disponível em: http://www.direito.adv.br. Acesso
em: 8 de novembro de 2002.
20
MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Impacto ambiental – aspectos da legislação brasileira. 2 ed. São Paulo: Juarez de
Oliveira, 2002, p. 62.
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da norma que melhor defenda o direito fundamental tutelado, por tratar-se de
preceito constitucional (lei nacional) que se impõe à ordem jurídica central ou
regional (in dubio pro natura).
Assim, o princípio in dubio pro natura deve constituir um princípio inspirador da interpretação. Isto significa que, nos casos em que não for possível
uma interpretação unívoca, a escolha deve recair sobre a interpretação mais
favorável ao meio ambiente.
Fica assim solucionado o conflito em função da maior restritividade da legislação federal ou estadual, caso não se possa distinguir com clareza que se trata
de normas específicas ou gerais (...).
Assim, teleologicamente, assegura-se a possibilidade de norma estadual estabelecer proibições, onde a lei federal permita, bem como que a lei federal estabeleça
patamares mínimos de proteção ambiental a serem observados em todo o País, dando-se efetividade à proteção ambiental e ao desenvolvimento auto-sustentável21.

Esse foi o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná quando
se pronunciou sobre a matéria no Acórdão nº 15.278–3 proferido pela Terceira
Câmara Cível, que julgou o Agravo de Instrumento de nº 65.302-7 com relação
à aplicabilidade do art. 2º da Lei nº 4.771/65, conhecida como Código Florestal,
que delimita com muito detalhamento e precisão o estabelecimento de áreas de
preservação permanente nos perímetros rurais e urbanos:
Assim, estão dirimidas quaisquer dúvidas sobre a aplicação do Código Florestal nas áreas urbanas, posto que a União, nos limites da sua competência, estabeleceu como norma geral a ser indistintamente aplicada por todos os Estados
da Federação e seus Municípios, independentemente de estarem localizados
em áreas rurais ou urbanas, as metragens especificadas nas alíneas do artigo
2º da Lei 4.771/65. Não pode o município de Curitiba editar lei que estabeleça
normas menos rígidas que aquela estabelecidas por leis federais ou estaduais,
sob a alegação de que estariam legislando sobre assuntos de interesse local
– artigo 30, I, da Constituição Federal.

Dessa forma, unicamente no caso de a Constituição Federal ter sido desrespeitada é que os Estados e o Distrito Federal não deverão obediência à norma
geral editada pela União22.
Com relação à competência legislativa concorrente em matéria ambiental, é
importante dizer que as normas gerais editadas pela União devem ser complementadas pelos Estados e pelo Distrito Federal, restando aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse predominantemente local, de modo a
se adequar à legislação federal e à legislação estadual.
Na prática, o Estado e o Distrito Federal não podem contrariar as normas gerais editadas pela União, da mesma forma que os Municípios devem se coadunar às
normas gerais editadas pela União e pelos Estados no caso de omissão federal.

21
FARIAS, Paulo José Leite. Competência federativa e proteção ambiental. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor,
1999, p. 356.
22
MACHADO, Paulo Affonso Leme Machado. Direito ambiental brasileiro. 9 ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 85.
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Toshio Mukai23 destaca que em matéria ambiental a legislação municipal
e a estadual não podem ir de encontro à lei federal, visto que a legislação municipal terá que observar as normas gerais válidas da União e dos Estados, e os
Estados e o Distrito Federal terão de observar necessariamente as normas gerais
editadas pela União.
Nesse sentido, o dispositivo da Constituição de Santa Catarina que dispensava o estudo prévio de impacto ambiental no caso de áreas de florestamento ou
reflorestamento para fins empresariais foi invalidade pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.086-SC:
Diante dos amplos termos do inc. IV do § 1º do art. 225 da Carta Federal,
revela-se juridicamente relevante a tese de inconstitucionalidade da norma estadual que dispensa o estudo prévio de impacto ambiental no caso de áreas de
florestamento ou reflorestamento para fins empresariais.
Mesmo que se admitisse a possibilidade de tal restrição, a lei que poderia viabilizá-la estaria inserida na competência do legislador federal, já que a este
cabe disciplinar, através de normas gerais, a conservação da natureza e a proteção do meio ambiente (art.24, inc. VI, da CF), não sendo possível, ademais,
cogitar-se da competência legislativa a que se refere o § 3º do art. 24 da Carta
Federal, já que esta busca suprir lacunas normativas para atender a peculiaridades locais, ausentes na espécie.

Medida liminar deferida.
Os Estados e o Distrito Federal podem editar normas gerais em matéria ambiental se a lei federal for omissa, podendo ocorrer o mesmo com os Municípios
se inexistir norma geral federal ou estadual sobre o mesmo tema, assim como prevêem os incisos I, VI e VII do art. 24 e I e II do art. 30 da Constituição Federal.
Como a norma geral em matéria ambiental pode ser bastante detalhada e
precisa, a exemplo dos arts. 2º e 16 do Código Florestal, nesses casos é possível
que a edição de normas suplementares seja desnecessária.
Com efeito, não tem sentido suplementar uma norma geral que prescinde de
suplementação.
Por isso, Luís Carlos Silva de Moraes24 pondera que por ser a generalidade
a principal característica da norma jurídica, decorrendo daí a sua aplicabilidade a
todos, somente se deverá aceitar a complementação da norma por uma legislação
mais específica quando isso for realmente necessário para a proteção do bem jurídico em questão.
Esse mesmo autor cita o exemplo da Lei nº 8.723/97, que estabelece os limites de emissão de poluição atmosférica:
Pela localização geográfica de uma região (ex: Planalto), os gases concentram-se na região, sendo a dispersão bem vagarosa, ou seja, mesmo obedecendo as regras gerais de controle, aquela região tem índices acima do esperado.

23
24

MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002, p. 21.
MORAES, Luís Carlos Silva de. Curso de direito ambiental. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 56/57.
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Comprovado que a regra geral não consegue proteger satisfatoriamente o bem
jurídico (ar – meio ambiente), em razão da peculiaridade físico-química do
local, o ente federativo regional ou local pode estabelecer regras complementadoras àquela geral, com a mesma finalidade, até o estágio suficiente para a
adequação do ar25.

Em face disso, uma norma somente deve ser suplementada quando houver
realmente necessidade de adaptar a regra geral às situações de fato, para que o
bem jurídico em questão possa ser efetivamente protegido.
No entanto, essa é uma necessidade muito comum em relação à legislação ambiental, visto que cada Estado e cada Município, para não dizer cada bioma e cada
ecossistema, possuem uma realidade diferente e apresentam demandas específicas.
A aplicação de uma mesma norma ambiental pode ocorrer de forma diferenciada a depender da região ou do lugar em questão.
Um certo Estado ou um certo Município poderão sentir a necessidade de
suplementar uma norma geral ambiental, ao passo que outro não, de acordo com
as peculiaridades de cada ente federativo.
Na verdade, mesmo dentro de um mesmo Estado, ou mesmo dentro de um
Município, a norma geral pode ser aplicada de forma diferenciada, visto que esta
poderá ser suplementada apenas em relação a uma determinada região ou localidade que, por já estar excessivamente degradada ou por abrigar sítios de relevante
valor ambiental, requerem uma proteção especial.
6. HERMENÊUTICA JURÍDICO-AMBIENTAL
Caso duas normas em matéria ambiental estejam em conflito prevalecerá
a que for mais benéfica em relação à natureza, posto que no Direito Ambiental
vigora o princípio in dubio pro nature26.
Trata-se de uma outra manifestação do princípio da prevenção que, por defender que o mais importante é impedir que o dano ambiental aconteça, entende
que a legislação ambiental mais preservacionista deve ser a acolhida porque essa
é uma maneira de evitar possíveis degradações.
A finalidade do Direito, que é a de promover a dignidade da pessoa humana
e a paz social, no Direito Ambiental é traduzida como a proteção ao meio ambiente e, por conseqüência, à vida e à qualidade de vida. Isso justifica a adoção do
princípio in dubio pro nature27.
Dentro desse raciocínio, no caso da edificação urbana à margem de rios e de
outros reservatórios de água, a legislação a ser aplicada são as alíneas a, b e c do art. 2º
do Código Florestal, que melhor revelam o caráter protetivo do Direto Ambiental.

25

MORAES, Luís Carlos Silva de. Curso de direito ambiental. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 56/57.
MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Impacto ambiental – aspectos da legislação brasileira. 2ª ed. São Paulo: Juarez de Oliveira,
2002, p. 73.
27
MUSSETTI, Rodrigo Andreotti. Da hermenêutica jurídico-ambiental. Disponível em: <http://www.direito.adv.br>.
Acesso em: 8 nov. 2002.
26
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De qualquer forma, nessa matéria têm os Municípios a liberdade para editar
normas mais severas, aumentando os limites das áreas de preservação permanentes previstos pelo art. 2º do Código Florestal. A simples aplicação desse princípio
solucionaria de uma vez por todas o conflito de normas discutido neste estudo.
7. INTERESSE LOCAL DOS MUNICÍPIOS
É preciso saber se o art. 2º do Código Florestal invadiu a competência dos
Municípios de legislarem sobre assuntos de interesse local em se tratando de matéria ambiental, nos moldes do que reza o inciso I do art. 30 da Constituição Federal, pois se a supressão da mata ciliar for um assunto de interesse estritamente
local deve por isso ser regida apenas pela legislação municipal.
Contudo, como afirma Celso Ribeiro Bastos28 inexiste consenso com relação
ao conceito e abrangência da expressão “assuntos de interesse local”, de maneira
que essa indefinição pode gerar a perplexidade ao promover situações ambíguas
nas quais se misturam interesses locais e interesses regionais.
Se já é difícil definir o que é um interesse meramente local, em se tratando
de matéria ambiental essa delimitação se torna praticamente impossível, visto que
uma das principais características do dano ambiental é a sua não restrição a um
determinado espaço ou território. No caso da supressão da mata ciliar é provável
que seu efeito seja sentido em outras localidades, especialmente se vários Municípios de uma mesma região fizerem isso.
Um exemplo emblemático disso é o Rio São Francisco que se encontra assoreado e poluído por causa da supressão da mata ciliar para fins de agricultura ou de
pecuária, necessitando por causa disso de um tratamento urgente de recuperação.
Além do mais, seria um contra-senso que o interesse local de um Município
se confrontasse com o interesse de toda uma coletividade, revelado na manutenção da vida e da qualidade de vida decorrentes do equilíbrio dos ecossistemas.
Logo, é descabido dizer que o art. 2º do Código Florestal interveio em um
interesse local de determinado Município, posto que independentemente disso a
Constituição Federal já reconhece que dentro da hierarquia normativa essa competência pertence indiscutivelmente à lei federal que no caso é o Código Florestal.
8. O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DO CÓDIGO FLORESTAL
A discussão acerca da aplicabilidade ou não das alíneas do art. 2º do Código
Florestal encontra resposta no parágrafo único do mesmo dispositivo, que não deixa
dúvida quanto ao fato de que os planos diretores e legislações municipais de uso do
solo de uma maneira geral devem obedecer aos limites da legislação federal.
Por meio da Lei nº 7.803/89, o legislador federal acrescentou ao art. 2º do
Código Florestal um parágrafo único dispondo expressamente sobre a aplicabilidade desse dispositivo em perímetros urbanos.

28

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 319/320.
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Embora esse já fosse o sentido da legislação anterior, o referido parágrafo
único determinou expressamente que nos perímetros urbanos definidos por lei
municipal, e nas aglomerações urbanas e regiões metropolitanas em todo território abrangido devem ser observados os dispostos nos Planos Diretores e leis de
uso de solo, respeitados os limites a que se refere o artigo em questão.
9. CONCLUSÕES ARTICULADAS
9.1 A Constituição Federal revela que o Código Florestal é a lei que deve ser
aplicada, pois a competência para legislar sobre o meio ambiente é concorrente
e pressupõe uma hierarquia normativa a partir da esfera federal, que tem de ser
seguida pelos Municípios, que só poderiam legislar livremente se não houvesse lei
federal (ou estadual) sobre o assunto.
9.2 Os dispositivos das leis municipais que diminuírem as áreas de proteção estabelecidas são inconstitucionais porque não observaram a competência fixada na
Constituição Federal de 1988 e não devem ser observados. Esse é o norteamento
que se coaduna com a doutrina, os princípios e, principalmente, com a finalidade
do direito ambiental: a conservação e o uso racional do meio ambiente.
9.3 Os Municípios têm de legislar em inteira conformidade com a lei federal porque, assim como o plano diretor, o interesse local dos Municípios não pode se
sobrepor ao interesse da coletividade nem aos comandos e princípios consagrados
pela Constituição Federal.
9.4 Uma leitura atenta do parágrafo único do art. 2º do Código Florestal deslindaria a questão da aplicabilidade urbana das áreas de preservação permanente, já que
nele está expressamente prescrita a aplicação do dispositivo às áreas urbanas.
9.5 O princípio in dubio pro nature, que é derivado do princípio da prevenção,
ajuda a encerrar a questão na medida em que dispõe que em caso de conflito de
legislações será acolhida a mais eficaz na proteção ao meio ambiente.
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LICENCIAMENTO AMBIENTAL COMO
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Público de Roraima e Professor efetivo de Direito Ambiental na
Universidade Federal de Roraima

1. INTRODUÇÃO
O licenciamento ambiental é um instrumento da política nacional do meio
ambiente (art. 9°, IV) e igualmente das políticas estaduais do meio ambiente1
que tem respaldo indireto na Constituição Federal no art. 225, §1º, IV, no que
visa estabelecer regras para os empreendimentos ou atividades utilizadores de
recursos naturais ou que sejam efetiva ou potencialmente causadoras de poluição
ou venham de alguma forma a causar degradação ambiental. Foi por intermédio
da Lei nº6.938/81 que o legislador infraconstitucional exigiu tal mecanismo para
que pudesse ser autorizado a prática de um ato hipoteticamente infenso ao meio
ambiente ou que diretamente pudesse causar algum dano ambiental.
Representa um procedimento no âmbito da administração pública a cargo
dos órgãos ambientais competentes e integrantes do SISNAMA que os instaura
com esteio em provocação da parte interessada e mediante apresentação de um
estudo ambiental adequado para o empreendimento ou atividade que se pretende.
Configura um mecanismo capaz de, preventivamente, mitigar os impactos advindos de quaisquer atividades antrópicas, mormente àquelas inseridas no contexto
do art. 10, com redação dada pela Lei nº 7.804, de 18.07.89, ou seja posterior a
entrada em vigor da Constituição Federal vigente2.
Este instrumento foi eleito para estudo em função de sua peculiaridade preventiva para o meio ambiente, em particular para a proteção da biodiversidade ou
diversidade biológica3 hoje tema tão emergente nacional e internacionalmente, pois
se aplica à variedade genética de vida no planeta Terra, sendo considerada uma das
propriedades fundamentais da natureza e responsável pelo equilíbrio, estabilidade

1

Art. 15, V, e Art. 47 e ss. do Código de Proteção ao Meio Ambiente do Estado de Roraima, Lei Complementar Estadual
nº007, de 26 de agosto de 1994.
MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: doutrina-prática-jurisprudência. Editora dos Tribunais, 2000.
3
Diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros,
os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte;
compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. (Artigo 2° da Convenção sobre
Diversidade Biológica).
2
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dos ecossistemas e fonte potencial de uso econômico. É elementar sua relevância para
a ocorrência de processos naturais e de produtos fornecidos pelos ecossistemas que
sustentam a biosfera, tornando-a apropriada e segura para a vida. A diversidade biológica possui, além de seu valor intrínseco, um valor ecológico, genético, social, econômico, moral, científico, educacional, cultural, recreativo e estético.
Assim, reconhecendo a importância da biodiversidade para a manutenção
da própria vida, o licenciamento ambiental exigível pelo anexo 1 da Resolução
nº237/97 do CONAMA no tópico Uso de recursos naturais e uso da diversidade biológica pela biotecnologia e indiretamente noutras incidências que afetam
tais recursos(Loteamentos, assentamentos rurais, projetos agrícolas, fábrica de
celulose, rodovias, etc.) pode, via de seus mecanismos que serão vistos neste
trabalho, proporcionar a implementação concreta de medidas que satisfaçam,
em tese, integralmente os reais interesses ambientais, econômicos e sociais que
são os pilares do desenvolvimento sustentável, onde o controle eminentemente
técnico, jurídico e mesmo político do interesse pleiteado(público ou privado)
exercido pela administração pública ambiental é primordial para que se possa
falar em atender às necessidades das gerações atuais sem prejuízo das necessidades das futuras gerações.
2. PROCEDIMENTO LICENCIATÓRIO
2.1 Natureza Jurídica da Licença Ambiental
Com esteio no art. 5°, II e art. 37, caput, da Constituição Federal, vê-se que
o procedimento do licenciamento ambiental, como uma cadeia de atos da administração pública ambiental, deve se ater ao referenciado mandamento, mormente
oportunizando, em caso de provável indeferimento com prévia manifestação fundamentada que o interessado venha demonstrar o contrário no resguardo da sua
necessidade/interesse. Esta situação não impede, diante da sistemática adotada
pelo legislador constitucional, que o encerramento administrativo da discussão
obstaculize eventual intervenção do Poder Judiciário4.
Agora, para maior segurança do sistema positivo ambiental incorporado
pela Carta Magna de 1988 que foi a primeira das Constituições Federais a inserir
com detalhes a temática ambiental em seu contexto5, buscando a harmonia com a
necessidade de convivência com o desenvolvimento econômico e social6, mister
ser faz identificar a natureza jurídica da licença ambiental, eis que é o objeto do
procedimento do licenciamento ambiental quando instaurado.
A natureza jurídica deste ato administrativo já fora abordada em artigo publicado nos anais do 6º Congresso Internacional de Direito Ambiental, ocorrido

4

Art. 5°, XXXV, da CF que diz: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”
Isto sem esquecer que a CF de 1967 inseriu o termo ecológico em pleno período militar.
6
O princípio 8 da Conferência de Estocolmo de 1972 registra que “O desenvolvimento econômico e social é indispensável para assegurar ao homem um ambiente de vida e trabalho favorável e para criar na terra as condições necessárias de
melhoria da qualidade de vida.”
5
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em junho de 2002 em São Paulo, da lavra da advogada Adriana de Oliveira Varella Molina, intitulado Comentários sobre a Natureza Jurídica do Licenciamento
Ambiental e do Ato Administrativo Originário do Licenciamento Ambiental, p.
51/66. A confusão dos termos merece esclarecimento diante da concreta situação
normativa que temos nas unidades da federação. Em Boa Vista, Capital do Estado
de Roraima, por exemplo, o adotado é autorização7 ambiental prévia, de instalação e de operação, ainda uma autorização especial. Diversamente é o Estado de
Roraima que prevê o termo licença8 ambiental.
Sem receio de não aprofundar detidamente, autorização é ato administrativo
pelo qual a Administração consente que o particular exerça atividade ou utilize
bem público no seu próprio interesse, porém discricionário e precário9. Muito
semelhante ao anterior, a permissão, na lição do mesmo doutrinador, é ato discricionário e precário, no sentido de que o administrador pode sopesar critérios
administrativos para expedi-la, sem direito à continuidade, o que leva a possibilidade de revogação sem indenização ao prejudicado10.
Por isso, algumas figuras jurídicas são instadas ao estudo para melhor análise da sistemática, quais sejam autorização e permissão(A categoria dos atos
administrativos que melhor poderia enquadrar àqueles ligados a matéria ambiental é a dos atos negociais11), nomenclaturas aplicáveis e compatíveis com o
sistema em análise frente à peculiaridade dos recursos da biodiversidade serem
direta ou indiretamente afetados, mesmo porque não se poderia entender perfunctoriamente como claro tal terminologia ainda que tendo o legislador infraconstitucional12 exarado a palavra licenciamento e que conduz indeclinavelmente ao seu fim que é a licença, em razão dos efeitos poderem ser os mais diversos
possíveis, conforme o pleito e ser a temática ambiental o cerne da questão.
Então, o relevante interesse público ambiental que é de ordem fundamental é o
ponto de partida.
Pela definição da resolução n°237/97 do CONAMA, art. 1°, II, licença ambiental vem a ser ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente,
estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão
ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob
qualquer forma, possam causar degradação ambiental.
Guardadas as devidas proporções e implicações jurídicas, é certo concluir
que o nomem juris que mais se adeqüa ao presente estudo é mesmo licença,

7

Lei Municipal n° 513/2000, art. 10, e Decreto Municipal n°079/2000, art. 10.
Lei Complementar do Estado de Roraima n°007/94
9
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15ª edição, revista, ampliada e atualizada.
Lúmen Júris: Rio de Janeiro, 2006. P. 123.
10
Idem, P. 124.
11
SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 18ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2001. P. 492.
12
Art. 9°, IV, e art. 10, ambos da Lei Federal n°6.938/81, Resoluções n°237/97(Normatiza regras gerais sobre licenciamento ambiental), n°273/2000(Licenciamento ambiental de Postos de comercialização, distribuição, armazenamento de produtos derivados de petróleo), n°299/02 (Disciplina regras sobre o licenciamento ambiental para projetos de assentamentos
rurais), dentre outras do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA.
8
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devido ao seu alcance, rigor formal e atendimento a requisitos pré-dispostos
pela administração ambiental que avalia técnica e juridicamente e outros que
poderão surgir de acordo com a o tipo de atividade ou empreendimento pretendido e impacto ambiental. Embasado nesta certeza, fica uma questão no ar:
Se hoje uma atividade ou empreendimento pode ser licenciado, evidentemente
se o interessado preencher todas as exigências legais em função do direito
subjetivo imanente, pode tal ato administrativo ser posteriormente cassado,
cancelado, anulado, etc. se o seu portador cumpre todas as condicionantes
(determinações do órgão ambiental para expedição e validade da licença ambiental), mas estando comprovado tecnicamente que quaisquer recursos da
biodiversidade estaria sendo alterado mais do que o previsto outrora? Fato
superveniente pode influir, então, na licença ambiental já expedida e em uso
sem gerar direito a indenização?
Ora, em se tratando de meio ambiente, mais ainda quando é o caso de interferência negativa na biodiversidade, as respostas tem que ser afirmativas, vez
que imprescindível é enfocar sua peculiaridade como direito de quarta geração13,
essencial à sadia qualidade de vida, as interações dos diversos organismos vivos
e ao equilíbrio ecológico, onde toda sorte de interpretações frente a este direito
fundamental que não é só do empreendedor mas de toda a coletividade presente
e futura(direito intergeracional) deve ser in dubio pro ambiente ou in dubio standum est pro ambiente. Esta é a premissa maior tanto que no provável conflito de
interesses em jogo(particular x meio ambiente, Administração x meio ambiente,
sociedade x meio ambiente, com esteio na própria conjuntura constitucional quem
prevalece é o macro interesse que é o ambiental).
A seguir este raciocínio tampouco a licença seria cabível em meio ambiente, pois sua extensão estaria limitada. Ocorre que é o termo que mais se
aproxima do ideal, no que divirjo da nomenclatura utilizada por Adriana de
Oliveira Varella Molina que entende ser mais apropriada a licença sui generis, pois pode ser revista fundamentadamente a qualquer tempo sem direito
a indenização desde que em prol do meio ambiente, isto em função de já
encontrarmos guarida na expressão utilizada pelo legislador que é mesmo a
licença ambiental, onde o ambiental qualifica a licença. Apesar desta ilação,
Daniel Roberto Fink et al , exara o posicionamento de que a natureza jurídica
predominante é mesmo licença gerando um direito subjetivo do interessado
que, para seu exercício, precisa preencher alguns requisitos previstos em lei,
não podendo a Administração negá-la quando satisfaz todas as exigências, no
entanto fatos ou atos posteriores podem recomendar a suspensão do ato administrativo ou mesmo eliminar seus efeitos.14

13

MORATO LEITE, José Rubens. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2000.
14
FINK, Daniel Roberto; ALONSO JR, Hamilton; e DAWALIBI, Marcelo. Aspectos Jurídicos do Licenciamento Ambiental. 2ª edição, São Paulo: Forense Universitária, 2002. P. 10.
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2.2 Permissibilidade Degradadora Condicionada
O empreendedor, ainda que cumprindo todas as exigências determinadas
pelo órgão ambiental competente e recebendo a licença ambiental, não poderá
amparado neste ato administrativo alterar o meio ambiente além do expressamente autorizado. Todavia a permissibilidade da lei, no sentido de que a licença
ambiental concedida pode autorizar a ocorrência da degradação ambiental15, é
relativa, ou seja, não basta o simples ato administrativo com natureza jurídica de
licença ambiental para que alguém possa promover agressão ao meio ambiente,
até porque não são todos os empreendimentos ou atividades que degradam ou são
capazes efetivamente de causar degradação, mas existem locais em que são terminantemente vedadas a intervenção ou no mínimo dificultadas por regras constitucionais, como nas áreas indígenas em que a exploração e aproveitamento dos
recursos hídricos e a pesquisa e lavra das riquezas minerais somente é permitida
com aprovação do Congresso Nacional16 e nas áreas de preservação permanente
instituídas pelo art. 2°(Legal) e do art. 3°(Ato do Poder Executivo) do Código
Florestal Brasileiro(Lei n°4.771/65), apesar da recente publicação da resolução n°
369/06 do CONAMA que trata da intervenção e supressão de vegetação em APP
de baixo impacto ambiental ter fragilizado tal instituto.
Portando uma licença ambiental não quer dizer que se pode fazer tudo ao
alcance do empreendedor, há uma limitação formal que é exclusivamente o ato
discriminado na própria licença e que não enseja quaisquer tipos de interpretações
extensivas e, por questão de lógica, não abarcaria outros atos administrativos que
poderiam ser exigidos pelos entes federados(art. 2°, caput, in fine, da Resolução
237/97 do CONAMA). A Administração Pública ambiental por dever legal é incumbida de atestar de forma cabal e extreme de dúvidas qual atividade ou empreendimento se viu licenciado e o que o correspondente responsável pode ou não
fazer para atender prontamente os seus dispositivos.
Outro fator que merece atenção é a licença ambiental expedida com vícios
de qualquer ordem que macule a sua finalidade, como é o caso da ausência de
competência de quem expede o ato; não avaliação técnica do projeto ambiental
exigido, o que não poderia sequer cogitar na expedição do ato mas em alguns
casos ocorre por questões políticas ou pessoais; ainda análise parcial do projeto
ambiental por insuficiência de técnicos habilitados no órgão ambiental; processo
licenciatório no qual não fora exigido qualquer projeto ambiental imprescindível;
avaliação do cerne do projeto ambiental e objeto do pedido equivocado ou mesmo
sem a profundidade exigida para o caso concreto; alteração posterior do posicionamento técnico frente ao interesse ambiental pleiteado que demande renova
apreciação ou mesmo cassação do ato concessório, dentre outras.

15
O legislador pátrio definiu o que vem a ser degradação da qualidade ambiental (art. 3°, II, da Lei n°6.938/81) que
engloba tanto o autorizado quanto o não autorizado pelo órgão ambiental competente, sendo que somente neste caso, em
tese na primeira hipótese também pode ocorrer o sancionamento(Id est: Licença ambiental eivada de vícios), é passível
de responsabilização.
16
Art. 49, inciso XVI, da Constituição Federal.
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É por estas razões que a licença ambiental não pode aprovar tudo ou ser
considerada válida por tempo indeterminado, eis que é possível a qualquer tempo
a sua revisão.
2.3 Princípio da Legalidade
O exercício da atividade laborativa no Brasil não é impedido pelo Poder Público, inclusive em se tratando de exploração mineral, até a Carta Magna de 1988
possibilita exploração racional e buscando-se o desenvolvimento sustentável(art.
225, caput, e §3°, da CF), só que adotando regras que disciplinem as atividades
ou empreendimentos potencial ou efetivamente poluidores ou capazes de causar
degradação ambiental.
Em tese todo empreendimento ou atividade que direta ou indiretamente venha a influir na qualidade do meio ambiente é passível de licença ambiental que
é o ato final do procedimento do licenciamento ambiental, podendo ser prévia,
de instalação, de operação ou de ampliação. Preenchidos os requisitos legais exigidos pelo ordenamento pátrio e os instituídos pelo órgão ambiental competente
e integrante do SISNAMA gera direito subjetivo com o que é obrigado a Administração Pública a conceder este ato administrativo sob pena de ilegalidade17 ou
abuso de poder, conforme o caso, nada impedindo a revisão pró-ambiente visto
no tópico anterior.
A Resolução nº237/97 do CONAMA, que trata do licenciamento ambiental
e regulamenta o art. 10 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente aduz no
Art. 1º, inciso I, que registra ser o Licenciamento Ambiental um procedimento
administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de
recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando
as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso18.
As regras aplicáveis e inerentes ao princípio da legalidade são claras, levando ao entendimento de que a exigência ou não de licença ambiental para determinado empreendimento ou atividade não é uma opção do administrador ou
mesmo um critério do particular, mas sim uma imposição normativa que tem por
norte o art. 5°, II, e art. 37, caput, ambos da Constituição Federal. “Ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, esta é
a redação do art. 5°, inciso II, do texto constitucional que incisivamente explicita
e dá os contornos do princípio da legalidade. A lei indicada deve ser entendida em
sentido lato, ou seja, englobando todos os atos de poder emanados da Administração Pública, sejam portarias, decretos, instruções normativas, resoluções e até a
produção laborativa do Poder Legislativo(Leis, Decretos legislativos, etc.).

17

GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 5ª edição, revista, atualizada e aumentada, São Paulo: Saraiva, 2000.
p. 78-79.
18
DA SILVA, Vicente Gomes. Legislação Ambiental Comentada. Belo Horizonte: Fórum, 2002.
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Acrescente-se que atualmente não se pode excluir a possibilidade do Poder
Judiciário, dependente do caso concreto, em havendo provocação, defronte o poder geral de cautela inserto no art. 461 do CPC, em decidir exigindo licença ambiental para a hipótese quando nenhum ato administrativo ou legislativo houvesse
previsto, pois não se pode simplesmente aguardar a boa vontade do administrador
ou mesmo do legislador em fazer constar tal exigência19 e, na sua falta, esperar
que exista um risco ou que um dano iminente ocorra.
Em matéria ambiental e fora da questão abordada no parágrafo retro, especialmente no tocante a necessidade de licença ambiental, é mister que previamente
seja exigido formalmente para depois ser tida como uma obrigação a ser cumprida. Os reflexos deste princípio no campo sancionatório são os mais diversos, pois
se não instituído a licença ambiental para alguma atividade ou empreendimento
antecipadamente não se poderá imprimir sancionamento administrativo e principalmente criminal, ou seja, nenhuma das sanções administrativas elencadas pelo
legislador pátrio (art. 72 da Lei n°9.605/98 e art. 2° do Decreto n°3.179/1999)
poderão ser aplicadas por ausência de norma precedente que autorize sua incidência. Em matéria penal o legislador foi mais claro ao exigir no art. 5°, XXXIX,
que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação
legal”. Óbvio é, quando há determinação judicial para que haja uma licença ambiental que a infringência administrativa e penal somente se dará após o comprovado descumprimento da imposição.
O procedimento do licenciamento ambiental é de ordem administrativa e
deve ater-se aos requisitos legais de instrução, fundamentação e deliberação, vez
que representa um ato administrativo vinculado, id est, adstrito às razões da convicção do administrador ambiental. Ainda que indeferido o pleito do interessado,
tal ato é passível de uma série de recursos administrativos, isto de acordo com a
legislação de cada ente estatal (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e,
também, poderá ensejar pleitos judiciais para salvaguarda de um pretenso direito
lesado via do writ of mandamus20. Pode o interessado prejudicado por um ato que
entende ilegal ou ilegítimo ou até abusivo acionar diretamente o aparato do Poder
Judiciário com esteio no Art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
É por estas e outras que deve a autoridade ambiental constituída proceder
conforme a lei em seu sentido lato estando o ato irregular propenso a decretação
de sua nulidade ou mesmo revogação administrativa ou anulação judicial. O STF,
Pretório Excelso, Tribunal Constitucional ou Tribunal guardião da Constituição
Federal editou a súmula 346 que informa “A administração pública pode declarar
a nulidade dos seus próprios atos”, igualmente está autorizado o Poder Judiciário
a anular os atos administrativos quando eivados de vícios que os tornem ilegítimos ou ilegais, cabendo tão somente à administração pública esta anulação e

19
Normas existem para tudo e em meio ambiente não é diferente, só que mesmo assim existem lacunas a serem preenchidas. O problema é a eficácia das que existem e a cobrança para que as futuras normas também o sejam! É tão grave o drama
que o Princípio 11 da Carta da Terra de 1997 registrou que os Estados devem criar legislações mais “eficazes”.
20
Mandado de Segurança previsto no Art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, ação civil ordinária ou ação civil
cautelar, dentre outras medidas jurídicas previstas no Código de Processo Civil ou leis processuais extravagantes.
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o poder de revogar seus atos quando os entenda convenientes. A anulação seja
pelo Poder Judiciário ou pela Administração Pública, implica em volta ao status
quo ante, ou seja, o retorno do ato ao seu nascedouro, circunstância esta em que
Juarez Freitas21 atribuiu a referência de que por imposição sistemática do controle
principiológico em sentido ampliado, excepcionalmente operará efeitos ex nunc,
exatamente para salvaguardar a excelência e a eficácia do sistema em seu todo,
mas a regra geral é de que os efeitos são ex tunc retroagindo à produção efetiva do
ato acoimado de vício intrínseco ou extrínseco.
A Resolução n°237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA
uma das principais normas sobre o tema e com aplicabilidade em todo território nacional, onde no artigo 2°, especialmente o seu parágrafo primeiro, insere textualmente
que os empreendimentos e atividades que estão sujeitos ao licenciamento ambiental
seguem em rol meramente enumerativo, não exaustivamente ou taxativamente ou numerus clausus, exigível desde a entrada em vigor do mencionado diploma legal. Não
é a única fonte, vez que inúmeras resoluções CONAMA também tratam de licenças
ambientais, conforme a peculiaridade(n°01/86, 273/00, dentre outras, inclusive as resoluções dos conselhos estaduais, do Distrito Federal e municipais de meio ambiente,
etc.), sendo que para o uso da diversidade biológica pela biotecnologia é expresso.
2.4 O licenciamento, outras autorizações/licenças do poder público
Reza o art. 2°, caput, parte final, da Resolução 237/97 do CONAMA
que a licença ambiental não exclui “outras licenças legalmente exigíveis”,
no que se deve incluir autorizações, permissões, concessões, etc. Ainda que
não houvesse esta previsão expressa é correto afirmar que já era presumível.
Um mero requerimento de licença ambiental não pode abarcar, por exemplo,
a licença de uso e ocupação do solo urbano ou mesmo o alvará de licença
de construção, ou o alvará de funcionamento ou o registro e autorização do
Departamento Nacional de Produção Mineral para pesquisa e exploração de
recursos do subsolo, etc.
Conforme a hipótese, para instruir o procedimento licenciatório, deve-se
acostar outros atos autorizativos do poder público, não podendo simplesmente
entender que um substitui ou mesmo engloba o outro até porque alguns deles são
outorgados por entes diversos.
2.5 O papel do adequado procedimento
Abordando os pontos anteriores é conclusivo asseverar que o procedimento
licenciatório, em todo o seu contorno e fases, torna-se um instrumento importante
para assegurar uma sustentável utilização, exploração e alteração da biodiversi-

21

FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e Princípios Fundamentais. 2ª edição, revista e ampliada, São
Paulo: Malheiros, 1999. P. 37.
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dade, isto porque desde o requerimento do empreendedor deveria ser feita, na
maioria dos casos em todo o Brasil pode não ser tão rigoroso assim, uma análise
criteriosa jurídica e mormente técnica do pleito. É por isso que o estudo ambiental
exigido deve incondicionalmente ser apresentado por profissionais habilitados,
qualificados e cadastrados no órgão ambiental com anotação indeclinável da responsabilidade técnica na entidade de classe correspondente fazendo com que uma
ideal equipe multidisciplinar qualificada possa avaliar e emitir posicionamento
sobre o referenciado trabalho e exigindo, se for o caso, adequação, complementação, novos estudos e dados, participação de outros profissionais de áreas específicas ou não, ou até mesmo possam simplesmente indeferir o pedido evidentemente
que com a fundamentação necessária.
Tais comportamentos interna corporis nortearão um eficiente controle administrativo sobre o objeto do que se requer, etapa mais do que elementar para
se conhecer o risco da atividade ou do empreendimento e o montante dos danos
que poderão ocorrer. Se tal intervenção não ocorre por omissão, falta de pessoal
técnico para análise, imposição política, etc., a concessão da licença ambiental
pode, ao contrário do preconizado neste trabalho, fazer com que um grave dano
reversível ou irreversível à biodiversidade possa haver com total responsabilidade
da administração pública ambiental.
Acertado é afirmar que um dos principais momentos do procedimento que
repercutem no resultado menos deletério para o ambiente é mesmo o da análise
técnica, por isso a equipe deve ser capacitada e qualificada para o exercício deste
significativo mister, sob pena de suportarmos licenças ambientais que ao contrário
de sua natureza jurídica possibilitam ou mesmo agravam situações efetivamente
prejudiciais com sérias conseqüências.
3. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO E O LICENCIAMENTO AMBIENTAL
3.1 Princípio da Prevenção
Não podemos convalidar com a situação corriqueira de correr atrás do prejuízo,
ou seja, somente após a ocorrência do dano é que o Poder Público vem tomar providências. É preciso aplicar o provérbio popular: É melhor prevenir do que remediar.
Este princípio vem ligado umbilicalmente ao instrumento da política nacional do meio ambiente que é o licenciamento ambiental, pois por meio deste
encadeamento de atos, dados e elementos técnicos, é que poder-se-ia depreender antecipadamente que uma atividade ou um empreendimento não poderia ser
licenciado porque viria a praticar danos ambientais irreversíveis ou de grande
monta em detrimento das riquezas da diversidade biológica.
A vedação preventiva não só contribuiria para o resguardo de tão significante interesse como está em total compasso com o zelo que a Administração Pública
deve ter com o setor privado e com os recursos que este pretendia investir que, se
não fosse advertido ou mesmo impedido, poderia empregar finanças sem resultado e com prejuízo certo.
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É forçoso afirmar que, se houvesse um corpo técnico qualificado, capacitado
e suficiente, meios e instrumentos hábeis de trabalho, remuneração apropriada,
ausência de politicagem, o procedimento licenciatório viria com certeza a ser um
dos principais veículos preventivos de ocorrências lesivas.
3.2 Princípio da precaução
Tal qual ocorre com o princípio da prevenção não é lícito esperar que o
risco(abstrato) vire dano(concreto) para que algo seja feito. É, outrossim, por estas razões que se aplica in concreto o princípio da precaução, compatível e harmônico com o princípio anterior. Paulo Affonso Leme Machado22 disserta que não
é preciso que se tenha prova científica absoluta de que ocorrerá dano ambiental,
bastando o risco de que o dano seja irreversível(atual e/ou futuro) para que não se
deixem para depois as medidas efetivas de proteção ao ambiente.
O Princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro/92(Eco 92) consignou que
medidas de precaução devem ser largamente aplicadas pelos Estados em face de
risco de danos graves ou irreversíveis, ainda que não se tenha uma certeza científica absoluta. Basta, assim, o risco ou mera hipótese da ocorrência de dano grave
e/ou irreversível para exigir do operador do direito ou mesmo do órgão ambiental
esforço para evitar a prática do ato ou a sua continuidade23.
4. ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS E DOS CONSULTORES CONTRATADOS
4.1 Qualificação
Linhas atrás já fora exposto a imprescindibilidade de se ter uma equipe
técnica num órgão ambiental e uma consultoria privada ambiental qualificada,
principalmente quando o tema objeto do pedido de licença ambiental é ligado a
biodiversidade.
Ora, muito embora seja notória a necessidade de atuação multidisciplinar
no procedimento licenciatório visando sua hábil apreciação e condução, é mais
certo ainda que dependendo do recurso ambiental envolvido e alvo da investida
pública ou mesmo privada faz surgir a obrigação de a estrutura pública ambiental
que irá apreciar ter um corpo técnico mais do que habilitado, o que torna exigível
que a respectiva composição para avaliação do estudo ambiental apresentado seja
integrada de pessoas de várias áreas das ciências(Biologia, Geografia, Geologia,
Ecologia, Antropologia, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Engenharia
Civil, Agronomia, Química, sem olvidar de outras igualmente importantes). Mas,
será que é isto que ocorre na prática em todos os rincões do Brasil? A resposta é
forçadamente e lamentavelmente afirmativa.

22
LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro. 9ª edição, revista, atualizada e ampliada, 2ª tiragem,
São Paulo: Malheiros, 2001. P. 639.
23
VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros. Princípio da Precaução. Belo Horizonte: Del Rey, 2004.
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A fim de que possamos melhor defender e preservar o meio ambiente e os recursos da biodiversidade essenciais à sadia qualidade de vida de todos os seres que
são diariamente atingidos pelas ações antrópicas com justificativas de cunho econômico ou até social válido é que o licenciamento ambiental seja um efetivo instrumento de controle de quaisquer desmandos, destacadamente os de ordem técnica.
Por esta razão é que cada vez mais devem ser cobrados dos consultores contratados e previamente cadastrados, às vezes percebendo somas vultosas ou fazendo trabalhos chulos e reproduções de outros já elaborados, com mais rigor a
qualidade de seus trabalhos e conclusões.
4.2 Eficiência e Concurso Público
Em decorrência da qualificação já abordada pode-se chegar a eficiência com
que os recursos da biodiversidade podem ser utilizados ou mesmo modificados.
É condição essencial para que haja a intervenção mínima suportável, onde os reflexos da atividade/empreendimento possam ser assimilados pelo meio de modo a
permitir que a sustentabilidade almejada ocorra.
Um dos fatores singulares que contribuem para a eficiência nos trabalhos
desenvolvidos por qualquer órgão ambiental é que seu corpo técnico, jurídico e
funcional seja oriundo de concurso público regularmente realizado pela administração pública. A justificativa é básica: proporciona a segurança que cada um deve
ter para o exercício da livre convicção, o que é diametralmente oposto de quando
tais profissionais tenham assumido o encargo em comissão e, portanto, exonerável ad nutum, ou seja, tem que agir na quase totalidade dos casos nos moldes,
orientação, determinação e mando de quem os nomeou(favor, indicação – QI,
amizade, etc.) por mera conveniência política estando sujeitos, conscientemente,
das responsabilidades que estão assumindo.
Em sendo concursados e qualificados os agentes públicos ambientais é de
se esperar um adequado e técnico procedimento de licenciamento ambiental que
culmine na expedição ou não de licença ambiental que atenda prioritariamente
aos anseios ambientais.
5. O PODER PÚBLICO E A RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO AMBIENTAL
5.1 Financiamentos e Incentivos Governamentais
Um mecanismo que estaria, se cumprido, ligado ao princípio da prevenção é
o do financiamento e incentivos governamentais para o fomento de atividades ou
empreendimentos, isto porque desde a entrada em vigor da Lei de Política Nacional
do Meio Ambiente, o seu art. 12 já exigia o prévio licenciamento ambiental para que
tais benefícios fossem liberados, porém lamentavelmente a pouco tempo é que vem
sendo cumprido e noutros casos ainda é descumprido deliberadamente.
A constatação é inevitável: se é exigível licença ambiental o próprio Poder
Público que fomenta a atividade econômica deveria ser o primeiro a cobrar a ex-
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pedição de tal ato administrativo pelo órgão ambiental competente e a liberação
da verba deveria ser proporcional ou mesmo paulatina às suas fases(Prévia, Instalação e Operação).
Ocorre que no Brasil inúmeras atividades/empreendimentos foram financiados com dinheiro público ou tendo incentivos de qualquer natureza sem ter o
básico ambientalmente que é alguma licença ambiental, sendo que mesmo sendo
exigida e tendo conhecimento simplesmente se atinham ao formalismo do documento eventualmente expedido para satisfazer uma previsão legal, ou seja, o que
era necessário era exclusivamente apresentar a licença ambiental pouco ou nada
importando a forma com que este ato administrativo foi outorgado, se o projeto
ambiental apresentado é qualificado, se o órgão ambiental tem capacidade para
apreciação do pleito ou se o interesse ambiental está resguardado.
Preciso é, no entanto, aplicar concretamente a transversalidade com que o meio
ambiente deve ser visto e respeitado, por todos, principalmente o Poder Público, fazendo com que o próprio órgão financiador ou responsável pela política de incentivos
tenha o poder-dever de legalmente averiguar se fora exigido o estudo ambiental adequado para o caso, se foi o órgão ambiental expedidor o competente para o licenciamento ambiental, se as outras licenças, autorizações e permissões exigíveis do Poder
Público foram expedidas, se a equipe técnica contratada pelo empreendedor está ou
não cadastrada no órgão ambiental, se as condicionantes da licença concedida estão
sendo cumpridas, etc. Isto sim é responsabilidade positiva ambiental.
Por se tratar de dinheiro de todos o rigor para liberação ou isenção deveria ser maior, mas não só por isso, também somasse a importância que o meio
ambiente tem nos últimos tempos inclusive como uma exigência do próprio
mercado(Ronald Case na década de 60 do século passado já inseria tal possibilidade de regulação pelo mercado em relação a proteção ambiental).
5.2 Desenvolvimento Sustentável
A busca do desenvolvimento sustentável, trabalhado desde a Conferência de
Estocolmo realizada no período de 5 a 16 de junho de 1972 com sua origem no
ecodesenvolvimento de Maurice Strong e posteriormente com Ignacy Sachs, se
viu sacramentado pelo relatório Brundtland24, muito embora seja de comum senso
entre todos e inclusive tema de discurso aberto de políticos quase sempre da boca
para fora, é algo a ser concretizado diariamente por todos, coletividade e poder
público, como determina a própria Constituição Federal no capítulo que trata do
meio ambiente quanto da ocasião em que se refere a ordem econômica e social.
Para isso, uma das principais medidas é a gestão ambiental nos moldes preconizados pela Lei de Política Nacional do Meio Ambiente desde 1981(não ex-

24

A Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento-CMMAD em 1987, presidida pela 1ª Ministra da
Noruega Gro Arlem Brundtland, concluiu o relatório denominado “Nosso Futuro Comum” entendendo que “desenvolvimentos sustentáveis significa atender às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de
atender suas próprias necessidades” com implicações diretas no direito intergeracional.
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plicitamente) que corresponde a primeiramente conhecer os recursos ambientais25
disponíveis e administrá-los adequada e sustentavelmente em termos que possibilite o entrelaçamento harmônico das necessidades econômicas com observância
indeclinável do elemento social presente e futuro.
Imprescindível é, para que tal premissa tenha aplicabilidade, a interação, envolvimento e participação tanto do setor público quanto do privado e indiscutivelmente a sociedade, no planejamento e execução das políticas públicas, mormente
àquelas que afetem direta ou indiretamente o meio ambiente26.
É assim que poderemos sacramentar um meio ambiente mais preservado ou
que se viu recuperado para ser usufruído racionalmente por todos, observando-se
que quem agradecerá tais medidas é a flora, a fauna aquática e terrestre, os recursos
hídricos, qual seja em resumo a biodiversidade, incluindo-se aí o próprio ser humano das futuras gerações, passando a entender que não é só uma questão de luxo ou
mero deleite, mas sim representativo da própria sobrevivência das espécies.
Devemos, por conseguinte, ater-se às correções das deficiências normativas
e governamentais existentes e buscar dar aplicabilidade àquelas que certeiramente defendem o ambiente sob a ótica eminentemente jurídica e preferencialmente
preventiva. Tais componentes somados a conscientização pública por intermédio
da educação ambiental formal e informal pode proporcionar para as gerações vindouras algo melhor do que realmente encontramos.
Texto da mais elevada representatividade e que se aplica como uma luva
ao vertente estudo é seguinte27: “No passado a lenda sobre o Eldorado moveu a
alma e a ambição de exploradores. Nessa busca muitos entregaram suas vidas e
suas riquezas. Hoje, o ouro que atrai não é mais amarelo, mas verde. Ouro verde
das florestas brasileiras, com sua prodigiosa variedade de plantas, flores, insetos
e animais. A biodiversidade brasileira corresponde a 40% do total mundial. Uma
reserva que outros países já consumiram, mas que aqui ainda está preservada. É
esta riqueza temos que preservar e aprender a utilizar com consciência ambiental
e com responsabilidade social.”
O significado da importância da biodiversidade conduz ao estabelecimento
de uma ilação de que vem a ser uma verdadeira poupança para as futuras gerações, principalmente tomando como base a biodiversidade existente. Estas são
razões de ordem humanitária e natural que atestam sobremaneira a relevância da
manutenção da vida sob todos os seus aspectos e a sua intercorrespondência.
Vital, por estes apontamentos, a necessidade de atuação conjunta(coletividade
e poder público) para a sua tutela, sendo que um dos meios hábeis de se alcançar
uma solução satisfatória é o licenciamento ambiental como instrumento preventivo,

25
O art. 3°, V, da Lei n°6.938/81, com redação dada pela Lei nº 7.804, de 18.07.89, consigna o que entende por recursos
ambientais como sendo 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.
26
O termo meio confunde-se com o ambiente, sendo pois sinônimos e redundantes, conquanto é o que vem sendo hodiernamente utilizado desde a Lei n°6.938/81 que trata de seus aspectos relevantes e, inclusive, a definição. O legislador
constitucional, por seu turno, fez constar no texto da Carta Magna o meio ambiente e como lei maior do País que rege todo
o seu ordenamento é o termo que deve prevalecer.
27
Texto publicado no site http://www.brasil.gov.br/temas.htm.
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o qual se fosse realmente cumprido, observado, atendido, técnica e juridicamente,
poder-se-ia hipoteticamente ver na prática chegar o mais próximo do pretendido desenvolvimento sustentável com a adequada gestão dos recursos ambientais, apesar
de que tal expressão está ainda em construção e não existe um modelo, padrão ou
fórmula mágica que pudesse atender a qualquer realidade local, regional, nacional
ou internacional devido às inúmeras realidades e problemáticas.
5.3 Controle da Administração para uma Melhor Gestão do Meio Ambiente
O ponto de partida para este esquadrinhamento a situação conjetural de que
uma pessoa física ou mesmo jurídica, de direito público ou privado, venha a pretender o licenciamento ambiental antes de levar a termo qualquer atividade, obra
ou construção, atos estes que se executados são passíveis de responsabilização administrativa, penal e cível, neste caso se houver degradação ambiental ou ameaça
de lesão ao meio ambiente.
Instaurando, desse modo, o procedimento de licenciamento ambiental a partir
de um requerimento para que seja viabilizado um empreendimento ou atividade,
mister se faz analisar-se toda documentação exigida e projeto ambiental correspondente que teve como base um termo de referência(documento elaborado pelo órgão
ambiental, em quaisquer das esferas governamentais, que subsidia, de acordo com
cada necessidade ou realidade, o que deverá ser feito pelo técnico ou equipe técnica
contratada), depois passasse inicialmente ao estudo dos dados apresentados pelos
técnicos ambientais para averiguar se estão de acordo com cada peculiaridade e
posteriormente analisa-se o projeto ambiental perfunctoriamente.
É neste último momento, não que existam somente dois, pois em geral são
posturas bem diversas no feito administrativo a cargo do órgão ambiental, considerado o mais importante, que direta ou indiretamente estar-se-á tutelando ou
não o meio ambiente e respeitando a sua capacidade de intervenção(limite de
carga) e inclusive fazendo vedar a concretização dos pleitos que são deletérios. O
controle que se faz é de cunho eminentemente preventivo, isto em cumprimento
ao princípio que lhe dá o nome, onde a administração pública ambiental tem toda
uma gama de poderes dentro do procedimento licenciatório que em tese impediria
qualquer investida ofensiva a um determinado ambiente sem os critérios mitigadores permitidos pela legislação ambiental.
A finalidade precípua do procedimento de licenciamento ambiental está voltada não somente para a análise documental e técnica que é burocrática, mas principalmente para o estudo perfunctório do requerimento, sua viabilidade ambiental e
do projeto ambiental, que é exercido pelo órgão ambiental competente com exclusividade de acordo com as regras pré-estabelecidas pelo legislador constitucional e
mesmo o infraconstitucional(Arts. 22, 23, 24, 25 e 30 da Constituição Federal, art.
10 da Lei n°6.938/81 e Resolução n°237/97 do CONAMA). Esta estrutura pública
ambiental detém o relevante e destacado poder de julgar com primazia qual é o interesse ambiental frente ao interesse pretendido e é quem pode, via do corpo técnico
e jurídico qualificados estabelecer e proporcionar a efetivação de uma atividade ou
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um empreendimento utilizadores de recursos naturais ou que sejam efetiva ou potencialmente causadoras de poluição(art. 3°, III, da Lei n°6.938/81) ou venham de
alguma forma a causar degradação ambiental e, dessa maneira28.
5.4 Atuação Estatal na Política Ambiental e Controle Social
O poder-dever de elaborar, discutir, aprovar e executar políticas públicas
voltadas para o meio ambiente é do Estado(União, Estados, Distrito Federal e/ou
Municípios – art. 1°, art. 18, art. 23, VI e VII, 24, VII e VIII, art. 30, I e II, da CF)
com respaldo na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente(Lei n°6.938/81),
seja cumprindo seus objetivos(arts. 2° e 4°) e diretrizes(art. 5°), seja tomando
como base os seus princípios(art. 2°) e instrumentos(art. 9°). Exerce, por obrigação constitucional e infraconstitucional, a incumbência de promover a gestão
ambiental no Brasil, seja normatizando, executando, aplicando e fiscalizando, porém não se pode deixar em segundo plano que o tema é bastante genérico(gestão
ambiental nas empresas, nas instituições públicas, dentro da própria residência,
etc.) com participação da coletividade que, outrossim, tem o dever de defender e
preservar(Art. 225, caput, da CF).
Inobstante o registro legal, ocorre em todo o país situações que caracterizam
ser o ente governamental ambiental ativo, operante e efetivo e em contrapartida
outros inativos, omissos, prevaricadores e/ou abusivos que são passíveis de sancionamento; só que é preventivamente que a correta gestão ambiental age com
mais profundidade e transparece os resultados mais nítidos. Um dos principais
momentos em que esta gestão pode ocorrer é no procedimento licenciatório.
Da teoria para a prática a história não é a mesma e desmandos ocorrem,
principalmente quando existem conflitos entre a pretensão econômica(pública ou
privada) e o meio ambiente, com certeza o segundo é preterido em prol do primeiro levando ao entendimento de que o interesse público ambiental, a grosso
modo, deveria estar inserido como o organismo comensal no interesse político dos
Chefes dos Executivos, a quem cabe gerir a máquina administrativa no anseio da
população que incondicionalmente deve cobrar tal postura e ação.
Precisamos sim de um amadurecimento em termos de meio ambiente, seja
da coletividade29 seja Poder Público, mormente o pertencente ao contexto dos
biomas brasileiros riquíssimos em biodiversidade como a Floresta Amazônica
(alvo geral do interesse nacional privado - novas fronteiras e internacional) e fazer
cumprir o que já vem consagrado desde 1988 que é a obrigação de todos de tutelar
este interesse como bem de uso comum e essencial a sadia qualidade de vida. Se
todos são os destinatários da norma constitucional e em sendo o meio ambiente
um patrimônio coletivo cada pessoa teria de cumprir sua obrigação no zelo e
resguardo de seu bem, o que se concretizado e em nível de sociedade poderia
representar muito.

28
29

LANFREDI, Geraldo Ferreira. Política Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 6ª edição, revista, ampliada e atualizada, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.
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Deveria, assim, a gestão do meio ambiente ser conciliada com a própria educação ambiental, uma das mais relevantes premissas inseridas no texto constitucional
e consagrada no princípio 19 da Conferência de Estocolmo, cujos resultados poderiam ser melhor aproveitados não só para o administrador como para a população
em geral, destacando-se as crianças e adolescentes que no futuro contribuirão sobremaneira para a busca e aplicação de uma mais justa política pública ambiental.
Quando é que no âmbito do poder executivo se falou em gestão ambiental,
esta tida nos moldes preconizados pelo sistema nacional do meio ambiente? Ou
em gestão ambiental participativa? E mesmo falando, quem é que buscou intencionalmente e formalmente aplicar? E, ainda, que aplicando, quem enfrenta todos
os problemas existentes e consegue solucioná-los(Falta de recursos, pessoal, compromissos políticos, etc.)? Agora, uma coisa é certa, quem poderia dar, e mesmo
cobrar, o bom exemplo que é o Poder Público, leia-se Executivo, faz na maioria
das vezes o contrário com argumentos falíveis e falaciosos ligados a pseudodesenvolvimentos sócio-econômicos30 ou simplesmente deixa de justificar uma omissão
que, por sua natureza e repercussão, poderia ser tão ou mais grave com resultados
deletérios para o meio ambiente que o próprio comportamento ativo.
Talvez a solução seria mesmo a conscientização pública para o problema,
porém pela condução da máquina paternalista a população entendida individualmente por seus membros está preocupada em sua grande maioria ou quase totalidade com o próprio umbigo e considera como problema(leia-se responsabilidade)
do Estado(sentido genérico) buscar uma solução. Contudo, se esperar pela atuação espontânea do dirigente político e sua conscientização o certo é que teremos
mais incertezas do que antes, além do mais o sancionamento por si só não basta
ou é o remédio para todos os males.
Uma coisa é certa neste quadro: é preciso mudar e porque não partindo da
sociedade organizada que é a destinatária de quase totalidade das ações e desmandos governamentais e, ao final, é quem paga a conta?
É, por estes motivos, com a soma destas parcelas de responsabilidade individual de todos os cidadãos e com destaque para os organizados que poderíamos de
fato e de direito velar pelo meio ambiente, apesar de existir uma quantidade vasta
de leis e atos normativos federais, estaduais e municipais que delimitam e obrigam a
preservação ambiental e até possibilitam a ocorrência da conservação ambiental.
Verificamos seguramente que do plano formal para a realidade há uma lacuna
que não é preenchida e que representa o cerne da questão: Não basta só a lei para
que seja freado ou minimizado o processo exploratório crescente sobre os recursos
naturais em função da ação predatória ilimitada do homem ou que o meio ambiente
seja observado, respeitado e protegido, sendo cada vez mais imprescindível que
haja participação popular para reverter este quadro(Seja por meio de audiências e
consultas públicas, seja acompanhando o rito dentro do órgão ambiental).

30

O princípio 8 da Conferência de Estocolmo de 1972 registra que “O desenvolvimento econômico e social é indispensável para assegurar ao homem um ambiente de vida e trabalho favorável e para criar na terra as condições necessárias de
melhoria da qualidade de vida.”
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Cito o insuperável Ihering que no final do século XIX preconizou: “...o amor
que um povo dedica ao seu direito e a energia despendida na sua defesa são determinados pela intensidade do esforço e do trabalho que ele lhe custou.”31.
Precisamos, assim, repensar a ideal gestão ambiental que não viria limitar
ou cercear o necessário desenvolvimento de uma nação e sim assimilarmos que
é possível compatibilizar e até viabilizar economicamente algum interesse por
intermédio de exploração/intervenção sustentável. Por que não começar com um
eficiente e apropriado procedimento de licenciamento ambiental com participação
popular proporcionada pela lei de informação ambiental?
6. CONCLUSÕES ARTICULADAS
6.1 Não há possibilidade de uma atividade ou mesmo um empreendimento ser
implantado e entrar em operação sem que haja alteração no ambiente do qual faz
parte e com algum prejuízo para a biodiversidade, porém deve-se buscar o mínimo de intervenção legalmente permitida, o que é controlado no procedimento de
licenciamento ambiental.
6.2 O licenciamento ambiental é nítido instrumento da política nacional de caráter preventivo por contribuir para utilização racional do meio ambiente e em
contrapartida limitar quaisquer formas de degradação sobre a biodiversidade e
resguardar o interesse intergeracional.
6.3 Imprescindível é a existência de um corpo técnico qualificado e concursado dos órgãos ambientais para que o procedimento licenciatório tenha um curso
regular e permita análise eficiente e eficaz do estudo ambiental apresentado por
consultoria contratada que igualmente deve ser qualificada.
6.4 A participação da sociedade organizada ou não é condição relevante para dar
legitimidade e transparência ao procedimento licenciatório em cumprimento ao
princípio da informação e, por conseqüência, permitiria fiscalização social sobre
o órgão ambiental, sobre sua avaliação em relação ao pleito e, ainda, sobre o grau
de intervenção nos recursos ambientais.

31

IHERING, Rudolf von. A Luta pelo Direito. 1872. São Paulo: Martin Claret. P. 34.
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1. INTRODUÇÃO
Um dos maiores desafios do Direito Ambiental contemporâneo consiste
sem dúvida na criação e adaptação de instrumentos jurídicos eficazes à implementação da proteção da diversidade biológica mundial, dos seus componentes,
e dos conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos.
1.1 A Distribuição Geopolítica da Biodiversidade e seu Valor Econômico
As diferenças e evoluções econômicas e geopolíticas na distribuição
e utilização da biodiversidade mundial, mostram a necessidade, mas, igualmente as dificuldades jurídicas no estabelecimento de um sistema de proteção
e de valorização da biodiversidade, que seja ao mesmo tempo aceito e aceitável. Com efeito, a repartição da diversidade biológica1 mundial é inversamente
proporcional a do avanço tecnológico e ciêntífico dos países que a albergam.
Consequentemente,“vários paises detentores de uma grande biodiversidade não
atuam ativamente nos rápidos avanços tecnológicos e científicos, que criam novos usos para seus recursos”.2
Assim, os recursos genéticos que constituiam já um bem de interesse ecológico para a comunidade internacional inteira, atualmente, representam um interesse econômico crescente, cuja preservação é essencial. A importância deste
mercado se traduz em dados bastante significativos, segundo «o Jardim Botânico
de Londres, a indústria farmacêutica traz, no mundo inteiro, cerca de US$ 75
bilhões, a indústria de semente US$ 30 bilhões e os outros setores mais de US$
60.00 bilhões3. O flúxo dos recursos genéticos é incomensurável, considerado

1

A diversidade biológica e seus elementos encontram-se definidos no art.2° da Convenção de Diversidade Biológica
(CDB).
2
LAIRD Sarah et KATE Kerry ten, in: Biodiversity and traditional knowledge, p. 241.
3
LIMA et BENSUSAN, Documentos ISA 8, « Quem cala consente? »,p. 5.
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entre “US$ 500 e US$ 800 bilhões anuais aos campos4 do biotecnológico, o agroindustrial, o farmacêutico etc..”5
1.2 A Importância do Conhecimento Tradicional Associado
Neste contexto, os conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos representam uma atração para os países desenvolvidos, funcionando como
um atalho à descoberta de novos produtos e, assim, permitindo a redução de vários anos de pesquisa e a economia de milhões em investimento, potencializando
enormemente o poder de pesquisa-desenvolvimento dessas sociedades. De acordo
com os dados do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (Inpi), “as indústrias chegam a economizar até 400% em tempo de pesquisa quando apoiadas em
pistas fornecidas pelas populações tradicionais”6.
Ademais, as populações tradicionais sempre tiveram um papel muito importante na conservação da biodiversidade. A aplicação das suas práticas tradicionais ajudou
muito, não somente ao desenvolvimento de uma importante gama de conhecimentos
sobre o uso da biodiversidade, mas, e sobretudo, na sua conservação e preservação.
1.3 Do Livre Acesso ao Princípio de Soberania dos Países sobre seus Próprios Recursos
Por muito tempo, o acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados a estes recursos estabeleceu-se de forma livre, apesar de um reconhecimento formal nos fóruns internacionais desde a década de 80. Não havia,
no entanto, quaisquer obrigações em nível internacional de retribuir às comunidades locais e povos indígenas a utilização dos seus conhecimentos. O livre acesso
vai assim contribuir para acentuar as diferenças entre os países fornecedores de
recursos genéticos, normalmente em desenvolvimento (do sul), e os países utilizadores destes recursos, normalmente desenvolvidos (do norte), até à adoção da
Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), em 1992, onde o debate sobre
o patrimônio comum da humanidade deu espaço à patrimonialidade nacional, de
acordo com o princípio de soberania dos países sobre seus próprios recursos7.
No que diz respeito aos conhecimentos tradicionais associados, o CDB reconheceu, no seu art. 8j, a importância destes conhecimentos, dispondo que os
países detentores de biodiversidade, sob reserva das disposições das suas legislações nacionais, deveriam criar instrumentos de proteção dos conhecimentos tradicionais associados das comunidades locais e dos povos indígenas, estimulando
a sua utilização com a aprovação e a participação dos detentores, bem como a
repartição equitativa dos benefícios originários deste uso.

4
No presente trabalho trataremos de forma indistinta o termo conhecimento tradicional associado a recursos genéticos e
conhecimento tradicional associado.
5
FEBRES, Maria Elisa. In `La regulación del acesso a los recursos genéticos em Venezuela`, Prologo XIII.
6
LIMA et BENSUSAN, Documentos ISA 8, « Quem cala consente? », p. 5.
7
Art. 3° da CDB.
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No entanto, apesar das disposições sobre o acesso aos conhecimentos tradicionais e a distribuição justa e eqüitativa de benefícios, mencionadas nos artigos 8j,
10 (c), 15, 16 e 19, a CDB não definiu as bases nas quais se daria o acesso, nem,
tampouco, a dita repartição8. Isso não implica dizer que a ausência destas normas
impediu que contratos de acesso fossem fixados entre sociedades, jardins botânicos,
comunidades tradicionais e institutos de países no mundo inteiro. Trata-se de uma
lacuna na definição destes procedimentos, que, se ela não torna impossível, pelo
menos dificulta a sua aplicação, um obstáculo que finda por desencorajar o acesso e
a utilização dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade.
1.4 EM BUSCA DE UM REGIME ADEQUADO DE PROTEÇÃO DOS CONHECIMENTOS
TRADICIONAIS
A comunidade internacional passou durante várias décadas por um intenso
processo de conscientização9 relativo ao valor intrínseco e extrínseco dos conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos e a sua importância na
preservação, a valorização e na utilização da diversidade biológica. A CDB representa o início do reconhecimento dos direitos dos países sobre os seus próprios
recursos naturais e a valorização dos recursos genéticos e os conhecimentos tradicionais, tendo impulsionado a adoção deste princípio no âmbito outros organismos
internacionais e nos regimes jurídicos internos. Toda uma gama de instrumentos
internacionais vinculantes, ou não, vai se desenvolver com base nesse texto.
Atualmente, vários fóruns10 procuram conhecer melhor o assunto, e debater
sobre a implementação dos instrumentos existentes e de novos instrumentos jurídicos capazes de proteger os direitos das comunidades locais e povos indígenas e
seus conhecimentos tradicionais associados.
Os países e os organismos andam juntos, nos níveis internacionais, regionais ou nacionais, para a adoção e a criação de um sistema jurídico que
possa permitir a proteção destes conhecimentos e, ao mesmo tempo, facilitar
o seu acesso e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios decorrentes de seu
uso. Por óbvio, muitos caminhos são propostos, mas poucos são susceptíveis de
agradar a gregos e troianos.
Cada Organismo que trata dos conhecimentos tradicionais associados, o faz
dentro de uma ótica própria, baseado em interesses (de seus membros) específicos

8

Mais recentemente, foram adotadas as Bonn guidelines e as Akwé:kon guidelines, as quais definem linhas gerais relativas à repartição de benefícios e algumas normas relativas ao conhecimento tradicional associado e as comunidades
tradicionais, respectivamente. No entretanto, ambos os documentos são de natureza voluntária, representando um conjunto
de regras de caráter meramente facultativo, que poderá, ou não, ser aplicado em um caso concreto.
9
Vários Organismos internacionais criaram Grupos especializados de trabalho para a formulação de legislações relativas à
proteção dos conhecimentos tradicionais, como a OMPI, a FAO e a Conférencia de Partes (COP) da CDB. A sensibilização
no seio das comunidades locais e dos povos indígenas, se passou de forma mais branda.
10
Podemos sublinhar, em especial: a COP da CDB, a Organização das nações unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Organização Internacional da Propriedade Intelectual
(OMPI), a Organização das nações unidas para a alimentação e a agricultura (FAO), a Organização das nações unidas
sobre o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD), o Alto Comissariado das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos
(UNHCHR) e a Organização Mundial do Comércio (OMC).
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sobre o tema, que resulta na existência de três caminhos ou regimes possíveis e
propostos ao desempenho do papel de tutor dos conhecimentos tradicionais, quais
sejam: 1) regime de Propriedade Intelectual convencional; 2) Regime sui generis
de Propriedade Intelectual e 3) Regime sui generis distinto.
Se por um lado a tendência no seio da Conferência de Partes(COP) da CDB,
confirmada pelas suas duas últimas reuniões, em Kuala Lumpur (2004) COP-7 e em
Curitiba (2006) COP-8, é no sentido de definir as bases de um regime sui generis
de proteção, o qual será dotado de componentes gerais11, a serem utilizados, adaptados e transformados em forma de normas específicas a serem estatbelecidas em
nível nacional. Por outro lado, a OMPI, através de seu Comité Intergovernamental
sobre a Propriedade Intelectual, Conhecimento Tradicional e o Folclore12, sustenta
a utilização, tanto dos instrumentos clássicos do Direito de Propriedade Intelectual
(DPI), quanto dessas ferramentas jurídicas modificadas, visando a sua adequação à
natureza diversa e coletiva dos conhecimentos tradicionais associados aos recursos
genéticos e criando, assim, um regime de propriedade intelectual sui generis13.
No entanto, entre os regimes jurídicos surpracitados, o de Propriedade Intelectual é o mais conhecido, o mais potente e um dos mais defendidos. Este sistema
já dispõe no mundo inteiro de uma existência concreta, bem como de defensores
aguerridos, consituídos na sua maior parte de países desenvolvidos, os quais além
de possuírem um regime jurídico de propriedade intelectual extremamente avançado, têm uma grande influência no curso das negociações no seio da OMPI e da
OMC, onde esse regime vem, indubitavelmente, em primeiro lugar.
2. OS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS NO SEIO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
O ponto crucial nesta seção será o questionamento sobre a pertinência da
adoção dos DPI como regime de proteção dos conhecimentos tradicionais associados. No entanto, ainda há várias outras questões a serem tratadas no que tange
às diversas relações existentes entre os conhecimentos tradicionais e a Propriedade Intelectual, as quais serão mencionadas em seguida.
2.1 Reflexões Iniciais sobre o Efeito dos DPI sobre ss Conhecimentos Tradicionais.
Os conhecimentos tradicionais podem ser objeto do DPI de maneira direta,
constituindo o objeto mesmo da proteção ou, de modo indireto, pelo resulta-

11

Alguns componentes do regime sui generis foram definidos na COP-7 da CDB, estes encontram-se definidos no site
http://biodiv.org/programmes/socio-eco/traditional/akwe.aspx acesso 20/05/2006.
12
Em 2000, na OMPI, devido a casos controversos de concessão de patentes e a pressão dos países em desenvolvimento,
dos detentores e das ONG de proteção dos conhecimentos tradicionais nos fóruns internacionais, um Comité intergovernamental foi criado para discutir, determinados temas, sobre as formas de proteção jurídica dos conhecimentos tradicionais,
as inovações e a criatividade.
13
Na última reunião do referido Comité, ocorrida em 24-28 de abril de 2006, em Genebra, naSuiça, foi produzido um
projeto de recomendação do reconhecimento dos conhecimentos tradicionais no sistema de patentes, o qual foi objeto de
discussão. La reconnaissance des savoirs traditionnels dans le système des brevets : projet intérimaire. Documento disponível no Site : http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/fr/wipo_grtkf_ic_9/wipo_grtkf_ic_9_8.pdf. Acesso 21/05/2006.
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do da aplicação do conhecimento como objeto de proteção dos DPI. Nas duas
hipóteses, os detentores de conhecimentos podem, ou não, coincidir com os
detentores dos DPI14.
Após a adoção da CDB, estabeleceu-se a obrigação de repartir os benefícios
decorrentes da utilização desses conhecimentos. Mas, na ausência de obrigação
de indicar, quando do depósito da patente, a proveniência dos conhecimentos empregados, é ainda quase impossível de tornar esta obrigação aplicável, exceto por
uma retórica geopolítica ou de marketing.
A pergunta que surge é : no caso dos DPI não terem como sujeito dos
direitos conferidos (DPI) as comunidades locais e os povos indígenas, essas
poderiam continuar utilizando seus conhecimentos de forma livre e gratuita?
Outras perguntas vêm seguidamente ao espírito sobre: a) a natureza coletiva
conhecimentos tradicionais e a natureza dos conhecimentos que normalmente
são objeto de DPI e b) os efeitos da proteção os DPI e a função social dos conhecimentos tradicionais. Estas questões iniciais são importantes de serem tratadas
para que haja uma visão global da relação existente entre os Conhecimentos
tradicionais associados e os DPI.
2.1.1 Propriedade Intelectual : Um Sistema Nocivo ås Comunidades Locais e Povos
Indígenas ?
Aos defensores mais conservadores dos DPI sustentam que a patente sobre
um produto ou um método derivado de um saber tradicional, não prejudica as
comunidades locais e os povos indígenas. Ao revés, esta protegeria o produto da
utilização por terceiros, sem impedir a utilização destes conhecimentos pelos seus
detentores originários. Argumentam ainda, no mesmo sentido, que o cumprimento
dos critérios de novidade e, nomeadamente, de invenção exigidos no caso da patente, naturalmente, evitaria a cópia dos conhecimentos tradicionais. Os argumentos podem ser exatos, mas não são absolutos, porque há variações na conferência
das patentes, onde o critério de invenção é extremamente relativizado15. Ademais,
há casos onde o examinador do pedido de patente desconhece a utilização do
conhecimento tradicional e concede o DPI, mesmo quando este já pertencia ao
domínio público (ex.:Turmeric, Neem, Ayahuasca et Hoodia cactus).
A questão é igualmente de ordem moral, no sentido em que as comunidades
sentem-se insultadas de terem os seus conhecimentos tradicionais vendidos geralmente por terceiros, equivalendo a simples mercadorias. Mesmo que não o sejam
exclusivamente, estes não deixam de ser parte integrante da arte e da técnica.
Numa visão crítica e baseada no passado histórico da colonização, percebe-se
que a idéia do carácter público dos conhecimentos tradicionais não foi demaseada-

14

Assim, uma empresa pode, por exemplo, fazer uso de um saber tradicional sobre as propriedades farmacológicas de uma
planta, criar um produto vendável que pode fazer objeto de patente. O detentor dos direitos de propriedades intelectuais
será aqui a empresa e não as comunidades locais e povos indígenas.
15
Um exemplo de relativização deste critério é a possibilidade de proteger os organismos vivos por meio da patente.
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mente alterado através do tempo. Observa-se que os conhecimentos “tradicionais
eram tratados como res nullius, antes da sua ’descoberta’ por exploradores, cientistas,
governos, corporações e organizações de conservação”16. Mesmo que esta vião não
seja totalmente verdadeira nos dias atuais, tendo em vista que a CDB e outros regulamentos (OIT, OAU, UNESCO etc..) reconheceram a sua propriedade como sendo de
seus detentores originais, esses resquícios do passado colonial ainda subsistem.
Ao menos, em um contexto não exatamente favorável, a prática comum de troca
de sementes entre as comunidades locais e os povos indígenas, entre si, que ocorre em
diversas partes do globo, é respeitada pelo regime sui generis de Propriedade Intelectual (UPOV), a qual se encontra já consagrada em várias legislações sobre a matéria
(Índia, OUA, Perú), salvo na hipótese do intercâmbio de sementes geneticamente modificadas, as quais podem ser objeto de patente, instituto extremamente limitador.
2.1.2 Os DPI e a Natureza Coletiva dos Conhecimentos Tradicionais
O aspecto limitador dos DPI é enriquecido por outros pontos que merecem ser
ressaltados. Inicialmente, é necessario se indagar se os conhecimentos tradicionais
associados se encontram na mesma categoria geral que outras criações intelectuais
(as invenções e outros objetos de patente) protegidos por Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) específicos. A resposta não é evidente. De um lado, os conhecimentos
tradicionais fazem parte do patrimônio imaterial, do mesmo modo que as criações intelectuais devidamente protegidas pelos DPI. Por outro lado, eles são essencialmente
coletivos, não se enquadrando no sistema individual e exclusivista existente.
Os DPI são normalmente individualizados, indo, assim, contra a natureza coletiva dos conhecimentos tradicionais. Seguidamente, os DPI são conferidos em benefício
de uma pessoa física ou moral, que será capaz de restringir o seu uso de acordo com
as regras dos DPI, podendo mesmo impedí-las de seu uso. Tal característica opõe-se
aos conhecimentos tradicionais, os quais têm necessidade de circular, de estarem no
domínio público para sobreviver e para conduzir à sua função social.
Em termos de utilidade prática ou de contribuição para a herança cultural
da sociedade17, estes direitos demonstraram a sua incapacidade em cumprir com
a função social dos conhecimentos tradicionais, sendo, portanto, impróprios para
ser empregados como um regime exclusivo de proteção.
3. A PROPRIEDADE INTELECTUAL E OS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS : NATUREZA E
APLICABILIDADE DO REGIME
Neste item será analisado o tipo de regulamentação desejada pelo legislador
no que diz respeito ao objeto e o objetivo da proteção, bem como a aplicabilidade
dos DPI na tutela dos conhecimentos tradicionais.

16
17

DUTFIELD, Graham, Intellecutual Propertiy Rights, trade and Biodiversity, 2000, IUCN and Earthscan publications, p. 63.
Op. cit. p. 70.
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3.1 Tipo de Regulamentação : Objetivo da Proteção
Antes de proceder com a regulamentação de qualquer que seja a atividade,
convém interrogar-se previamente sobre o objetivo, não somente da regulamentação, mas igualmente da própria atividade. No caso em estudo, a regulamentação
pode ser de natureza positiva ou defensiva, no que tange ao seu efeito. Trata-se, assim, da definição do objetivo do acesso aos conhecimentos tradicionais associados.
3.1.1 Uma proteção defensiva e positiva
A regulamentação dos direitos das comunidades locais e dos povos indígenas sobre o seu saber tem como objetivos gerais: 1) a preservação do seu saber, em
vista da sua importância cultural, ambiental e econômica e 2) a proteção contra o
seu uso impróprio ou não autorizado por outrém.
No que concerne à proteção, esta pode ser de natureza defensiva e/ou positiva. A proteção defensiva busca a defesa contra o uso indevido por terceiros, limita
os atos dos terceiros a respeito do objeto de proteção, contra a sua usurpação. Já
a proteção positiva, esta estabelece direitos positivos, gerando-lhes benefícios, na
hipótese em que esses sejam utilizados por terceiros de forma lícita.
Entre os regimes existentes, é provável que o objetivo da legislação seja, ao
mesmo tempo, defensivo e positivo. Mas, é necessário ainda definir quais serão
os direitos positivos a conferir aos detentores (consentimento prévio e informado,
repartição de benefícios, direito de autor...) e quais são os atos de terceiros que serão limitados ou vedados (acessos e publicação condicionados ao consentimento,
impedir ou limitar o seu uso, ter a obrigação de repartir os benefícios...).
3.1.2 Objetivo do acesso ao conhecimento tradicional : fins de comércio ou de pesquisa
sem fins comerciais
Outro aspecto que deve ser levado em conta quando da elaboração da lei,
corresponde à finalidade do acesso, ou seja, do uso que será feito dos conhecimentos tradicionais acessados. Normalmente, a distinção é estabelecida sob o
critério da finalidade comercial ou não comercial da pesquisa. Nas duas hipóteses,
o acesso aos conhecimentos estará sujeito aos procedimentos descritos na lei nacional de acesso aos recursos genéticos e os conhecimentos tradicionais associados. No entanto, as exigências seriam mais rígidas nas hipóteses que visam a sua
aplicação comercial (exemplo: produção de um cosmético ou um medicamento
com uma receita indígena) e mais flexível quando a utilização for meramente
científica, sem fins comerciais, como ocorre frequentemente com pesquisadores
ao fazerem a taxonomia de espécies vegetais.
Outro critério de estabelecimento de um procedimento diferenciado, a ser
aplicado conjuntamente com o critério finalista apresentado acima corresponde
ao tipo de ator/requerente do acesso. A forma de procedimento poderá depender
também da natureza jurídica do requerente: caso se trate de uma pessoa física ou
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uma pessoa jurídica, se a pessoa jurídica é uma empresa de natureza pública ou
privada, nacional ou internacional, com ou sem fins lucrativos. De acordo com
este raciocínio, a título exemplificativo, em consonância com o critério finalista,
um Instituto Nacional de Pesquisa sem fins lucrativos teria um tratamento mais
brando (diferenciado), comparativamente àquele conferido a uma empresa internacional com fins lucrativos.
A utilização de tal critério tem como fundamento a dificuldade ou a impossibilidade de ter a segurança do uso não comercial após o requerente ter acesso ao
conhecimento. O limite entre a pesquisa meramente científica e aquela com finalidade comercial (bioprospecção) é muito tênue. Um pesquisador pode iniciar o seu
trabalho sobre uma planta, por exemplo, sem ter como objetivo a descoberta de
uma qualidade química que possa ser rentável (transformada num medicamento),
mas após tê-lo descoberto, pode, entretanto, negociar o princípio ativo com uma
empresa a qual poderá comercializá-lo.
O problema encontra-se distante de ser resolvido, mas o estabelecimento de
um procedimento de acesso, pode ajudar a limitar o uso impróprio. Através do
estabelecimento das regras de repartição de benefícios prévias, visando a hipótese
de uso comercial, as comunidades acessadas estariam protegidas do acesso e do
uso impróprios.
3.2 A Aplicabilidade dos Direitos de Propriedade Intelectual à Proteção dos
Conhecimentos Tradicionais Associados
Mesmo havendo contradições entre a natureza do objeto de proteção dos DPI
e a natureza dos conhecimentos tradicionais, assim como os efeitos dos DPI, não
necessariamente favoráveis, estes não são totalmente descartados como regime de
proteção, pois há casos onde os conhecimentos tradicionais foram protegidos por
instrumentos da propriedade intelectual e instrumentos que podem ser utilizados
para conduzir ao objetivo de proteção almejada.
3.2.1 Natureza dos DPI e as ferramentas do sistemas
O surpacitado Comité Intergovernamental da OMPI analisou a natureza da
Propriedade Intelectual em geral (efeitos positivo e defensivo) e os motivos da
proteção dos conhecimentos tradicionais associados. Estabeleceu uma distinção
entre os mecanismos jurídicos de proteção dos conhecimentos tradicionais e os
conhecimentos tradicionais como tal, (tentando evitar confrontar as incompatibilidades, que, às vezes, surgem entre o DPI e os conhecimentos tradicionais).
Reafirmando a possibilidade de uso dos DPI na proteção dos conhecimentos
tradicionais, o Comité enumerou algumas oportunidades nas quais os conhecimentos tradicionais foram protegidos pelos instrumentos da PI. Com efeito, os
DPI foram utilizados para proteger os conhecimentos tradicionais em várias situações: 1) proteger contra reivindicações de direitos de propriedade intelectual
apresentados por terceiros sobre o objeto dos conhecimentos tradicionais; 2) pro-
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teger o objeto dos conhecimentos tradicionais contra uma divulgação ou uma exploração não autorizada, ou proteger produtos comerciais procedentes dos conhecimentos tradicionais; 3) impedir uma utilização irreverente ou inaceitável para
a cultura dos detentores dos conhecimentos tradicionais; 4) conceder licenças e
ter o controle da utilização das expressões culturais ligadas aos conhecimentos
tradicionais; 5) conceder licenças sobre conhecimentos tradicionais destinados
a ser explorados em produtos comerciais produzidos por terceiros. Os exemplos
enumerados acima são uma demonstração da possibilidade de aplicação dos DPI
na proteção dos conhecimentos tradicionais de uma forma geral (lato sensu).
3.2.2 A aplicação das indicações geográficas
Outro instrumento sugerido por vários autores18, e podendo ser utilizado, é a indicação geográfica. Este instrumento da propriedade intelectual pode materializar-se em
duas formas: a denominação de origem, extremamente difundido na França, e a indicação de procedência. Estes dois institutos são sinais geográficos, nascidos de necessidades práticas e visando, em princípio, a seara agrícola e agroalimentar. Tal instrumento
é vital para agricultores e produtores locais, os quais vêem seus modos de produção
tradicionais protegidos e valorizados no âmbito nacional e mesmo mundial.
A denominação de origem ou Apelação de Origem Controlada (AOC) consiste na:
Denominação geográfica de um país, uma região ou uma localidade que
serve para designar um produto que é originário e cuja qualidade ou os carácteres são devidos exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, compreendendo os fatores naturais e os fatores humanos.19
Segundo o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, Indicação de procedência seria “o nome geográfico de um país, cidade, região ou uma localidade
de seu território, que se tornou conhecido como centro de produção, fabricação ou
extração de determinado produto ou prestação de determinado serviço”20.
De distinção confusa, ambos os instrumentos se prestam a designar produtos
ligados a um território. Muito embora, por vezes, a indicação de proveniência possa apresentar um “grau levemente inferior em razão de uma relação menos direta
ou menos precisa dos produtos com um meio geográfico”21.
Tais instrumentos, ao mesmo tempo em que funcionam como um símbolo
distintivo do produto, de suas caracteristicas locais, seu modo de produção e de
sua qualidade, atuam como uma dupla proteção, do ponto de vista do detentor
do saber (produtor) e do comprador. No que pertine ao produtor, este terá seu conhecimento tradicional, modo de produção e produto, protegidos, enquanto que o
comprador, terá um produto labelizado, controlado e de qualidade assegurada.

18

« Bérard et Marchenay 1996 ; CDB Secrétariat 1996a ; Downes 1997b ; Dutfield 1997 » in DUTFIELD, Graham, Intellecutual Propertiy Rights, trade and Biodiversity, 2000, IUCN and Earthscan publications, p. 85 .
19
Definição disposta no art. 2° do Arranjo de Lisboa, de 31 de outubro de 1958. Este texto internacional se encontra disponível em francês no site: http://www.wipo.int/treaties/fr/registration/lisbon/trtdocs_wo012.html, acesso em 21/05/2006.
20
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual Brasileiro, site: http://www.inpi.gov.br.
21
OLSZAK Norbert, Droit des appellations d’origine et indications de provenance, Editions TEC et DOC, Paris, 2001, p. 2.
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Denominação de origem é um sistema francês de regulamentação das indicações geográficas. E, até hoje, esse sistema francês de denominação de origem
ou Apelação de Origem Controlada (AOC)22 é o mais difundido em termos de
indicação geográfica. Atualmente, outros países, como a Itália, que possui AOC
sobre queijos, azeite de oliva, vinhos, servem-se deste instrumento para proteger
seus produtos, modos de produção e produtores locais.
Quanto à regulamentação internacional da indicação geográfica, merece
destaque o Arranjo de Lisboa23 de 31 de outubro de 1958, a Conveção de Paris
1883 e o Acordo da OMC sobre os Aspectos da Propriédade Intelectual relativos
ao Comércio (ADPIC). No âmbito europeu, em 1992, a União Européia aprovou
uma resolução sobre a proteção das indicações geográficas e denominações de
origem dos produtos agrícolas e alimentares, além dos vinhos e de bebidas24.
Este instrumento pode ser adotado pelas comunidades locais e pelos povos
indígenas para proteger alguns dos seus produtos e os seus métodos de produção.
A denominação de origem, ou AOC, tem um carácter coletivo: tem vocação a
pertencer a todos os produtores de uma área determinada, sendo, portanto, um
instrumento adaptado à natureza coletiva dos conhecimentos tradicionais. Outras
vantagens das indicações geográficas são inerentes à características próprias do
instituto, como: 1) o seu efeito retroativo; 2) sua imprescritibilidade; 3) o seu carácter indisponível e intransferível, além da característica que acabamos de citar,
ou seja 4) a sua vocação essencialmente coletiva. Este instituto, não pertence a
uma pessoa, nao se tratando de um bem, mas uma instituição.
Assim, diante dessas inúmeras características compatíveis, na maioria das
vezes, com a natureza dos conhecimentos tradicionais, este representa um instrumento próprio do DPI, o qual pode ser utilizado de forma coerente como meio de
proteção dos conhecimentos tradicionais associados. O que seria oportuno, pois
estaria dentro do sistema de propriedade intelectual, já existente, e nao causaria
danos aos detentores desses conhecimentos.
3.3 A Teoria e as Dificuldades de sua Implementação
Independentemente dos argumentos que possam ser utilizados para justificar
o uso dos DPI, à exceção da indicação geográfica, há outras dificuldades de ordem
financeira e culturais que, por vezes, aparentam ser insuperáveis.
3.3.1 Os prós e os contra da Propriedade intelectual
Na realidade, há vários argumentos que pendem a favor e contra a aplicação
dos DPI tradicionais. Entre os argumentos utilizados, pode-se sublinhar os aspectos a seguir :

22
23
24

Controlado pelo Instituto Nacional de Apelação de Origem – INAO.
Tradução do francês « Arrangement de Lisbonne ».
DUTFIELD, Graham, Intellectual Property Rights, trade and Biodiversity, 2000, IUCN and Earthscan publications, p. 85.
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3.3.1.1 O objetivo da propriedade intelectual e os interesses das comunidade locais e
dos povos indígenas
A propriedade intelectual tem um objetivo comercial e/ou econômico que
pode confrontar-se com a natureza dos conhecimentos tradicionais e o interesse dos
detentores, que, por vezes, não procuram uma comercialização. Estes são uma conseqüência das práticas locais, tradicionais, que evoluem devido à necessidades diversas (culturais, agrícolas, ambientais). Não são bens comerciais, na sua essência.
A propriedade intelectual, por outro lado, limita-se à direitos de valor econômico.
O Comité da OMPI contra-argumenta que os DPI servem para impedir a
utilização do objeto de proteção por terceiros. Permitem ao seu titular de proibir o
seu acesso. Esta é uma das características principais destes direitos. Não importa
o patrimônio a ser protegido, sua natureza cultural ou comercial, os DPI serão os
mesmos nos dois casos. A proteção será a mesma, o único aspecto que vai alterar
será o uso que os detentores farão através da imposição destes direitos.
Assim, para o Comité da OMPI, o uso dos DPI não tem o condão de transformar
os conhecimentos em mercadorias, mas de dar aos detentores os meios necessários
a sua defesa contra o uso indiscriminado de seus conhecimentos. Como os conhecimentos tradicionais são expressões da identidade cultural de seus detentores, os DPI
representam um meio hábil ao estabelecimento de uma utilização condicionada, limitada ao bom uso desses, sevindo à proteção desses conhecimentos do uso deturpado
por terceiros, assim como a sua comercialização não autorizada (proteção defensiva),
sem que estes tenham necessariamente interesse em comercializá-lo.
Contudo, como visto anteriormente, os conhecimentos tradicionais são direitos de natureza coletiva e as comunidades têm formações políticas, culturais e
econômicas, na maioria das vezes, extremamente diferentes da sociedade econômica que faz uso deste tipo de direito. Assim, para que essas comundiades possam fazer uso do sistema de propriedade intelectual, uma mudança substancial e
indesejável corre o risco de se operar no seu interior, para que possam se adaptar
ao sistema, indo assim contra a preservação da sua identidade cultural (e conseqüentemente, contra a preservação do meio ambiente).
3.3.1.2 A ausência de tranparência legal e o aumento no custo das transações
No tocantre a transparência legal dos DPI, a OMPI, através de seu Comité, utiliza
um argumento, que qualifica de natureza jurídica, mas que aparenta ter fundamento
meramente econômico. Baseia-se no fato do regime da propriedade intelectual, ser um
sistema que traz transparência à proteção jurídica dos conhecimento tradicionais e, assim, “aumenta a segurança jurídica e a previsibilidade, no interesse não somente dos
detentores de conhecimentos tradicionais, mas também da sociedade como um todo”25.

25

Comité intergovernamental de propriedade intelectual relativo aos recursos genéticos, aos conhecimentos tradicionais e
ao folclore da OMPI, Éléments constitutifs d’un système sui generis de protection, wipo/grtkf/ic/4/8, http://www.wipo.
org/news/fr/index.html?wipo_content_frame=/news/fr/documents.html , acesso em 21/05/2006.
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O motivo principal do emprego dos DPI reside na existência de direitos de propriedade precisos e transparências no domínio dos conhecimentos, elemento importante
na redução dos custos de transação e na transferência de tecnologia. A relação entre as
patentes e a biotecnologia é um bom exemplo. Neste caso, quando os detentores destes
direitos (governos ou instituições de origem das invenções) têm necessidade de transferir
invenções financiadas por fundos públicos no mercado, de maneira transparente e certa,
os direitos e as obrigações devem ser claramente precisados e atribuídos entre as partes.
Por esta razão, segundo parecer do Comité, a Propriedade Intelectual, como mecanismo
privado de apropriação, parece um bom instrumento a ser adotado.
De acordo com este raciocínio, substituindo a biotecnologia pelos conhecimentos tradicionais, a proteção destes conhecimentos pela propriedade intelectual, seria a melhor maneira de estabelecer «regras claras sobre a apropriação
privada pelas comunidades tradicionais das suas próprias expressões culturais
(incluidos os conhecimentos técnicos).» 26 A consequência seria o alívio da
enorme incerteza que atualmente paira sobre as atividades de bioprospecção
efetuadas pelas instituições comerciais e os organismos de pesquisa. Os detentores de conhecimentos tradicionais associados perderiam, assim, vantagens
financeiras e não-financeiras eventuais, pela insegurança jurídica existente no
modo de proteção de seus conhecimentos.
O argumento, como se pode vislumbrar, é de natureza essencialmente econômica e não leva em consideração as dificuldades existentes quanto à natureza
dos conhecimentos tradicionais e a implementação do referido regime.
3.3.2 As dificuldades culturais e financeiras
Os argumentos empregados previamente demonstraram, de um lado, que se os
princípios do DPI podem ser adotados para proteger os conhecimentos tradicionais
associados aos recursos genéticos e que podem se mostrar importantes no momento
de sua transação, por outro lado, há dificuldades de intensidade igualmente forte.
Estes obstáculos foram observados em relação à função social da livre circulação
dos conhecimentos tradicionais, que não pode ser realizada por meio dos DPI (privativos e restritivos), e a natureza coletiva destes conhecimentos.
Outros obstáculos consistem no fato dos detentores desses conhecimentos
não estarem preparados para empregar os DPI, quer por razões culturais, quer por
razões financeiras.
3.3.2.1 A essência cultural e não comercial do nascimento dos conhecimentos
tradicionais
Culturalmente, os conhecimentos tradicionais não nascem de um objetivo
comercial. A criação e a evolução destes conhecimentos são a consequência do

26

Id.
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seu estilo de vida (tradicional), as suas necessidades locais, comunitárias e ambientais, mas elas não visam, desde o início, a criação de novas técnicas simplemente objetivando a sua venda ou a comercialização dos produtos decorrentes
de sua aplicação. A mentalidade de mercado não é um aspecto presente na maior
parte das culturas dos detentores destes conhecimentos.
Além disso, os critérios de concessão de um DPI (por exemplo, as patentes),
são muito rigorosos e dificilmente atendidos pelos conhecimentos tradicionais que
têm como característica intrínseca, a informalidade. A concepção destes conhecimentos é essencialmente informal, e não visa o preenchimento de qualidades específicas. Assim, os conhecimentos e suas inovações poderão dificilmente ser enquadrados no sistema de propriedade intelectual convencional existente. Eles são, antes
de mais nada, um meio de identificação cultural. “A proteção dos conhecimentos
tradicionais tem um componente de direitos humanos, porque toca em questões
relativas à identidade cultural e a dignidade das comunidades tradicionais”27.
Os conhecimentos tradicionais, de acordo com uma concepção ocidental,
são criados de maneira não sistemática, sem metodologia, pelas seguintes razões:
1) as regras e o sistema que governam a criação destes conhecimentos podem ser
transmitidos de maneira informal, cultural e oral 2) os elementos sistemático e
formal não lhe são inerentes, como são a maioria das informações científicas e
técnicas, que são objeto de DIP.
3.3.2.2 Os custos de um sistema destinado aos grandes empreendedores
Outro aspecto que obstaculiza o emprego corrente dos DPI pelos povos
indígenas e as comunidades locais é o custo normalmente muito elevado deste
sistema. O recurso aos DPI supõe logo de início: a) a capacidade de formular o
pedido de depósito ou de registo (patente ou marca, por exemplo), que exige uma
assistência jurídica; b) o pagamento de despesas aos Organismos de Propriedades
Intelectuais nacionais e internacionais.
Seguidamente, a fim de manter estes direitos, os detentores devem ter uma
estrutura de salvaguarda difícil de suportar, como por exemplo: ter um gabinete de
advogados responsável para a defesa dos seus interesses em nível internacional,
em vários países (como: EUA, Japão, Inglaterra etc.), locais onde ocorre a maioria
das infrações dos seus direitos.
Na prática, a potência das empresas internacionais e a fraqueza econômica
dos detentores tradicionais, bem como os custos de um eventual litígio, tornam a
protecção dos seus conhecimentos tradicionais pelos DPI longe de uma realidade
tangível. “Nos Estados Unidos, por exemplo, a preparação de um pedido patente
custa cerca de USS 20.000,00”28, custo dificilmente suportável por partes das comunidades locais e dos povos indígenas. Outra questão a ser observada é a relação
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Id.
DUTFIELD, Graham, Intellectual Property Rights, trade and Biodiversity, 2000, IUCN and Earthscan publications, p.
69.
28
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custo-benefício. Com efeito, as patentes nem sempre tem um retorno capaz de
compensar os custos de seu depósito. Além do prazo limitado de validade, o que é
incompatível com o caráter duradouro dos conhecimentos tradicionais.
No entanto, o sistema de proteção intelectual é um sistema que sempre
será levado em conta pelos países quando da elaboração dos acordos bilaterais
de transferência de tecnologia. Assim, mesmo se o sistema de propriedade intelectual não for aplicado unicamente, há uma tendência a fazer uso dos Direitos
de Propriedade Intelectual durante o estabelecimento das formas e condições da
repartição das benefícios.
4. CONCLUSÕES ARTICULADAS
4.1 Apesar dos argumentos favoráveis à utilização de DPI como forma de proteção do conhecimento tradicional associado, que não são de todo errôneos, especialmente no que diz repeito à aplicação da indicação geográfica, várias perguntas
continuam sem resposta, como: como podem os detentores desses saberes proteger
cada um dos seus conhecimentos por um instrumento de DPI, sem que elas saibam
se eles têm uma utilidade comercial? Se a resposta precedente for positiva: como
poderiam, então, suportar o custo de tal proteção, extremamente elevados? Como
será resolvida a questão dos critérios de estabilidade, novidade e invenção de alguns
conhecimentos tradicionais que se encontram em domínio público?
4.2 Éticamente, seria justo fazê-los alterar o seu modus vivendi de tal forma que
possam se adaptar ao sistema ocidental de Proteção intelectual existente, se são,
essencialmente, as empresas, instituições e governos, que têm necessidade dos
seus conhecimentos? Não seria tempo da sociedade despertar para começar a
compreender a sua lógica, para entrar no seu sistema, sem tentar transformá-los
e enquadrá-los?
4.3 Por tudo o que essas comunidades e os seus conhecimentos representam no que
diz respeito à conservação da natureza, e por eles próprios, como povo, reflexo de
uma identidade cultural, eles merecem ser objeto de debate, de estudo e de proteção.
Para tanto, é necessário encontrar um equilíbrio entre a proteção e a estimulação,
para que sua propagação possa continuar a fazer avançar as culturas mundiais, sem
que sejam objeto de espólio, para manterem vivos os direitos humanos à sua existência como povo, de terem seu modo de vida respeitado, o qual preserva e conserva
a diversidade biológica, da qual são e serão seus eternos guardiões.
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E OUTRAS OPÇÕES VIÁVEIS
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Advogado Ambientalista, Especialista em Educação e Meio
Ambiente e aluno no Curso de Pós Graduação em Direito,
Programa de Mestrado, da Universidade Federal de Santa Catarina

1. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E SUSTENTABILIDADE
A estratégia de constituição de espaços territoriais naturais especialmente protegidos tem sido adotada em todo mundo como medida potencialmente eficaz para preservação e conservação da biodiversidade, extremamente ameaçada pelo crescimento populacional e pelo modelo de
desenvolvimento econômico nascido no sistema capitalista, que se tornou
hegemônico no mundo com a globalização.
O ramo de estudo das áreas naturais protegidas, no Brasil conceituadas como
unidades de conservação, nos termos do ordenamento nacional, carece ainda de
estudos em diversos aspectos para seu desenvolvimento. Assuntos como uso público, manejo, áreas prioritárias e mecanismo de financiamento precisam ser mais
estudados e seus conhecimentos, experiências e práticas aperfeiçoados.
A questão da sustentabilidade financeira das unidades de conservação
tem sido, historicamente, negligenciada no estudo das áreas protegidas brasileiras, comprovada pela quase escassez de estudos a respeito do tema e,
quando estes existem, são conhecimentos trazidos do exterior e não testados
na realidade nacional. Olvida-se a necessidade da viabilização econômica
das unidades de conservação para que elas possam exercer sua função na
conservação dos biomas brasileiros.
Quatro são os objetivos principais das áreas naturais protegidas: conservação da natureza, aproveitamento, no sentido de gozo e fruição público, pesquisa
científica e uso econômico sustentável de seus componentes1. Cada modalidade
de área protegida realça, em menor ou maior escala, um ou vários desses objetivos, respeitada a primazia absoluta da finalidade conservacionista.

1

SNUC, art. 4°.
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O primeiro objetivo é a proteção da natureza em um dado território pela
conservação de suas características peculiares. Conservar neste sentido amplo,
significa sustentar in situ populações das espécies nativas; representar, no conjunto nacional das unidades de conservação, todos os tipos de ecossistemas; manter
os processos evolucionários e ecológicos, etc.
O segundo objetivo, gozo público, tem na visitação e atividades de lazer seus
melhores exemplos, muito ressaltados em categorias como os parques. A pesquisa
científica está na base de diversos tipos de unidades de conservação, como na
estação ecológica e na reserva de fauna.
Os usos econômicos sustentáveis vêm bem representados em certos tipos de
unidades de conservação, como na floresta nacional, reserva extrativista, área de
proteção ambiental e reserva de desenvolvimento sustentável.
Não existe ainda, no Brasil, dados concretos confiáveis do total de áreas naturais protegidas, considerando unidades federais, estaduais e municipais. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente 2, do total de unidades
federais, 44% são da categoria de proteção integral e 56% de uso sustentável, representando uma área de abrangência 53.806.450,31 ha, 6,3% do
território nacional. O número total de UC´s federais é de 2643, considerando
os dois grupos. Levando-se em conta as UC´s estaduais e municipais o total
de áreas protegidas ultrapassa 300.
Porém, desse total, um número muito pequeno tem fonte de recursos financeiros
próprios ou garantidos anualmente. Considerando a responsabilidade fundamental do
poder público em garantir a consecução dos objetivos das áreas protegidas, lamenta-se
esta situação. Percebe-se que o sistema de unidades de conservação públicas do país,
seja no âmbito federal, estadual ou municipal, não tem, entre outras coisas, recursos
financeiros suficientes para tirá-las da situação de UC´s no papel.
2. QUAL SUSTENTABILIDADE?
Quando abordamos a questão da sustentabilidade das unidades de conservação um tema bastante amplo surge em nossa frente. Falar de sustentabilidade diz
respeito a uma gama de opções, valores, objetivos e resultados que não poderiam
ser discutidos no presente estudo.
Nosso ponto é a análise de opções de captação de recursos e entrada de
capital, de um modo geral, para concretização e manutenção de unidades de conservação definidas no SNUC.
Segundo DOUROJEANNI4, as necessidades financeiras das áreas protegidas podem ser dividas em dois grupos: a) custos de implementação e b) custos
de gerenciamento. O primeiro custo é excepcional, pois é aplicado uma única vez
na UC. Mesmo assim, ele é o mais alto, pois inclui estudos e pesquisas, novos

2

http://www2.ibama.gov.br/unidades/geralucs/estat/brasil/ucuso.pdf - acesso em 13.04.05.
http://www.mma.gov.br/ascom/ultimas/index.cfm?id=1581 - acesso em 13.04.05.
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DOUROJEANNI, M. J. Financing Protected Areas in Latin America. In: I CONGRESSO BRASILEIRO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, Curitiba – Paraná. Anais. Curitiba: IAP: UNILIVRE, 1997. p: 237-261. p. 239.
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equipamentos, regularização fundiária e infra-estrutura complementar. O segundo
custo são recorrentes ou operacionais, bem menores do que o primeiro, porém,
devem ser providos num planejamento anual.
Já para MORSELLO5, existem dois tipos de custos associados ao manejo:
diretos e indiretos. Os custos diretos representam os gastos que se tem com o
manejo da área em si. Já os custos indiretos são aqueles provenientes do ressarcimento de comunidades locais pelos problemas advindos da criação da UC, o que
também não será abordado neste estudo.
Considerando toda a “vida” de uma área protegida (e não apenas a fase de
manejo), os custos podem ser divididos em três fases distintas: a) planejamento;
b) implementação e, c) manejo a longo prazo6.
Embora diferentes atividades e custos associados possam se sobrepor, existe
uma seqüência lógica entre as três fases. A cada fase corresponde um custo que
pode ser bem variável, dependendo da UC em questão7.
A fase de planejamento é aquela que apresenta custos intermediários.
Nessa fase, teoricamente, deveria ocorrer a elaboração do plano de manejo,
o qual indica quais os programas e estrutura administrativa são necessários
ao manejo da unidade 8.
Após a fase de planejamento, há a fase de implementação. Essa fase inicia
com a instalação da infra-estrutura necessária, podendo consumir entre 5 a 8
anos, havendo recursos disponíveis e regulares. Os custos podem alcançar entre
US$ 300 a 500 mil ao ano, considerando a instalação de equipamentos para uma
área de 600 mil ha e não considerando os custos de indenização de desapropriação das terras, o que, se levado em conta, poderia duplicar aquele valor. É, sem
dúvida, a fase mais custosa9.
A terceira fase é o manejo a longo prazo, o qual envolve os custos
operacionais e administrativos de proteção, o manejo e monitoramento dos
recursos naturais, os programas de uso público e educação ambiental, a operação e manutenção da unidade. Essa fase conta com os recursos recorrentes
de pagamento de pessoal, manutenção e operação de veículos e infra-estrutura, além de outras atividades necessárias, como novas construções, compra
de outras terras e desenvolvimento de novos programas. Pode chegar a consumir de US$ 200 a 500 mil ao ano 10.
3. A SITUAÇÃO NACIONAL DO FINANCIAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS
Embora seja inegável o avanço alcançado pelo Brasil, no campo da conservação da biodiversidade, ao menos em relação a criação de unidades de con-
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MORSELLO, C. Áreas protegidas públicas e privadas – seleção e manejo. São Paulo: Annablume: FAPESP, 2001.
Ibid., p. 29.
7
Ibid., p. 31.
8
Ibid., p. 32.
9
Ibid., p. 33.
10
Ibid., p. 35.
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servação, é inegável que dentre os principais problemas por elas apresentadas
atualmente, encontram-se aqueles já registrados desde o início da utilização desta
estratégia de conservação no país.
Conforme Amend & Amend apud BRITO11, o segundo principal problema
das unidades de conservação no Brasil é a falta de recursos financeiros, o que
acarreta diretamente na falta de condições para a sua efetiva implantação.
Para termos uma idéia do déficit dos recursos, em 1994 apenas 15% do recursos recebidos do orçamento da União ao IBAMA foram destinadas às UC´s.
Ainda assim, Lindberg apud MORSELLO12 constatou que a maioria das UC´s são
mantidas com financiamento dos orçamentos públicos.
O país tem buscado diversificar as fontes de financiamento, fazendo parcerias com o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW), o Global Environmental Facility (GEF), o
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e com ONG´s (organismos não
governamentais) internacionais, como WWF (World Wild Fund) e TNC (The Nature
Conservancy) e ainda de doações de empresas privadas13. Porém, o manejo permanece precário, devido ao número e a imensa área de abrangência das UC´s nacionais, uma vez que seus problemas aumentam mais rápido do que os recursos14.
PÁDUA & DOUROJEANNI15 afirmam que no Brasil o orçamento para
as áreas protegidas federais que era de US$ 21 milhões em 1989, passou a
ser de apenas US$ 4 milhões em 1992. Posteriormente voltou a crescer, sem
recuperar seus níveis da década anterior, apesar do aumento considerável da
superfície protegida. Viana apud PÁDUA & DOUROJEANNI 16 indica que os
gastos com unidades de conservação federais caíram de R$ 29,5 milhões em
1995 para apenas R$ 5,3 milhões em 1999. O estudo de James apud PÁDUA
& DOUROJEANNI 17 estima que faltam cada ano US$ 31,6 milhões para o
manejo eficiente das UC´s no Brasil.
Constata-se que nem mesmo o próprio IBAMA consegue contabilizar
todos os recursos dispendidos na gestão das UC´s públicas federais. Segundo uma estimativa aproximada, para as unidades de uso indireto e áreas de
proteção integral, os recursos da União anualmente gastos são de cerca de
US$ 16,5 milhões. A maior parte desses recursos, aproximadamente US$ 10
milhões, são gastos para o pagamento de pessoal; outros US$ 3,5 milhões
são usados para pagamento com água, luz, telefone e limpeza. Sobram, do
montante total, US$ 3 milhões para outros gastos, como manutenção, investimento e operacionalização18.
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BRITO, M. C. W. Unidades de conservação – intenções e resultados. São Paulo: Annablume: FAPESP, 2001. p. 23.
MORSELLO, ob. cit. p. 53.
13
Ibid., p. 55.
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PÁDUA, J.; DOUROJEANNI, M. Biodiversidade – a hora decisiva. Curitiba: UFPR, 2001.
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Ibid., p. 41.
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Ibid., p. 44.
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Ibid., p. 45.
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A pretensão de que as UC´s se autosustentem economicamente parece ser,
atualmente, um tanto utópica. Este enfoque deve ser direcionado para um tipo
específico de UC, àquelas que comportem visitação pública e aporte de recursos
contínuos. Alguns parques nacionais, como o Parque Nacional do Iguaçú e o Parque Nacional de Fernando de Noronha, atingem este objetivo.
Neste processo de gestão econômica de uma UC, o plano de manejo deve
ser a maior e melhor ferramenta para a sua gestão, estabelecendo mecanismos de
financiamento. Uma seção completa do plano deve abordar temas como custos de
infra-estrutura e operação, prevendo alternativas de funcionamento e o mínimo
requerido para a manutenção da área.
O plano de manejo deve dispor ainda de estimativas da demanda pelos
serviços da UC e dos recursos financeiros que poderiam ser obtidos dessa
forma, além dos serviços que poderiam ser concedidos a terceiros. Uma
ótima oportunidade é o plano de manejo prever um plano de negócios, demonstrando que a UC, após receber os investimentos iniciais, pode resultar
num significativo retorno.
Em suma, as UC´s do Brasil têm índices de financiamento muito baixos
para o seu manejo. O mais grave é que o orçamento por unidade de superfície
protegida tem caído quase até a metade do que foi a uma década atrás, mesmo
que hoje a complexidade e o custo do manejo sejam muito maiores, pois extremamente dependentes da conjuntura econômica ou das políticas do governo
em exercício19.
4. ALGUNS ASPECTOS DO FINANCIAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS
Sabemos que as UC´s podem prover muitos benefícios em termos de proteção aos recursos hídricos, promoção do turismo, extração de recursos renováveis,
disponibilização de serviços ambientais, entre outros. Porém, a valoração desses
benefícios não é simples. Quase todos são inquantificáveis ou não são percebidos
por serem dispersos no tempo e no espaço. Disto também resulta a dificuldade dos
governos em transformá-los em financiamentos adequados.
O correto é que as áreas protegidas são responsáveis pelo fornecimento de
benefícios à sociedade como um todo e, dessa forma, justifica-se a aplicação de
impostos para poder sustentá-las, sob o princípio de que toda a humanidade se
beneficia, e não apenas os usuários ou lindeiros à área.
BARZETTI20, percebeu que muitas instituições internacionais, incluindo as
citadas anteriormente, têm buscado influir em políticas públicas ambientais em
nível nacional e regional para tentar reverter o processo degradante ao meio ambiente. Para reverter estas fontes às áreas naturais protegidas, BARZETTI21 lista
algumas recomendações para guiar o financiamento de modo mais eficiente:

19

Ibid., p. 49.
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Cambridge, IUCN/IDB, 1993. p. 24.
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Ibid., p. 33.
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a) basear-se em estratégias diversificadas e não em uma única fonte;
b) estabelecer cooperação com ONG´s e setor privado para incrementar as
possibilidades de financiamento e recursos humanos;
c) as estratégias devem ser direcionadas a reduzir a dependência de subvenções governamentais;
d) deve-se estabelecer uma meta de recursos necessários para o manejo adequado do local;
e) contar com meios de garantir os recursos mesmo na presença de flutuações econômicas através, por exemplo, pela constituição de fundos;
f) garantir que os usuários ou beneficiados pela presença do parque paguem
por isso;
g) aumentar as conexões com o setor privado, especialmente na atividade
turística;
h) aumentar os benefícios para as comunidades locais, como oportunidades
de emprego e negócios.
Mesmo considerando todas essas dicas, na verdade, não existem fórmulas
prontas para o alcance da sustentabilidade econômica de áreas protegidas. Cada
área e seu respectivo contexto tem características que determinam a viabilidade
ou não dos diferentes meios, sua importância relativa e também os valores possíveis e justos a serem cobrados para os serviços.
5. POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS
De forma geral, o conjunto de formas possíveis a serem utilizadas na geração de recursos para as áreas protegidas são dividos em: a) Legais, previstos em
lei, e b) não legais ou outros mecanismos, não previstos em lei.
5.1 Mecanimos Legais
O SNUC previu em seus artigos 33, 34, 35, 36, 47 e 48, quando tratou do
assunto gestão das UC´s, algumas possibilidades de fontes de financiamento. São
os mecanismos de autofinanciamento, doação, compensação por obra de significativo impacto e risco ambiental e usufruto de bens ambientais. A seguir a lista
dos mecanismos previstos:
5.1.1 Cobrança de Ingressos
Decorre do SNUC que uma das principais preocupações foi dotar as unidades de conservação de condições de se autosustentarem. Isto fica claro quando
lemos o art. 3522. É o modo menos complexo de financiamento das áreas prote22

Art. 35: Os recursos obtidos pelas unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral mediante a cobrança de taxa
de visitação e outras rendas decorrentes de arrecadação, serviços e atividades da própria unidade serão aplicados de acordo
com os seguintes critérios.
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gidas, a cobrança de ingresso, já que muitos turistas apreciam suficientemente a
natureza para pagar pela possibilidade de observá-la. E é justamente a “disposição
de pagar” manifestada pelos usuários que determina o valor passível de cobrança
de ingresso23.
Toda a unidade de conservação deveria cobrar uma taxa como valor de ingresso à sua área. As unidades que não cobram correm o risco de sobrevisitação.
Porém, o estabelecimento de valor deve ser diferenciado, buscando beneficiar as
comunidades locais, principalmente as mais carentes. Por isso adotar valores distintos é uma excelente medida, pois inclui a população local e valoriza a unidade.
Além do mais, a taxa de ingresso relativa a diferentes UC´s não deve ser igual,
pois necessitam refletir os custos operacionais de cada local e a disposição de
pagar do público frequentador daquela UC24.
Importa salientar que mesmo os valores arrecadados são destinados a conta
comum do órgão ambiental a redistribuição posterior dos recursos arrecadados
deveria garantir que ao menos uma parte destes voltasse diretamente para a área
que os arrecadou. É o que se encontra disposto nos incisos25 do art. 35, no qual se
garante que até metade dos recursos obtidos pelas unidades de proteção integral
deve permanecer na área que os arrecadou. O restante deverá ir para regularização
fundiária e gestão de outras unidades do mesmo grupo.
Em algumas unidades de conservação a cobrança de ingressos chega a ser
significativa, como nos parques nacionais de Itatiaia e Iguaçú, pois a visitação é
substancial. No entanto, em diversos outros parques a taxa não é cobrada. Isto
ocorre devido à inexistência de condição física e de pessoal que legitimem a cobrança de uma taxa, mesmo que simbólica26.
5.1.2 Venda de Produtos e Licenciamento
A venda de artigos como camisetas, souvenirs, publicações e outros itens
pode gerar recursos adicionais, especialmente nos locais onde há centros de visitação. Além disso, os produtos de venda podem representar mecanismos úteis de
promoção das UC´s, tornando-as conhecidas e, consequentemente, facilitando o
apoio e a arrecadação de doações27.
Porém, poucas unidades são suficientemente visitadas para que a instalação
de pontos de venda possa se tornar uma atividade atraente para a sua sustentação
financeira. Todavia, atualmente não existe capacidade administrativa instalada
que possibilite a exploração dessa atividade, principalmente devido à sobrecarga

23

MORSELLO, ob. cit. p. 74.

24

Ibid., p. 77.

25

I - até cinqüenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na implementação, manutenção e gestão da própria
unidade;
II
- até cinqüenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, na regularização fundiária das unidades de conservação do Grupo;
III
- até cinqüenta por cento, e não menos que quinze por cento, na implementação, manutenção e gestão de outras unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral.
26
Ibid., p. 80.
27
Ibid., p. 99.
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de funções dos funcionários das unidades, que não teriam condições de fiscalizar
a venda de produtos, mesmo quando esta fosse terceirizada. Por fim, os custos
administrativos envolvidos com a implantação de vendas podem vir a superar os
recursos obtidos28.
Como solução haveria a possibilidade de adoção de uma distribuição
destes produtos ecologicamente corretos para que fossem vendidos em outros
locais, fora das unidades, cabendo ainda uma possibilidade de licenciamento
para uso de marca, imagem ou produto, sendo repassada à unidade porcentagem do lucro auferido29.
Já as taxas podem ser cobradas de quem provê serviços para os usuários
dos parques, através do licenciamento de atividades. Muitos serviços podem ser
explorados através de concessões como, por exemplo, o aluguel de barcos, os
serviços de alimentação e de acomodação e os pontos-de-venda. Além de levantamento de recursos para o parque, as concessões podem aumentar o apoio à área
protegida, ao propiciar oportunidades aos empresários locais e incrementar as
alternativas de trabalho30.
O art. 3331 do SNUC deixa bem claro que qualquer serviço prestado em
UC dependerá de prévia autorização e sujeitará o explorador a pagamento. O
Decreto n° 4.340/02, que regulamentou o SNUC, dedicou o Capítulo VII e
seus artigos 25 até 30 justamente sobre a questão da autorização da exploração
de bens e serviços nas UC´s.
O art. 25 trata dos produtos, sub-produtos e serviços que ficam sujeitos a
autorização para exploração. O art. 26 direciona a possibilidade de exploração
somente no caso de previsão expressa no plano de manejo, ressaltando mais uma
vez sua importância para o processo de ingresso de recursos. Já o art. 27 trata da
questão do uso da imagem da UC, que também deverá ser autorizada e o benefício
econômico auferido deve ser aplicado e revertido para a UC. E, finalmente, os artigos seguintes falam sobre a atenção ao instituto da licitação e sobre a previsão de
estudo de viabilidade econômica e investimento elaborado para a UC e aprovado
pelo conselho gestor (plano de negócios).
5.1.3 Doações
As doações32 individuais podem ser conseguidas daqueles que têm algum
interesse na área, sejam organismos internacionais, fundações privadas, proprietários de terras adjacentes, empreendedores turísticos, visitantes, entre outros. A

28

Ibid., p. 100.
Ibid., p. 101.
30
Ibid., p. 104.
31
Art. 33 - A exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos
naturais, biológicos, cênicos ou culturais ou da exploração da imagem de unidade de conservação, exceto Área de Proteção
Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, dependerá de prévia autorização e sujeitará o explorador a pagamento, conforme disposto em regulamento.
32
Art. 34 que diz: “Os órgãos responsáveis pela administração das unidades de conservação podem receber recursos ou
doações de qualquer natureza, nacionais ou internacionais, com ou sem encargos, provenientes de organizações privadas
ou públicas ou de pessoas físicas que desejarem conforme colaborar com a sua conservação”.
29
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procura dessa forma de financiamento para viabilizar ações específicas, ou por
meio de grupos de voluntários, tem crescido muito nos últimos tempos. Geralmente são entidades sem fins lucrativos constituídas para auxiliar na gestão da UC
que buscam por si próprias recursos para aplicar na área33.
Esta alternativa engloba ainda acordos bilaterais e multilaterais firmados
com organismos internacionais de financiamento ou com países interessados em
investir na conservação da natureza. Como vimos acima, o Brasil já diversas vezes
captou recursos com bancos financiadores internacionais como Bando Mundial
e BIRD, junto a fundos de financiamento como GEF e diretamente com países
como Alemanha, por meio do KfW. Acordos com entidades privadas também podem ser citados como WWF e TNC.
Esta via tem a vantagem da alocação de grandes montas de recursos sem a
necessidade de uma contrapartida financeira e que devem ser aplicados diretamente nos custos de implementação da área protegida beneficiada, sendo vedada
a utilização deste recurso para regularização fundiária.
5.1.4 Compensação Ecológica de Processos de Licenciamento Ambiental
A compensação ecológica34, instituto criado pelo SNUC, tem viabilizado alternativas de financiamento para a criação e manutenção de unidades
de conservação, tornando-se um instrumento interessante de captação de
recursos. Uma contribuição importante desta espécie de recurso é a possibilidade de aumentar o total de áreas de proteção integral, pois pode ser usado
para originar novas unidades.
O estudo de impacto ambiental (EIA) e o relatório de impacto ambiental
(RIMA) são os instrumentos necessários para caracterizar se o empreendimento
poderá causar significativo efeito negativo ao meio ambiente.
Importa ressaltar que o dever de apoiar a implantação e manutenção da
unidade de conservação nasce para o empreendedor na potencialidade de dano
significativo de seu empreendimento. Portanto, os recursos que o empreendedor
pagar e sua aplicação devem ter uma relação com a área em que a poluição e os
prejuízos ambientais possam ocorrer. O órgão ambiental licenciador não pode
indicar unidades de conservação que não estejam na área de influência do projeto,
na sua bacia hidrográfica ou na sua microrregião geográfica.
O apoio financeiro que o empreendedor deverá dar às unidades de conservação “não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a
implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental
licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento”, é o que diz o § 1°, do art. 36 do SNUC.

33

Ibid., p. 107.
Art. 36, caput: “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”.

34
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O recolhimento a ser efetuado pelo empreendedor, seja pessoa física ou jurídica, deverá ser feito durante o período de implantação, ou seja, na fase de “licença prévia” ou no máximo até a fase da “licença de instalação”. A quantificação dos
custos totais do projeto deve ser apresentada de forma leal e fidedigna ao órgão
licenciador, podendo ser verificada pelo ministério público ou associação civil
que tenha como objetivo a defesa do meio ambiente35.
A fixação do percentual por parte do órgão licenciador acima de meio porcento deverá ser fundada e motivada, para que não haja arbitrariedade, levando-se
em conta o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
A hipótese do art. 36 é expresso ao destinar os valores devidos por compensação ambiental às unidades de conservação de proteção integral, ou seja, Estação
Ecológica, Monumento Natural, Parque Nacional, Refúgio de Vida Silvestre e
Reserva Biológica. Nesta destinação o órgão ambiental deverá levar em conta as
propostas do EIA/RIMA, a área de influência do empreendimento impactante e as
UC`s indiretamente e diretamente atingidas.
Portanto, os recursos arrecadados devem ir para as unidades de conservação
existentes na área, sejam elas federais, estaduais ou municipais, independentemente de o órgão licenciador ser federal, estadual ou municipal.
Em todo caso, considerando a situação atual das áreas protegidas brasileiras,
as destinações financeiras por meio deste mecanismo poderão representar grandes
contribuições ao SNUC. Para as unidades que passam por dificuldades financeiras
a compensação pode significar melhorias em sua infra-estrutura e manejo, além
de possibilitar a ampliação do sistema de áreas protegidas.
5.1.5 Quotas por Serviços Ambientais
Os serviços ecológicos36 ou ambientais que as áreas protegidas oferecem são “gratuitos”, sendo possível elaborar métodos para cobrar por eles.
O exemplo mais comum e realizável é a cobrança pelo uso da água proveniente de uma área protegida e que abastece uma região, indústria ou empreendimento. De outro modo, pode ser cobrado o “serviço” de uma UC na
manutenção de uma bacia hidrográfica que abastece hidrelétricas ou fornece
água para irrigação.
Os recursos provenientes deste mecanismo podem ser muito proveitosos.
Normalmente a captação de água para abastecimento está em mananciais protegidos por lei, podendo ou não constituir unidade de conservação nos termos do
SNUC. Quando bem ajustados, tornam-se uma fonte contínua para investimento
naquela área.

35

Ibid., p. 110.
Há uma previsão de cobrança de valores por tais serviços designada no art. 47 do SNUC, que assim exara: “O órgão ou
empresa, público ou privado, responsável pelo abastecimento de água ou que faça uso de recursos hídricos, beneficiário da
proteção proporcionada por uma unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica”.
36
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O SNUC previu ainda cobrança de recursos pela instalação de equipamentos
de serviços públicos no interior de UC´s, gerando benefícios indiretos às companhias prestadoras. Esta previsão está disposta no art. 4837.
5.2 Mecanismos não Legais ou Outras Fontes
5.2.1 Recursos públicos
Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, com exceção das
Reservas Particulares do Patrimônio Natural, todas as outras categorias de unidades
de conservação, sejam ou não exclusivamente em áreas públicas, são administradas
pelo órgão que a criou, podendo ser o governo federal, estadual ou municipal.
Considerando que as áreas protegidas trazem benefícios aos habitantes locais e a população como um todo, é razoável esperar que os governos contribuam,
por meio de seus orçamentos, à manutenção das UC´s. Segundo DOUROJEANNI38, os espaços territoriais protegidos são essencialmente de responsabilidade
do poder público e, desde o início do estabelecimento do sistema de unidades de
conservação, estes têm sido financiados pelo Estado.
Recursos públicos deverão vir obrigatoriamente dos orçamentos previstos
nas Leis Orçamentárias, distribuídos aos órgãos responsáveis pela gestão das
UC´s e que precisam ser destinar parcela para aplicação na implantação e manutenção das áreas protegidas.
A verdade é que as limitações orçamentárias fazem com que seja muito difícil a manutenção de uma área através de recursos governamentais. Contudo, embora alternativas aos recursos orçamentários podem ser viabilizadas, não se pode
excluir totalmente as áreas protegidas dessa fonte. Deve-se garantir no mínimo
a existência de recursos para a manutenção do IBAMA (no caso de recursos do
governo federal), como órgão gestor das UC´s federais e assim também para os
órgãos responsáveis em nível estadual e federal39.
5.2.2 Recursos de Entidades Privadas com Fins Econômicos
Muitas organizações privadas recebem benefícios econômicos devido à
existência de áreas protegidas, como por exemplo, com exploração de turismo,
manejo florestal ou agricultura. Poderiam, portanto, voluntariamente ou não, serem responsáveis por recursos para o seu financiamento. Esse apoio pode ser importante, por exemplo, nos casos em que várias empresas turísticas dependem da
existência de uma área natural40.

37

“O órgão ou empresa, público ou privado, responsável pela geração e distribuição de energia elétrica, beneficiário da
proteção oferecida por uma unidade de conservação, deve contribuir financeiramente para a proteção e implementação da
unidade, de acordo com o disposto em regulamentação específica”.
38
DOUROJEANNI, M. J. Financing Protected Areas in Latin America. In: I CONGRESSO BRASILEIRO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, Curitiba – Paraná. Anais. Curitiba: IAP: UNILIVRE, 1997. p: 237-261.
39
PÁDUA & DOUROJEANNI, ob. cit. p. 167.
40
MORSELLO, ob. cit. p. 121.
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Financiadores privados tendem a ver a sua contribuição como um negócio de risco, esperando que o investimento na área protegida seja aplicado em bens duráveis de
longo prazo. Além disso, o financiamento disponível a partir de fontes privadas depende
de estrutura de manejo da área protegida. Mas de modo geral, investidores privados estão mais disponíveis para unidades de conservação privadas do que públicas41.
5.2.3 ONG´s e OSCIP´s
Uma tendência atual para o manejo e financiamento de áreas protegidas é a
canalização de recursos através de ONG´s e OSCIP´s (Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público), pela constituição de parcerias e delegação de função a
elas. Essas parcerias envolvem a concessão de parte ou da totalidade das funções
de manejo para estas instituições. Por este processo de financiamento, a própria
entidade parceira busca financiamento para aplicar diretamente na UC, cabendo a
ela mesma a administração de tais recursos42.
Nesta situação, existem algumas vantagens, mas também desvantagens. No
caso das vantagens, as ONG´s conseguem obter resultados com recursos reduzidos e tem à sua disposição mecanismos de financiamento mais fáceis que os
órgãos públicos. Outra vantagem da atuação das ONG´s é a utilização do enfoque
participativo do manejo, que além de produzir melhores resultados, como aumento do apoio da população local e o melhor aproveitamento de pessoal, resulta na
maior continuidade dos projetos a longo prazo. É uma característica que contrasta
com os agentes públicos, onde a burocracia e os trâmites hierarquizados geram
lentidão e descontinuidade ao processo43.
As desvantagens estão relacionadas a prazos pré-estabelecidos pelos financiadores para execução dos recursos, o que pode acarretar inclusive em dissolução
e extinção da ONG, além de uma maior influência dos financiadores no modo de
operação e nos objetivos do projeto44.
5.2.4 Fundos
Outra alternativa ao financiamento de UC´s é a constituição de fundos exclusivos à sua manutenção e manejo. São uma fonte de crédito administrada por
credores. As vantagens dessa alternativa são várias. As flutuações na quantidade
de recursos para o manejo de longo prazo de UC´s podem colocar em risco o sucesso de seus programas. Nesse contexto, a criação de fundos tem como objetivo
fornecer um suprimento constante, independente da disponibilidade de recursos
do orçamento nacional e dos doadores internacionais, servindo ao pagamento dos
custos recorrentes da unidade45.
41
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Outra vantagem dos fundos é a possibilidade de realizar decisões participativas, já que o conselho administrativo dos fundos pode ser composto por integrantes de diversos interesses existentes numa determinada UC. Além disso, há
um aumento das formas e fontes de levantamento de recursos, incrementando a
capacidade administrativa de receber contribuições de diferentes fontes. Em alguns casos, a constituição de fundos pode vir a ser um estímulo fundamental para
a geração de recursos não-governamentais46.
Os fundos podem ser criados a partir de recursos diversos ou com objetivos
diferentes. Programas de troca de dívida externa ou acordos bilaterais de redução
de dívida podem ser fonte de recursos para constituição de fundos. As fontes mais
comuns, entretanto, para constituição de fundos são o GEF, KfW, a Usaid, a The
Enterprise For Americas Initiative e iniciativas bilaterais como o Clube de Paris.
Importante ainda ressaltar que o financiamento dos fundos para as nações em desenvolvimento deve ser feito em forma de ações e não como empréstimo47.
No Brasil uma iniciativa louvável vem sendo conduzida pelo Ministério do
Meio Ambiente, por meio do ARPA, Programa de Áreas Protegidas da Amazônia,
cujo objetivo é expandir, consolidar e manter unidades de conservação no Bioma
Amazônico. A parceria dos governos federal, estaduais e municipais locais, com o
GEF, o Banco Mundial, o KfW, a GTZ (Agência de Cooperação da Alemanha),o
WWF - Brasil, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) e organizações
da sociedade civil objetiva investir US$ 400 milhões ao longo de 10 anos48.
5.2.5 Convenções Internacionais
Certas convenções internacionais provêem fundos para a conservação da
biodiversidade e, portanto, também para as UC´s, através da apresentação de projetos. A Convenção Ramsar para áreas úmidas é um dos exemplos que fornecem
recursos dessa forma e poderia ser utilizada na captação esporádica de recursos
para certos projetos de unidades que possuem áreas úmidas em seu interior49.
5.2.6 Mecanismos fiscais
O aparato do arcabouço legislativo em matéria tributária também reservou
possibilidades de financiamento econômico às unidades de conservação. Em nível
federal impostos devidos pelos proprietários em área rural têm sido convertidos em
bônus para incentivar particulares a transformar áreas em Reservas Particulares.
No âmbito estadual muitos municípios do país têm conseguido benefícios
próprios para aplicação em conservação ambiental e em unidades de conservação
através do ICMS50 Ecológico.
46
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Ibid., p. 188.
Ibid., p. 188.
http://www.mma.gov.br/port/sca/arpa/ - acesso em 09.05.05.
Ibid., p. 199.
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Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações.
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Sua aplicabilidade se dá pela seguinte forma: de todo o montante arrecadado
por este imposto, uma porcentagem diferenciada é distribuída aos municípios que
contém em sua área unidades de conservação e mananciais, devendo, entretanto,
o valor a mais repassado ser aplicado em conservação ambiental.
Parte do princípio da redistribuição de recursos, atrelados ao compromisso
ambiental, decorrente de parcela do ICMS, funcionando como uma opção tributária por meio da qual se pretende compensar financeiramente restrições de uso do
espaço natural, recuperação de áreas degradadas ou mesmo as comunidades que
abrigam mananciais ou reservatórios ou florestas em seus territórios51.
O ICMS Ecológico é um mecanismo de política ambiental que se iniciou
na década de 1990. Como instrumento de gestão ambiental, instala o critério da
redistribuição do imposto, permitindo ao estado influir no processo de desenvolvimento sustentável dos municípios. Mas, por se tratar de recurso de natureza extra
fiscal, a lei deverá definir critérios específicos para orientar a sua aplicação52.
O ICMS Ecológico surgiu, pioneiramente, no Paraná, em 1991, a partir da
aliança do Poder Público estadual e de municípios, mediatizado pela Assembléia
Legislativa do Estado. Nascido sob a égide da “compensação”, o ICMS Ecológico evoluiu, transformando-se ao longo do tempo em instrumento de incentivo,
direto e indireto, à conservação ambiental. A partir da experiência paranaense,
também foi desenvolvido nos estados de São Paulo (1993), Minas Gerais (1995),
Rondônia (1996) e Rio Grande do Sul (1998). Na seqüência, foram implantadas
experiências similares nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazônia e Rio de Janeiro53.
A experiência com ICMS Ecológico, na visão de LOUREIRO54, têm contribuído para a conscientização da necessidade de conservação ambiental, gerando
iniciativas municipais na direção de cuidar das unidades de conservação como
fonte de geração de receita. Segundo esse mesmo autor, “A perspectiva de ampliar a receita devida do ICMS Ecológico, estimula os municípios a investir na
conservação”55.
5.2.7 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)
A Convenção sobre Mudanças Climáticas Globais, conhecida como o Protocolo de Quioto, é um acordo entre os principais países do mundo que estabeleceu metas de redução da emissão de gases que causam o efeito estufa. Como
ainda está sendo adotado, estuda-se a possibilidade da constituição de um fundo
de compensação que poderia ser aplicado na implementação e manutenção de
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LOUREIRO, W. ICMS Ecológico – A consolidação de uma experiência brasileira de incentivo a conservação da biodiversidade. In: III CONGRESSO BRASILEIRO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, Fortaleza – Ceará. Anais. Fortaleza: Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação: Fundação o Boticário de Proteção à Natureza: Associação Caatinga,
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unidades de conservação que contribuam para a captação de dióxido de carbono
e outros gases da atmosfera56.
6. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Considerando que as unidades de conservação devem cumprir funções científicas, sociais, políticas, econômicas e ambientais importantes, é essencial que a
administração e o manejo das áreas sejam fundamentados em príncípios de planejamento57
A criação e manutenção de áreas protegidas é uma das atividades mais relevantes atualmente. A usurpação dos recursos naturais chegou ao limite final, onde hoje a
Terra mostra sinais de exaustão, com as constantes notícias de desequilíbrio ambiental
em todas as regiões do planeta. Por isso, mais que nunca, esse é o momento de voltarmos todas as energias para conservação e preservação do pouco que restou.
Faz-se necessário o empreendimento de esforços no sentido de nutrir os espaços protegidos com recursos financeiros para que cumpram com seu objetivo
principal e seus objetivos secundários. Praticamente todas as ações para atingir
a missão de uma UC dependem de dispendiosos recursos, que como vimos, não
são suficientemente satisfeitos com recursos do Orçamento Público, seja federal,
estadual ou municipal.
As unidades de conservação públicas brasileiras estão longe de pagaremse sozinhas, pois o autofinanciamento contribui de forma reduzida para a manutenção dessas áreas. Mesmo existindo mecanismos legais de autofinanciamento,
estes não são utilizados na prática. A grande maioria dos parques está fechada e
ainda não saiu do papel. E mesmo quando há cobrança de ingresso, os recursos
obtidos não são aplicados na unidade, indo para o caixa comum do órgão público
responsável e sendo usado para outros fins.
É necessário um esforço, principalmente dos órgão públicos de meio ambiente e também da sociedade civil organizada, para o fortalecimento das UC´s do
país. É primordial ainda adeqüar os instrumentos econômicos para que revertam e
beneficiem aqueles que contribuírem para a conservação da biodiversidade.
Como vimos, opções de financimento legais e não-legais existem. Recursos
das mais variadas fontes podem ser canalizados e aplicados diretamente nas UC´s.
Informação e conhecimento são fundamentais. A socialização por meio de gestão democrática, chamamento de todos os envolvidos, principalmente os atores
locais, gera suporte político e financeiro. A conscientização dos atores deverá ser
pautada no usufruto dos benefícios e na divisão dos custos.
Os planos de manejo devem considerar as opções de entrada de recursos na
UC, bem como cada UC deve ter um planejamento de desembolso de recursos,
sendo considerado seu custo operacional dependendo da fase de implementação
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SPERGEL, B. Financiamento de Áreas Protegidas. In: Tornando os parque eficientes: estratégias para conservação da
natureza nos trópicos. Barry Spergel...[et al]. Curitiba: UFPR: Fundação O Boticário, 2002. p. 57.
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ou gestão que se encontra. Cada UC deve ter um estudo à parte de quais mecanismos de financiamento pode contar, quais são mais vantajosos frente a outros,
quais são de mais fácil retorno e aplicabilidade. Devem ser elaborados sistemas de
valoração dos recursos ambientais ali dispostos para uma cobrança justa e compatível com os serviços oferecidos.
7. CONCLUSÕES ARTICULADAS
7.1 O financiamento de áreas naturais protegidas é condição sine qua no para que
estas alcancem os objetivos e finalidades de sua constituição.
7.2 O Sistema Nacional de Unidades de Conservação previu, em seus artigos 33
usque 36, 47 e 48 diversas possibilidades não excludentes de financiamento de
áreas naturais protegidas.
7.3 Entretanto, todas as possibilidades legais são insuficientes, diante da carência
de recursos públicos, baixa mobilização da sociedade civil e falta de estímulo para
uso público das áreas naturais protegidas, para prover as UC´s do país de recursos
financeiros necessários a sua efetivação.
7.4 Não há vedação legal no SNUC que inviabilize meios não legais de sustentabilidade financeira de UC.
7.5 Cada UC deve buscar, conforme sua peculiaridade, área de abrangência e
influência, alternativas próprias de financiamento, seguindo as possibilidades do
SNUC e também outros mecanismos não previstos mas possíveis.
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EVALUACIÓN DEL DAÑO AMBIENTAL
PERSPECTIVA INTERNACIONAL
BEATRIZ SILVA TORRES
Alumna del Programa de Doctorado en Derecho Ambiental,
Universidad Autónoma Metropolitana (México) –
Universidad de Alicante (España)

La historia reciente de la humanidad se ha caracterizado por la búsqueda
constante de formas de producción mayormente industrializadas, que suponen
mejores niveles de vida y de desarrollo, sin embargo se han obviado las limitantes
de un medio ambiente que sufre de agresiones constantes, resultando una fuerte
degradación continua, con altas probabilidades de llegar a su desaparición.
Es claro que hay insuficiencia en los esfuerzos de protección al ambiente
realizados a la fecha, y es evidente que no se aprecia mejoría o al menos indicios de desaceleración del deterioro; y ante las grandes necesidades en materia
ambiental que se enfrentan a nivel mundial, se exigen cambios de fondo en los
instrumentos de política ambiental.
El panorama actual de los medios disponibles para la resolución de los
problemas ambientales es preocupante, mediante iniciativas legislativas se crean
normas, instituciones y procedimientos que pareciera que en lugar de resolver los
problemas los hacen más grandes. No existe una congruencia entre lo que se hace
en el ámbito legal, lo que se esta haciendo en el ámbito biológico, las perspectivas
del medio económico y del social.
Diariamente nos enfrentamos a daños al ambiente resultantes de actividades humanas, por esta razón, existe una clara necesidad de asegurar la recuperación de los recursos medioambientales dañados; por supuesto, lo mejor sería
que tales daños no llegasen siquiera a producirse, por lo que la prevención es
también un objetivo de gran valor en este contexto. Cuando no obstante se
causan daños al medio ambiente, la cuestión que inevitablemente se plantea es
“quién paga la factura”.
La evaluación de daño ambiental debe verse desde las perspectiva legal, económica y biológica, incluyendo evaluación de beneficios y perjuicios ambientales1.
El daño ambiental2, es aquel que afecta el bien jurídico medio ambiente
o bien a la función que uno de sus elementos integrantes del ambiente cumple
en un sistema determinado y no comprende los que como consecuencia de las
afectaciones se provoquen o trasladen también al ámbito de la propiedad privada.
Tratándose de daños al ambiente existe una amplia zona de incertidumbre, tanto
en lo relativo a sus causas como a sus efectos3.

1
2
3

Ruijgrok, E.C.M., 2001.
Gonzalez, J. J., 2002, pag. 100.
González, op. cit., pag. 101.
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Ahora bien, cuando se habla de evaluación de sistemas se puede considerar que hay una gama de normas y preceptos que guían el juicio humano y sus
acciones, refiriéndose a la normativa, y a los marcos morales a los que la gente
le asigna importancia y necesidad de sus creencias y acciones, la evaluación de
sistemas implica objetivos y acciones prácticas4.
Un valor específico de una acción u objeto esta íntimamente relacionado
con el valor del uso del sistema, debido a que mas tarde se determinara la relativa
importancia de una acción u objeto, González5, menciona que al ambiente se le
debe tratar al menos bajo tres pespectivas: a) Como bienes en sí mismos; b) Como
bienes que desempeñan una función ambiental respecto de los otros con los que
interactua y c) Como ambiente propiamente como tal.
Es interesante bajo esta perspectiva, poder distinguir entre valor intrínseco y
valor instrumental del ambiente. La primera se refiere al valor propio del sistema,
cada integrante del sistema se debe mantener con su propio derecho, por lo que la
evaluación se hace sobre las acciones u objetos que mantienen la integridad del
ecosistema y/o sus integrantes. Por otro lado está la evaluación instrumental que
mantiene una perspectiva totalmente antropocéntrica y asigna valores y métodos
que asignan un valor.
Al definir evaluación nos referimos al proceso de expresar un valor para
una acción particular o un objeto determinado, cuando se habla de evaluación de
ecosistemas se habla de un valor para el ecosistema ya sea en bienes o servicios
(ej. Biodiversidad, protección de flujos, oportunidad de recreación, etc), esta evaluación generalmente se ha evadido.
Groot, et al en 2002 proponen un esquema que permite tener
una forma comprensible de las
funciones y servicios del ecosistema a evaluar, pero aún así resulta
complejo abordar este tópico, ya
que se debe presentar de manera
amplia y explicita cada una de las
funciones y servicios.
Asimismo el valor de los ecosistemas no solamente se debe afrontar desde
la perspectiva ecológica6, sino que hay que abordarlo también desde el aspecto
económico7 y el social8.
Es por ello, que el primer objetivo es responsabilizar al infractor, por los
daños que hubiere causado. Si quienes dañan se ven obligados a sufragar los costos de las lesiones al medio ambiente, reducirán sus acciones nocivas, hasta el

4

Farber, C. S, et al. 2002, p 375-376.
González, M. J. J. 2003. p 14.
6
La capacidad del ecosistema, relativo a sus componentes y procesos, y se aplican parámetros ecológicos como pueden
ser diversidad, complejidad, rareza, etc.
7
Se pueden utilizar varias metodologías como son evaluación de mercados directos, evaluación contingente, evaluación de mercados indirectos, etc.
8
Junto con la evaluación ecológica el aspecto social enfatiza en la percepción humana del ecosistema, así como en la
educación ambiental, diversidad cultural, identidad, etc.
5
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punto en que el costo marginal de estas acciones resulte inferior al importe de la
indeminización que habría tenido que realizar. De éste modo, el principio de la
responsabilidad ambiental hace posible la prevención de los daños y la internacionalización de los costos ambientales
El problema que se presenta cuando se pretende establecer responsabilidad por daño ambiental y se deben sufragar costos para su reparación, es
precisamente la valoración del daño, este proceso resulta muy complejo, considerando que el propio ecosistema presenta una gran complejidad; y no existen
sistemas jurídicos que hayan establecido métodos de evaluación de daños, que
se consideren eficaces9.
1. MARCO LEGAL
El mas general de los principios del derecho ambiental internacional es el
que establece el deber de proteger el medio ambiente y postula la cooperación
internacional para tal fin10
En el ámbito Internacional el desarrollo de los regímenes de responsabilidad
y compensación por daño ambiental no se concretado, por lo que la evaluación de
daños ha sufrido el mismo destino.
El impulso de estos regímenes es un mecanismo esencial para desarrollar
políticas y normas ambientales para la protección del ambiente. Tales regímenes
pueden considerarse que atienden a diversas funciones importantes, en primer
lugar serían un instrumento para fomentar el cumplimiento de normas ambientales internacionales y la aplicación tanto del enfoque de precaución como el
principio de prevención. En general, la amenaza de incurrir en la responsabilidad y la carga posible de medidas de compensación actúan como incentivo para
enfoques de precaución en las actividades económicas como resultado de evitar
el riesgo y los daños ambientes. En segundo lugar sirve como función de reparación, desplazar los costos de daños ambientales de la sociedad en general hacia
la persona o personas responsables de las actividades que causan los daños. Por
último, haciendo al autor de los daños ambientales responsable de compensar,
puede servir para disuadir a la realización de actividades dañosas para el medio
ambiente o por lo menos llevar a que se invierta en medidas preventivas. Para
los Estados y para los agentes no estatales, constituye un incentivo evitar una
conducta que sea dañosa para el medio ambiente11
En las Conferencias Marco de Naciones Unidas se ha tratado el tema de
daño ambiental de forma limitada, y el tratamiento al tema de evaluación de daño
ambiental ha sido aún menor.
En los Convenios y Tratados Internacionales esta temática ha sido tocada de
diferentes formas y en diferentes niveles.

9

González, 2003, op. cit.
Juste, R. J, 1999, P 69.
11
Comité Intergubernamental para el Protocolo de Cartagena Sobre Seguridad de la Biotecnología. Responsabilidad y
compensación por daños resultantes de movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados UNEP/CBD/
ICCP/2/3 31 de julio de 2001.
10
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2. CONFERENCIAS MARCO DE NACIONES UNIDAS
Declaración de Estocolmo
En los diferentes instrumentos jurídicos internacionales se habla de la protección y mejoramiento del ambiente, en la Declaración de Estocolmo12 se menciona
en el considerando 3 que: “Hoy en día, la capacidad del hombre de transformar
lo que lo rodea, utilizada con discernimiento, puede llevar a todos los pueblos los
beneficios del desarrollo y ofrecerles la oportunidad de ennoblecer su existencia.
Aplicado erróneamente o imprudentemente, el mismo poder puede causar daños
incalculables al ser humano y a su medio”.
Se indica en este mismo considerando que “A nuestro alrededor vemos multiplicarse las pruebas del daño causado por el hombre en muchas regiones de la
Tierra: niveles peligrosos de contaminación del agua, el aire, la tierra y los seres
vivos; grandes trastornos del equilibrio ecológico de la biosfera; destrucción y
agotamiento de recursos insustituibles y graves deficiencias, nocivas para la salud
física, mental y social del hombre, en el medio por el creado, especialmente en
aquel en que vive y trabaja”.
Y en el considerando 6 se dice: “Para llega a la plenitud de su libertad dentro
de la naturaleza, el hombre debe aplicar sus conocimientos a forjar, en armonía
con ellas un medio mejor”
En esta Declaración los Principios adoptados se enfocan principalmente a la
prevención, lo que queda manifestado plenamente en el Principio 2, “Los recursos naturales de la tierra, incluidos, el aire, el agua, la tierra, la flora y la fauna y
especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse en beneficio de las generaciones presentes”
En el Principio 613 y en el Principio 714, se expresa la preocupación por los
daños que se puedan causar al ambiente por contaminación por diversas fuentes
y en diferentes ecosistemas, pero únicamente sugieren la detección de las actividades que la generan.
Hacia el final de la declaración se tienen dos Principios en los que se puede ver la preocupación por la reparación del daño a través de responsabilidad e
indemnización, en el Principio 2215 se aborda desde la pespectiva de Derecho

12

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Estocolmo, 5 al 16 de
junio de 1972.
13
Debe ponerse fi n a la descarga de sustancias tóxicas o de otras materias y a la liberación de calor, en cantidades
o concentraciones tales que el medio no pueda neutralizarlas, para que no se causen daños graves irreparables a los
ecosistemas. Debe apoyarse la justa lucha de los pueblos de todos lo países contra la contaminación.
14
Los Estados deberá tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación de los mares por sustancias que
puedan poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y la vida marina, menoscabar las posibilidades
de esparcimiento o entorpecer otras utilizaciones legítimas del mar.
15
“Los Estados deben cooperar para continuar desarrollando el derecho internacional en lo que se refiere a la responsabilidad y a la indemnización a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales que las actividades realizadas dentro de la jurisdicción o bajo el control de tales Estados causen en zonas situadas fuera de su jurisdicción”.
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Internacional, y en el Principio 2316 se aborda dentro de la perspectiva Nacional.
En ambos casos se habla de obtener indemnizaciones por daños, lo que nos lleva a
pensar como se evaluaran estos daños, y que en base a esta evaluación cuales son
las acciones que se deben tomar, como son poder pagar a ¿Quién?, ¿Quién debe
pagar?, ¿Cuánto?, ¿Por cuánto tiempo?, o si deberá reparar y de aquí se desprende
el ¿Cómo?.
3. CARTA DE LA NATURALEZA
En la Carta de la naturaleza17, se menciona que “El hombre, por sus actos o
las consecuencias de éstos, dispone de los medios para transformar a la naturaleza
y agotar sus recursos y, por ello, debe reconocer cabalmente la urgencia que reviste mantener el equilibrio y la calidad de la naturaleza y conservar los recursos
naturales” y también menciona que “Los beneficios duraderos que se pueden obtener de la naturaleza dependen de la protección de los procesos ecológicos y los
sistemas esenciales para la supervivencia y de la diversidad de las formas de vida,
las cuales quedan en peligro cuando el hombre procede a una explotación excesiva o destruye los hábitats naturales. El deterioro de los sistemas naturales que
dimana del consumo excesivo y del abuso de los recursos naturales y la falta de
un orden económico adecuado entre los pueblos y los Estados, socavan las estructuras económicas, sociales y políticas de la civilización”, esto puede considerarse
como una reflexión relevante sobre los daños al ambiente.
En el principio 1118 de esta carta se bosqueja el concepto de evaluación ambiental y de daño, en primera instancia invitando a la prevención a través de la
utilización de la mejor tecnología disponible y del uso del instrumento de impacto
ambiental, finalmente se indica que en caso de daño deberá rehabilitarse la zona,
asumiendo este hecho con una perspectiva muy limitada.

16

Toda persona, de conformidad con la legislación nacional, tendrá, la oportunidad de participar, individual o colectivamente, en el proceso de preparación de las decisiones que conciernen directamente a su medio ambiente y, cuando
éste haya sido objeto de daño o deterioro, podrá ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización.
17
Carta Mundial de la Naturaleza. Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 37/7, el 28 de octubre
de 1982.
18
“Se controlarán las actividades que pueden tener consecuencias sobre la naturaleza y se utilizarán las mejores técnicas disponibles que reduzcan al mínimo los peligros graves para la naturaleza y otros efectos perjudiciales, en
particular:
a) Se evitarán las actividades que puedan causar daños irreversibles a la naturaleza;
b) Las actividades que puedan extrañar graves peligros para la naturaleza serán precedidas por un examen a fondo y
quienes promuevan esas actividades deberán demostrar que los beneficios previstos son mayores que los daños que
puedan causar a la naturaleza y esas actividades no se llevarán a cabo cuando no se conozcan cabalmente sus posibles
efectos perjudiciales;
c) Las actividades que puedan perturbar la naturaleza serán precedidas de una evaluación de sus consecuencias y
se realizarán con suficiente antelación estudio de los efectos que puedan tener los proyectos de desarrollo sobre la
naturaleza; en caso de llevarse a cabo, tales actividades se planificarán y realizarán con vistas a reducir al mínimo sus
posibles efectos perjudiciales;
d) La agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca se adaptarán a las características y las posibilidades naturales
de las zonas correspondientes;
e) Las zonas que resulten perjudicadas como consecuencia de actividades humanas serán rehabilitadas y destinadas a
fi nes conformes con sus posibilidades naturales y compatibles con el bienestar de las poblaciones afectadas;
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4. DECLARACIÓN DE RÍO DE JANEIRO
En la declaración de Río de Janeiro19, se reconoce a través del Principio 720,
que existe una responsabilidad diferenciada con lo que respecta al daño al ambiente, sugiriendo trabajan en tecnologías y con la ayuda de recursos financieros
para minimizar esta situación.
Se tienen cuatro principios mas en los que se alude de alguna manera lo relativo a daño ambiental y la responsabilidad por ello, en el Principio 1321, se retoma
la preocupación por la responsabilidad y la indemnización asociada a los eventos
de daño, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, no se percibe ningún avance en materia de evaluación de daño, con respecto a lo externado en la
Declaración de Estocolmo.
Como un criterio importante para impedir los daños al ambiente en este
documento se introduce en el Principio 1522, el criterio de Precaución. Explícitamente se presenta a la evaluación de impacto ambiental en el Principio 1723como
medida precautoria para conocer los daños al ambiente que pudiera ocasionar una
determinada actividad, pero únicamente como instrumento preventivo.
5. DECLARACIÓN DE JOHANNESBURGO
En la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible24, se hace
énfasis en los problemas que siguen presentándose y se menciona que “El medio ambiente mundial sigue deteriorándose. Continúa la pérdida de biodiversidad; siguen
agotándose las poblaciones de peces; la desertificación avanza cobrándose cada vez
más tierras fértiles; ya se hacen evidentes los efectos adversos del cambio del clima;
los desastres naturales son más frecuentes y más devastadores, y los países en desarrollo se han vuelto más vulnerables, en tanto que la contaminación del aire, el agua y
los mares sigue privando a millones de seres humanos de una vida decente”

19
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992.
20
Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la
integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio
ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que
sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos fi nancieros de que disponen.
21
Los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto
de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar asimismo de manera
expedita y mas decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidad e indemnización por
los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción, o bajo
su control, en zonas situadas fuera de su jurisdicción.
22
Con el fi n de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la
degradación del medio ambiente.
23
Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente
y que este sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.
24
op. cit.
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En esta declaración no se aborda la responsabilidad, evaluación o indemnización por daños ambientales.
6. CONVENIOS INTERNACIONALES
En el nivel internacional se tienen varios convenios, que de alguna forma
abordan temas referentes a los daños ambientales y la responsabilidad por ello,
basada principalmente en la indemnización, siendo el tema de la valoración del
daño un asunto muy poco tratado.
7. TRATADOS EN MATERIA NUCLEAR
En lo referente al manejo de la energía nuclear que en conjunto tienen como
principios básicos ante los daños causados por un accidente nuclear: la responsabilidad objetiva y exclusiva del explotador; la obligación de garantizar esta responsabilidad mediante un seguro; la limitación de la responsabilidad en cantidad y en el
tiempo; reglas especiales en caso de transporte; y unidad de jurisdicción y determinación de Ley aplicable25, en este tema se tiene también el Convenio de Viena26.
Ambos instrumentos establecen un régimen de responsabilidad objetiva por
daños nucleares, por lo que no requiere prueba de culpabilidad como condición
precedente para la responsabilidad, en ambos convenios hay algunas exenciones
como actos de guerra, o un fenómeno natural excepcional.
En estos instrumentos no se contempla la evaluación del daño, se maneja la
compensación a través de imponer responsabilidad civil limitada, con una cantidad designada máxima como pago a los daños causados y también se imponen
limitaciones en tiempo para la presentación de la reclamación.
8. TRATADOS EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS
Se tienen convenios que manejan los daños por contaminación al mar, el
Convenio de Bruselas27, maneja los daños causados por el transporte marítimo

25

Convenio de París. Este convenio maneja la responsabilidad por daños ocasionada por la energía nuclear. Firmado
en 1960, y modificado varias veces, la última modificación se fi rmó en febrero de 2004, y se prevé su ratificación
en diciembre de 2006. Según la última modificación, los puntos clave son: Defi ne el daño nuclear de forma amplia,
abarcando desde daños personales hasta daños ambientales derivados de un accidente nuclear; Responsabilidad objetiva, y canalización de la responsabilidad exclusivamente al explotador de la instalación origen del incidente nuclear;
Obligación del explotador de cubrir su responsabilidad mediante seguro o garantía fi nanciera; Reglas especiales para
transporte de material nuclear; Limitación de la responsabilidad del explotador hasta 700 M Ç; Plazo de 30 años para
reclamar indemnización por daños personales y 10 por otros daños, incluidos los daños al medio ambiente; Fijación del
tribunal competente único para fijar las indemnizaciones y Ley aplicable.
26
Convenio sobre responsabilidad civil por daños nucleares, bajo los auspicios del OIEA, fi rmado en Mayo de 1963 y
modificado en Agosto de 1997.
27
Firmado en 1963, y modificado varias veces en las mismas fechas que el Convenio de París, la última modificación
se fi rmó en febrero de 2004. De acuerdo a su última modificación, los puntos clave son: Basado en el Convenio de
París, al que complementa; Establece la garantía de cobro, añadiendo cantidades suplementarias a las establecidas en
el Convenio de París, en tres tramos de responsabilidad.
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de hidrocarburos; el Convenio Oslo-París (OSPAR) para la Protección del Medio
Ambiente Marino del Atlántico Nordeste28, que incorpora para cumplir sus obligaciones, basarse en dos principios: el principio de precaución, y el principio de
que quien contamina paga.
El Convenio OSPAR no sólo cubre las materias tratadas por el Convenio
de París, o Convenio para la Prevención de la Contaminación Marina de Origen
Terrestre, de junio de 1974 y modificado por un Protocolo de Enmienda en marzo de 1986, sino que además incrementa el campo de actuación incluyendo las
actividades en tierra cuyos vertidos llegan al océano Atlántico, y las emisiones
atmosféricas que puedan alcanzar indirectamente el área marítima; asimismo, trata, no sólo las fuentes de contaminación, sino también las actividades que puedan
contribuir a ella29.
Se tiene también el Convenio MARPOL 73/78 para el control de los buques
y sus vertidos30, el cual esta enfocado a la minimización y eliminación de la contaminación procedente de los buques31. En este convenio abarca todos los aspectos
técnicos de la contaminación procedente de los buques, excepto la eliminación de
desechos en el mar por vertimiento, y se aplica a buques de todos los tipos, aunque
no es aplicable a la contaminación resultante de la exploración y explotación de
los recursos minerales de los fondos marinos. Como una actividad derivada del
convenio MARPOL, se ha realizado estudios de los efectos de los hidrocarburos
sobre los ecosistemas.
El mismo convenio indica las metodologías a usar en caso de presentarse el
derrame petrolero mencionando dependiendo de varios factores, como son: el lugar
donde se haya producido el vertido, las condiciones climatológicas, las áreas afectadas, el hidrocarburo derramado (cantidad y calidad), etc. Por lo general se utilizan
varias técnicas conjuntamente, algunas de las técnicas usadas son: Contención y
recogida, Dispersantes, Incineración, Biodegradación o No hacer nada32
Se alienta a establecer sanciones económicas muy elevadas, por pequeño
que pueda en un principio considerarse el daño al medioambiente marino. Asimismo sugiere a manera de evaluación del daño y como prueba, que se podría
emprender el ‘etiquetado’ de los hidrocarburos, mediante su propio ADN, siendo
este un método muy útil para relacionar un vertido con un buque determinado.
El Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por contaminación
de las aguas del mar por hidrocarburos, celebrado en 1969 y con protocolos

28
Este Convenio, que sustituye a los Convenios de Oslo (1972) y de París (1974), entró en vigor el 25 de marzo de 1998.
Diario Oficial L 104 de 03.04.1998 Unión Europea.
29
Procesos productivos, usos de sustancias, hábitos medioambientales, etc.
30
Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques, 1973, en su forma modificada por el Protocolo de 1978 relativo al mismo (MARPOL 73/78). Este convenio en su redacción actual comprende los tratados
adoptados en 1973 y 1978 junto a una serie de protocolos adoptados posteriormente a fi n de adaptar jurídicamente
la nueva realidad socioeconómica en el sector del transporte marítimo de mercancías siempre bajo el auspicio de la
Organización Marítima Internacional, OMI, con sede en Londres.
31
Considera los aspectos principales: Hidrocarburos, Sustancias líquidas peligrosas transportadas a granel, Sustancias
peligrosas transportadas en paquetes y bultos, Aguas sucias y Basura producida por los buques.
32
En los vertidos que se producen en alta mar, o en aquellos donde las operaciones de limpieza son ineficaz o difíciles,
se suele dejar que actúen los procesos naturales (olas, la fotooxidación, etc.) y el hidrocarburo se degrade de forma
natural.
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modificativos, tiene por objeto unificar reglas, métodos, conceptos, fijar montos
limitados para otorgar una indemnización adecuada a quienes sufran daños causados por la contaminación resultante de derrames o descargas de hidrocarburos
procedentes de buques, establecer un sistema para canalizar la responsabilidad
de los daños que se produzcan, todo ello dentro del marco del Derecho Internacional Privado.
En la práctica, los afectados por los daños, generalmente, no obtienen una
indemnización adecuada, que alcance para cubrir los gastos realizados para la
recuperación del medio afectado y las pérdidas obtenidas como consecuencia de
la contaminación, en un tiempo razonable.
En 1976 se realizó el primer Protocolo modificativo del Convenio, transformando la unidad de cuenta a los derechos especiales de giro, D.E.G., establecidos
por el Fondo Monetario Internacional. En el año 1992 se da un nuevo protocolo
que incrementa el monto indemnizatorio.
En el Protocolo de 1992 se respaldan idénticos daños, pero la indemnización
por deterioro del medio, aparte de la pérdida resultante de dicho deterioro, estará
limitada al costo de las medidas razonables de restauración del medio ambiente
las cuales no son explicadas.
El Convenio de Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización
de Daños (1971), debidos a la contaminación por hidrocarburos, crea un Fondo
independiente, cuya sede se encuentra en Londres. A este fondo se suman los
aportes regulares de los importadores de hidrocarburos. El objeto del convenio es
garantizar la reparación de los daños que no resulten adecuadamente cubiertos, a
través del aporte de un monto adicional.
El convenio se aplica, para el caso de que no se encuentre el responsable de
la contaminación causante del daño, siempre y cuando se acredite que el mismo
proviene de uno o más buques, lo cual en la práctica resulta casi imposible de
probar. Las obligaciones del Fondo se encuentran limitadas a una cantidad establecida.
En los convenios mencionados, es claro que no existe un procedimiento de
valoración de los daños causados, únicamente se fijan límites de responsabilidad
y estos son insuficientes, no se trata el contenido de la indemnización, solamente
se indemnizan los daños directos: como el costo de la limpieza de las playas, los
daños a las personas que utilizan el medio marino, pero no se indica ninguna compensación a los daños a los elementos de base y sus funciones, porque podemos
asumir que no les imputan valor de mercado.
9. TRATADOS EN MATERIA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
Con respecto a sustancias peligrosas el instrumento internacional mas relevante es el Protocolo de Basilea33, el objetivo del Protocolo es establecer un

33
Protocolo de Basilea sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación. Naciones Unidas 1999.
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régimen global de responsabilidad e indemnización pronta y adecuada por daños
resultantes de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros
desechos y su eliminación, incluido el tráfico ilícito de esos desechos. El Protocolo de Basilea establece un régimen de responsabilidad estricta, basado en la
culpabilidad.
El daño que alude este protocolo incluye: muerte o lesiones corporales; daños
o perjuicios materiales, salvo a los bienes de propiedad de la persona responsable
de los daños; pérdidas de ingresos directamente derivadas de un interés económico en el uso del medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los costos; costo
de las medidas de restablecimiento del medio ambiente deteriorado, limitado al
costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y el costo
de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por
esas medidas, en la medida en que los daños deriven o resulten de propiedades
peligrosas de los desechos objeto de movimientos transfronterizos y eliminación
de desechos peligrosos y otros desechos sujetos al Convenio.
La responsabilidad especificada en el Protocolo es objetiva, y podrá reducirse o denegarse si la persona que sufrió los daños, o una persona de la que
es responsable con arreglo a la legislación nacional ha causado, o contribuido a
causar, por su propia culpa, el daño, habida cuenta de todas las circunstancias. Se
especifican límites financieros por concepto de responsabilidad y se manejan en
los anexos del Protocolo.
En este documento se mencionan las “medidas de restablecimiento” que
son cualesquiera medida razonable encaminada a evaluar, restablecer o restaurar
componentes dañados o destruidos del medio ambiente, dejándose a la legislación
nacional el establecimiento de quién tiene derecho a tomar esas medidas
En 1993 se firma el Convenio de Lugano34 y como menciona Lucía Gomis35
el Convenio representa un esfuerzo extraordinario por parte de la comunidad internacional para proponer, por primera vez, una solución global al problema de la
reparación de daños originados por el ejercicio de las actividades peligrosas para
el medio ambiente.
El objetivo de este Convenio es ayudar a asegurar la compensación adecuada
por daños resultantes de actividades peligrosas al ambiente y proveer los medios
para la prevención y restauración. Las daños que se consideran en el Convenio
son muerte o lesiones a personas; daños o perdida a la propiedad de otros ajenos
a la instalación o propiedades bajo el control del operador; perdida o daño por
deterioro del medio ambiente no considerados en el inciso anterior, se consideran
las medidas preventivas y cualquier otra perdida o daño causado por estas medidas, extendiéndose a daños o perdidas referidas y que estén relacionadas con sustancias peligrosas, organismos genéticamente modificados o micro-organismos

34

Convention on Civil Liability for Damage resulting from Activities Dangerous to the Environment. Lugano. 21
junio 1993.
35
Gomís, C. L., 2000 pag 1.
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resultantes de las residuos. La responsabilidad en el Convenio es objetiva, aunque
se presentan algunas exenciones a la responsabilidad.
Las medidas de rehabilitación consideran las medidas razonables que ayuden
a rehabilitar o restaurar componentes del ambiente dañado o destruido, o a introducir, hasta donde sea razonable el equivalente a estos componentes en el ambiente.
El Convenio observa para las acciones de compensación tiempos límites
para reclamaciones después de conocido el daño e identificación del causante, sin
exceder de 10 años después de ocurrido el incidente que causo los daños, asimismo las acciones de compensación pueden llevarse a la corte de un sitio, donde
el daño se haya sufrido, donde la actividad peligrosa se esta realizando o donde
resida el defendido.
10. CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA36
En este Convenio se hace un preámbulo en donde las Partes declaran estar
“Conscientes del valor intrínseco de la diversidad biológica y de los valores ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos de la diversidad biológica y sus componentes, asimismo de la
importancia de la diversidad biológica para la evolución y para el mantenimiento
de los sistemas necesarios para la vida de la biosfera, Afirmando que la conservación de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad”.
Dentro del Convenio se reconoce de la falta de información y conocimientos
sobre la diversidad biológica y se reconoce también que deben desarrollarse capacidades científicas, técnicas e institucionales para lograr un entendimiento básico
que permita planificar y aplicar las medidas adecuadas.
El Objetivo37 del Convenio es básicamente la conservación de la diversidad
biológica y de acuerdo con el Principio38 contenido en el Convenio debe asegurarse que las actividades que se realicen en cualquier Jurisdicción, no perjudiquen al
medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.
Se considera un estado preventivo a través de la Evaluación del Impacto39;
y es relevante que se considera que “La Conferencia de las Partes examinará,

36

Convenio sobre la Diversidad Biológica, Junio de 1992.
Artículo 1. Objetivos: Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la
participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante,
entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes,
teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una fi nanciación
apropiada.
38
Artículo 3. Principio. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política
ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control
no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.
39
Se podrá reducir al mínimo el impacto adverso, en caso de que se originen bajo su jurisdicción o control peligros
inminentes o graves para la diversidad biológica o daños a esa diversidad en la zona bajo la jurisdicción de otros
Estados o en zonas más allá de los límites de la jurisdicción nacional, a los Estados que puedan verse afectados por
esos peligros o esos daños, se deberá notificará inmediatamente, además de iniciar medidas para prevenir o reducir al
mínimo esos peligros o esos daños.
37
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sobre la base de estudios que se llevarán a cabo, la cuestión de la responsabilidad
y reparación, incluso el restablecimiento y la indemnización por daños causados
a la diversidad biológica, salvo cuando esa responsabilidad sea una cuestión puramente interna”
En el mismo Convenio se prevé el establecimiento de un órgano subsidiario
de asesoramiento científico, técnico y tecnológico; proporcionará evaluaciones
científicas y técnicas del estado de la diversidad biológica; preparará evaluaciones
científicas y técnicas de los efectos de los tipos de medidas adoptadas de conformidad con las disposiciones del presente Convenio; asimismo identificará las
tecnologías y los conocimientos especializados que sean innovadores, eficientes y
más avanzados relacionados con la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica; y responderá a las preguntas de carácter científico, técnico,
tecnológico y metodológico que le planteen la Conferencia de las Partes y sus
órganos subsidiarios.
Derivado de este Convenio se tiene el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad40, cuyo objetivo es “Contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de
los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que
puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de
la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos”.
En su artículo 27, se prevé la responsabilidad y compensación por daños
resultantes de los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados,
como resultado de este artículo se han reunido las Partes en varias ocasiones,
preparándose diferentes documentos41, que han abordado principalmente los posibles elementos de un régimen de responsabilidad y compensación en virtud del
Protocolo, sugiriendo opciones para un proceso de elaboración de normas y procedimientos internacionales.
11. OTRAS INSTANCIAS
Existen instancias trabajando en diferentes iniciativas para atender el tema
de responsabilidad y compensación por daños.
A través del PNUMA, se estableció un grupo de trabajo sobre responsabilidad y compensación por daños ambientales dimanantes de actividades militares42,
posteriormente la Organización de Naciones Unidas formó el órgano subsidiario
“Comisión de Compensación de la Naciones Unidas”. Este órgano fue establecido en 1991 para atender el proceso de reclamación y pagos por compensación o
pérdidas resultantes de la invasión de Irak a Kuwait. Derivado de esta comisión
se ha desarrollado principalmente un proceso de reclamo que incorpora en una

40

Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del convenio sobre la diversidad biológica, adoptado el
29 de enero de 2000.
41
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/; UNEP/CBD/ICCP/2/3; UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/9/Add.1.
42
Dentro del marco del programa a largo plazo del PNUMA para el desarrollo y revisión periódicas del derecho ambiental en el decenio de 1990 (“Programa de Montevideo II”) adoptado por el Consejo de Administración en 1993.
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de sus categorías los daños al ambiente y el deterioro de los recursos naturales en
el Golfo Pérsico, se incluyen los costos en que incurrieron varios gobiernos que
dieron asesoría por daño ambiental.
La Comisión ha establecido un Panel de Comisionados para abordar los
daños al ambiente, que han tratado de agrupar los reclamos por tipo de hechos y
de factores legales y de evaluación.
En 1996, la Comisión de Compensación de la Naciones Unidas, presentó un
informe que orienta en la forma de evaluación las reclamaciones ambientales para
fines de reparación o compensación43,
12. UNIÓN EUROPEA
En 1993 se estableció el Convenio del Consejo de Europa sobre responsabilidad civil por los daños ocasionados al medio ambiente por actividades peligro-

43

Todo Estado puede presentar una reclamación por daños que hayan ocurrido en su territorio o hacia el territorio
dentro de sus fronteras, aguas interiores, mar territorial, espacio aéreo por encima de su territorio y zona económica
exclusiva y plataforma continental, tanto cuanto los daños fueron causados a los recursos sobre los que tiene jurisdicción o derechos de soberanía, de conformidad con el derecho internacional.;
La expresión “recursos naturales” se refiere a los componentes que primariamente tienen valor comercial, mientras que
la expresión “daños ambientales” abarca daños a componentes del medio ambiente cuyo valor primario no sea comercial. En el “medio ambiente” se incluyen los componentes abióticos y bióticos, incluidos la atmósfera, agua, suelos, fl ora, fauna y ecosistemas constituidos por su interacción y pueden también incluir el patrimonio cultural, características
del paisaje y amenidad ambiental. La expresión “daño ambiental” se refiere al deterioro del medio ambiente, es decir,
un cambio que tenga un impacto mensurable en la calidad de un entorno particular o en cualquiera de sus componentes
(incluida sus valores de utilización y ajenos a la utilización) y su capacidad de prestar apoyo y sostener una calidad
aceptable de vida y un equilibrio ecológico viable;
Cuando la compensación se deba a daños causados por un acto ilícito, la base para tal compensación en virtud del derecho internacional se indica en el enfoque de la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso Chorzow Factory.
Tal enfoque se relaciona con la norma de compensación pero no proporciona orientación sobre la forma de valorar el
daño que se haya causado. Debe determinarse si las medidas que son objeto de la reclamación de indemnización son
razonables, caso por caso, y ello dependerá del equilibrio que pueda lograrse entre el beneficio y el costo incurridos
teniendo en cuenta diversos factores;
La metodología para determinar la suma de la indemnización relativa a las medidas emprendidas para impedir y mitigar los daños ambientales serían los costos que se incurrieron en la actualidad para adoptar tales medidas. Los costos
ambientales así como los costos económicos de las medidas de limpieza deberían ser considerados de conformidad
con el requisito básico de mitigar o evitar los daños. El objetivo básico de la restauración sería el de restablecer las
funciones significativas ecológicamente de los recursos dañados y los usos públicos y amenidades asociados a los que
prestan apoyo tales funciones.
En el Programa para el Desarrollo y Revisión periódica del derecho ambiental en el primer decenio del siglo XXI
(Montevideo III), adoptado por el Consejo de Administración del PNUMA en febrero de 2001, se establece una esfera
programática titulada “prevención y mitigación del daño ambiental” con el objetivo de intensificar las medidas para
impedir daños ambientales y para mitigar que ocurran tales daños. La estrategia para lograrlo es promover el desarrollo
y aplicación de políticas y medidas conducentes a impedir daños ambientales y a mitigar tales daños por conducto,
entre otras cosas, de restauración o compensación, incluida la indemnización que corresponda. En este contexto se
adoptarán medidas para promover cuando proceda los esfuerzos de los Estados para desarrollar y adoptar normas mínimas internacionales a niveles elevados de protección y normas de prácticas óptimas para la prevención y mitigación
de daños ambientales. Se realizarán estudios sobre la eficacia de los actuales regímenes de responsabilidad civil como
medio de impedir actividades dañinas al medio ambiente y mitigar daños ambientales y proporcionar conocimientos
y experiencia a los Estados para mejorar la eficacia de tales regímenes. También se realizarán estudios sobre la idoneidad y eficacia de modos y maneras de proporcionar compensación, regeneración, sustitución y restauración de daños
ambientales, incluidos los métodos de valoración y de fomento de los esfuerzos de los Estados en cuanto a desarrollar
y adoptar instrumentos normalizados de valoración económica del medio ambiente y técnicas para tal valoración. Se
proporcionará apoyo para el desarrollo por parte de los Estados de procesos y procedimientos para víctimas y víctimas
posibles de actividades dañinas al medio ambiente, sea cual fuere su nacionalidad, para asegurar que tienen acceso
adecuado a la justicia y para proporcionar una compensación adecuada, incluida la posibilidad de indemnización, entre
otras cosas, por medio de seguros y de fondos de compensación.

380

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

sas. La Comisión y todos los Estados miembros participaron en las negociaciones.
El Convenio contiene un régimen de responsabilidad medioambiental que abarca
todos los tipos de daños ocasionados por una actividad peligrosa, tanto los daños
tradicionales (como los daños materiales y corporales), como el propio deterioro
del medio ambiente. Las actividades peligrosas en relación con las sustancias peligrosas, la biotecnología y los residuos se definen más en detalle.
El Convenio abarca una serie muy completa de daños (todos los resultantes
de actividades peligrosas) y tiene un ámbito de aplicación muy amplio y abierto,
lo cual permite presentar un sistema muy coherente y tratar del mismo modo a los
operadores de todas las actividades potencialmente peligrosas.
Resultante de esta Comisión se publica el Libro Verde44 sobre reparación de
daño ecológico en 1993 y posteriormente el Libro Blanco45 en 1997.
El Libro verde se considera el primer documento eficaz dentro de la responsabilidad civil, como un medio para la asignación de responsabilidad por el costo
de la restauración ambiental.
El libro blanco es un documento en el que se exploran varias formas en las
cuales la Comunidad Europea aplicará principios ecológicos y el régimen legal
acerca del Régimen de Responsabilidad Ambiental y para garantizar la adecuada
restauración del ambiente.
En este documento se abordan problemas de daño al ambiente por contaminantes, considerando que el riesgo es únicamente efectivo cuando es posible
identificar a los contaminadores, cuantificar el daño y se pueda establecer una
conexión causal, no siendo posible la aplicación del instrumento cuando la causa
de contaminación es difusa procedente de diversas fuentes.
Indica que las razones para introducir un Régimen de Responsabilidad en la
Comunidad Europea incluye desarrollar la implementación de algunos principios
ambientales clave46 y de la existencia de leyes ambientales, que necesitan asegurar la descontaminación y restauración del ambiente, la mejor integración del
ambiente a las áreas de política y a desarrollar un mercado interno. La responsabilidad puede mejorar las iniciativas para una mayor responsabilidad del ambiente
al ejercer un efecto preventivo.
Cada tipo de daños es objeto de un enfoque diferente. En el ámbito de los
daños causados a la biodiversidad no existen normas ni criterios suficientemente
desarrollados en materia de responsabilidad. Por lo que respecta a la responsabilidad por la contaminación de lugares, sí cabe señalar la existencia de legislaciones
y regímenes nacionales, aunque muy diferentes entre sí. Los daños tradicionales
han de ser objeto de un tratamiento coherente en relación con las otras formas de
daños al medio ambiente, lo cual requiere que las normas fundamentales sean las
mismas para todos los tipos de daño.
Los daños a la biodiversidad están contemplados dentro de la Red de Natura
2000 que se basa en las directivas de hábitats y de aves silvestres. Los daños que
se tratan son aquellos que se dan a los hábitats, a los ecosistemas, a la fauna y a la
flora tal como se definen en los anexos de las correspondientes directivas.

44
45
46

Comisión of the European communities. COM(1993) 47 fi nal. 14 may 1993.
European Commission. White Paper on environmental liability. COM(2000) 66 fi nal. 9 February 2000.
Quien contamina paga, prevención y precaución.
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En estos documentos se específica que debe haber un umbral mínimo para
poner en funcionamiento el régimen: sólo deben quedar cubiertos los daños significativos. Los criterios que habrán de aplicarse en este contexto han de basarse,
en primer lugar, en la interpretación que se hace de este concepto en el marco de
la Directiva sobre hábitats, y que debe considerase como un punto medular y es
el de ¿Cómo evaluar los daños a la biodiversidad y garantizar su restauración a
un costo razonable?
La evaluación económica de los daños a la biodiversidad es particularmente
importante cuando estos daños son irreparables. Pero si la restauración es viable,
tiene que haber asimismo criterios que permitan evaluar el recurso natural dañado,
para evitar que los costos de restauración sean desproporcionados. En cada caso,
se deberá realizar un análisis de costo-beneficio o de razonabilidad. El punto de
partida para ese análisis, en los casos en que la restauración sea posible, debe ser
los costos de restauración47. Es preciso establecer un régimen que permita evaluar
las ventajas que se derivan de un recurso natural, inspirándose en alguno de los
regímenes ya vigentes o en fase de desarrollo a nivel regional Si la restauración no
es técnicamente posible, o sólo lo es en parte, la evaluación de los recursos naturales tiene que basarse en el costo de soluciones alternativas que tengan como meta
la reposición de recursos naturales equivalentes a los que se han destruido, con
objeto de recuperar el grado de conservación de la naturaleza y de biodiversidad
que requiere la red NATURA 2000.
La evaluación de los recursos naturales puede resultar más o menos costosa,
según el método utilizado48.
Tocante a la evaluación económica se tiene la opinión del Comité Social y
Económico de la Comisión Europea49, sobre el Documento Blanco y dice que es
necesario establecer criterios y métodos para calcular el daño ambiental. Regímenes Regionales han sido aplicados utilizando criterios de evaluación como es el
valor de los recursos naturales. El costo de reparar el daño ambiental puede usarse
como criterio. El uso de diferentes criterios pueden ser utilizados dependiendo del
tipo de daño causado, tomando en cuenta todos los factores que contribuyan. En
cualquier caso es necesario continuar buscando criterios que apoyen el principio
de equidad en reparar el daño.
Si, por razones técnicas o económicas50 la reparación de los daños no es posible o sólo lo es en parte, el importe de la compensación por el valor del daño que
queda sin reparar deberá emplearse en proyectos similares de restauración o mejora de recursos naturales protegidos. Para determinar la similitud de los proyectos,
las autoridades competentes deberán basarse en un análisis pormenorizado de los
efectos beneficiosos que se derivan

47

Incluidos los costos de evaluación del daño.
Los métodos de evaluación económica, entre los que se encuentra el de evaluación contingente, los costos de viaje y
las demás técnicas para la manifestación de preferencias que requieren las encuestas dirigidas a gran número de personas pueden resultar costosos si se aplican en todos los casos. Por su parte, la utilización de técnicas de “transferencia
de beneficios” puede reducir los costos de forma significativa. Reviste especial importancia el desarrollo de bases de
datos sobre transferencia de beneficios similares al inventario EVRI (Environmental Valuation Resource Inventory) en
el que se recoge un importante material de evaluación. Estas bases de datos pueden servir para situar los problemas en
su contexto y como fuente de evaluaciones directamente comparables.
49
Opinion of the Economic and Social Committee on the White paper on Environmental Liability. (COM(2000) 66
fi nal). NAT/070. Brussels, 12 July 2000.
50
Relación entre costo y eficacia.
48
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El 30 de abril de 2004, se publicó la directiva 2004/35/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de sobre responsabilidad medioambiental en relación con
la prevención y reparación de daños medioambientales.
El objetivo de esta Directiva, es establecer un marco común para la prevención y la reparación de los daños medioambientales a un costo razonable para
la sociedad, que no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados
miembros y, por consiguiente, en razón de la dimensión de la presente Directiva
y de incidencia en otras normas comunitarias51. La Directiva no se aplica a daños
causados que ya estén contemplados en Tratados Internacionales, y establece un
sistema de responsabilidad objetiva y no por culpa o negligencia. La responsabilidad ambiental se atiende de manera administrativa52.
Es relevante en esta Directiva que menciona que “los daños a las especies
y hábitats naturales protegidos, es decir, cualquier daño que produzca efectos
adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado
favorable de conservación de dichos hábitats o especies”. El carácter significativo de dichos efectos se evaluará en relación con el estado básico, teniendo
en cuenta los criterios que se exponen en el Anexo I53 de la Directiva.
Esto en una avance muy importante ya que el incorporar estos criterios de
evaluación de daño ambiental, se establece un marco ambiental y legal que permitirá avanzar en la recuperación de los ecosistemas y sus funciones.

51
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, Directiva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres, Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
52
Con un sistema parecido a la CERCLA (Ley General de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental),
de USA.
53
Anexo I. criterios a que se refiere la letra a) del punto 1 del artículo 2
El carácter significativo del daño que produzca efectos adversos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado
favorable de conservación de hábitats o especies se evaluará en relación con el estado de conservación que tuviera al
producirse el daño, con las prestaciones ofrecidas por las posibilidades recreativas que generan y con su capacidad de
regeneración natural. Los cambios adversos significativos en el estado básico deberían determinarse mediante datos
mensurables como:
— el número de individuos, su densidad o la extensión de la zona de presencia;
— el papel de los individuos concretos o de la zona dañada en relación con la especie o la conservación del hábitat, la
rareza de la especie o del hábitat (evaluada en el plano local, regional y superior, incluido el plano comunitario);
— la capacidad de propagación de la especie (según la dinámica específica de la especie o población de que se trate),
su viabilidad o la capacidad de regeneración natural del hábitat (según la dinámica específica de sus especies características o de sus poblaciones);
— la capacidad de la especie o del hábitat, después de haber sufrido los daños, de recuperar en breve plazo, sin más
intervención que el incremento de las medidas de protección, un estado que, tan sólo en virtud de la dinámica de la
especie o del hábitat, dé lugar a un estado equivalente o superior al básico.
Los daños con efectos demostrados en la salud humana deberán clasificarse como daños significativos.
No tendrán que clasificarse como daños significativos los siguientes:
— las variaciones negativas inferiores a las fluctuaciones naturales consideradas normales para la especie o el hábitat
de que se trate;
— las variaciones negativas que obedecen a causas naturales o se derivan de intervenciones relacionadas con la gestión
corriente de los parajes, según se defi nan en el registro de hábitats o en la documentación de objetivos o según hayan
sido efectuadas anteriormente por los propietarios u operadores;
— los daños a especies o hábitats con demostrada capacidad de recuperar, en breve plazo y sin intervención, el estado
básico o bien un estado que, tan sólo en virtud de la dinámica de la especie o del hábitat, dé lugar a un estado equivalente o superior al básico.
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13. CONCLUSIONES
Actualmente en el ámbito internacional aún son muy incipientes los trabajos
sobre evaluación de daño ambiental.
El tema de responsabilidad de daño ambiental es recurrente en los documentos
anlizados, pero no así la base sobre la cual se deberán establecer las acciones de
reparación, ya sea a través de reparación in natura o a través de indemnizaciones.
Es necesario trabajar en la incorporación de instrumentos jurídicos que permitan establecer de forma precisa los criterios de evaluación de daño ambiental.
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SANEAMENTO BÁSICO E DIREITOS
FUNDAMENTAIS: QUESTÕES REFERENTES
AOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DIREITO
BRASILEIRO E NO DIREITO FRANCÊS
BIBIANA GRAEFF CHAGAS PINTO
Doutoranda em direito pela Université de Paris 1 – PanthéonSorbonne, e pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS), em co-tutela, sob orientação das Profas. Dras. Jacqueline
Morand-Deviller e Claudia Lima Marques. Bolsista do CNPq

Nesse limiar do século XXI, a problemática da escassez e da poluição das
águas no planeta repercute não somente na gestão das águas in natura, mas também no regime dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, que integram o dito saneamento básico1. Nesse contexto, a partir de um
estudo comparativo do direito francês e do direito brasileiro, o presente trabalho
busca apresentar uma reflexão sobre a urgente necessidade de se consolidar, para
os serviços públicos de saneamento, um tratamento jurídico “mais humano”, ou
seja, um regime jurídico orientado primordialmente pela primazia dos direitos
humanos fundamentais.
O ponto de partida de nossa reflexão é a questão: haveria um ‘direito aos
serviços públicos de saneamento básico’, enquanto direito fundamental? Na tentativa de respondê-la, trataremos, primeiramente, de apresentar a noção e o regime jurídico dos serviços públicos de água e de esgotamento sanitário, que muito
evoluiu nos últimos tempos (Parte I). Num segundo momento, procuraremos estabelecer que tipos de direitos fundamentais estão relacionados com a prestação
de tais serviços e em que medida (Parte II).
1. OBSERVAÇÃO PRELIMINAR: DA NOÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO
A expressão “saneamento básico”, dotada do sentido que hoje conhecemos
no Brasil, é relativamente recente. Faz-se, pois, necessária uma breve análise preliminar do conteúdo dessa noção, desconhecida do direito francês, e que deverá,
em pouco tempo, ser objeto de lei ordinária no ordenamento jurídico brasileiro.

1
Por serviços públicos de saneamento básico entendemos: abastecimento de água bruta, esgotamento sanitário, manejo de
resíduos sólidos e manejo das águas pluviais. Essa é a definição até então adotada no artigo 13 do Projeto de Lei 5.296/05,
que encontra-se em trâmite na Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, apensado a outros projetos relativos ao saneamento, e que institui as diretrizes nacionais para os serviços públicos de saneamento básico e para a instituição da Política
Nacional de Saneamento Básico – PNS. In: http://www2.camara.gov.br/internet/proposicoes, consulta em 12/05/2006.
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A noção de “saneamento básico” não é uma noção jurídica: “foi cunhada no
âmbito científico para indicar um conjunto de fatores e circunstâncias inerentes à
existência saudável”2. Ela abrange uma série de medidas de provimento de água
potável, de higiene, de prevenção de saúde pública, de proteção ambiental, nem
todas elas constituindo serviços públicos.
Assim, se o PL 5296/05 vier a ser aprovado, é preciso ter em mente que
não se configurará um “serviço público de saneamento básico”3, mas sim, alguns
serviços públicos que, juntamente com outras medidas sanitárias, constituem o
chamado “saneamento básico”4. Quando for aprovada a lei que institui as diretrizes básicas para o saneamento básico, estes serviços públicos terão, em parte, um
regime jurídico comum, mas guardarão suas particularidades e sua independência
uns em relação aos outros.
Já na França, não existe uma lei que trate de saneamento básico. Os serviços
públicos de água e esgoto e o manejo de resíduos sólidos são tratados separadamente.
Aliás, não existe, neste país, leis específicas para cada um desses serviços públicos.
Devido à inexistênciade instrumento legal similar ao PL 5296/05 na França
e em virtude da necessidade de concisão deste trabalho, focalizar-se-á em dois dos
principais serviços públicos do saneamento básico: os serviços de distribuição de
água potável e os serviços de esgotamento sanitário.
PARTE I
Observações sobre o regime jurídico dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário no Brasil e na França
A complexidade do regime jurídico dos serviços públicos de água e esgotamento sanitário na pós-modernidade decorre do fenônemo da multiplicação das
fontes5. Ao direito dos serviços públicos, soma-se “novos” ramos do direito, como
o ambiental e o direito do consumidor, além do direito da concorrência e do direito comunitário (no caso europeu). Esse regime complexo6 se percebe tanto no
Brasil quanto na França.

2
JUSTEN FILHO, Marçal. Parecer. Consulta realizada pelo Ministério das Cidades sobre o Anteprojeto de Lei que visa
a estabelecer as diretrizes para os serviços públicos de saneamento básico e a Política Nacional de Saneamento Básico –
PNS. P. 14. Disponível em: www.cidades.gov.br/index.php?option=content&task=view&id=669, acesso em: 12/05/2006.
3
Nesse sentido, concordamos com Marçal Justen Filho, que afirma: “não é possível aludir propriamente a serviços públicos de saneamento básico, como um conceito jurídico unitário”. Idem.
4
O art. 2º, § I, do PL 5296/05 define o saneamento básico como: “o conjunto de serviços e ações com o objetivo de alcançar
níveis crescentes de salubridade ambiental, nas condições que maximizem a promoção e a melhoria das condições de vida
nos meios urbano e rural, compreendendo o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de resíduos sólidos
e o manejo de águas pluviais;
5
Sobre, pluralismo e diálogo de fontes na pós-modernidade, ver JAIME, Erik, “Direito Internacional Privado e Cultura
Pós-Moderna”, Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGDir/UFRGS, v. 1, n. 1 (mar. 2003). Porto
Alegre: PPGDir/UFRGS, 2003, pp. 60-62. MARQUES, Claudia Lima, Diálogo entre o Código de Defesa do Consumidor
e o novo Código Civil: do “diálogo das fontes” no combate às cláusulas abusivas. Em Revista do Direito do Consumidor
nº 45 jan.-mar. 2003, Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo. P. 72.
6
“Inhérente à l’évolution contemporaine de nos sociétés, l’idée de complexification imprègne les développements récents
du droit applicable aux services de distribution d’eau et d’assainissement.” TEISSONNIER-MUCHIELLI, Bérangère.
L’impact du droit communautaire sur la distribution et l’assainissement de l’eau en France. Paris: La documentation
Française, 2003, p. 367.
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a) Arcabouço legal
No final do século XX, ocorrem profundas mudanças políticas e socio-econômicas no Brasil. Na década de 80, há a reabertura do país à democracia, e é
promulgada uma nova Constituição, marcando uma nova era para o país, enquanto
Estado social e democrático de Direito, promovendo uma multiplicação de direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira geração7, a cidadania e uma
nova concepção da relação Estado-cidadão, Administração-administrado. Já na
década de 90, à partir da evolução de um modelo econômico mundial globalizante
e neo-liberal e da constatação da falência do Estado enquanto agente econômico e
garantidor do bem estar social, questiona-se o seu papel, dando origem, no Brasil,
a uma série de reformas econômicas que foram, segundo Luís Roberto Barroso8:
a abertura ao capital estrangeiro9, a flexibilização dos monopólios estatais10 e a
privatização11 de serviços públicos.
Assim, na década de 90, alguns serviços públicos como os de energia e os
de telecomunicações são dotados de legislação própria12. Porém, quanto aos serviços públicos de saneamento básico, como os de água e esgotamento sanitário, os
mesmos encontram-se, até o presente, regidos por uma série de dispositivos esparsos na legislação ordinária, além, de, obviamente, pelos dispositivos constitucionais que formam o regime constitucional dos serviços públicos13. As principais
leis ordinárias que hoje tratam, em alguns de seus artigos, dos serviços públicos
de abastecimento água e de esgotamento sanitário são: a Lei de Parcelamento
do Solo, L. 6.766/79, a lei que rege a greve nos serviços públicos essenciais, L.
7.783/89, a Lei Orgânica da Saúde, L. 8.080/90, o Código Nacional da Saúde, L.
2312/94, o Código de Defesa do Consumidor, L.8.078/90, as leis que regem as
concessões e permissões de serviços públicos L. 8.987/95 e L. 9.074/95, o Estatuto da Cidade, L.10257/01. Assim, a legislação ordinária brasileira, que trata
dos serviços públicos de água e de esgotamento sanitário através de dispositivos
esparsos e genéricos (aplicando-se, quase sempre, em assuntos comuns a outros

7
Nesse sentido, Ingo Wolfgang SARLET observa que “pela primeira vez na história do constitucionalimo pátrio, a matéria foi tratada com a merecida relevância”. In: A eficácia dos direitos fundamentais. 6ª edição. Porto Alegre: livraria do
advogado, 2006. p. 75.
8
BARROSO, Luís Roberto. Agências reguladoras. Constituição, transformações do Estado e legitimidade democrática. In
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo (coord.), Uma avaliação das tendências contemporâneas do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 164-5.
9
Nesse sentido, a Emenda Constitucional n° 6, de 15.08.95 suprimiu o artigo 171 que trazia o conceito da empresa brasileira de capital nacional e a outorga a elas de proteção benefícios especiais, e preferências e modificou o art. 176, caput,
passando a permitir que a pesquisa e a lavra de produtos minerais e o aproveitamento dos potenciais de energia elétrica
sejam concedidos ou autorizados a empresas constituídas sob as leis brasileiras, dispensada a exigência do controle do
capital nacional. A Emenda Constitucional n° 7, de 15.08.95, modificou, por sua vez, o art. 178, abrindo a navegação de
cabotagem e interior à embarcações estrangeiras. Por fim, a Emenda Constitucional n° 36, de 28.05.02, permitiu a participação de estrangeiros em até trinta por cento do capital das empresas jornalísticas e de radiodifusão.
10
Foram determinantes nessa reforma: a Emenda Constitucional n° 5, de 15.08.95, alterando o § 2° do art. 25, em relação
ao g s canalizado; a Emenda Constitucional n° 8, de 15.08.95, modificando os incisos XI e XII, na área de telecomunicações e de radiodifusão sonora e de sons e imagens; e a Emenda Constitucional n° 9, de 09.11.95, que rompeu o monopólio
estatal em matéria de petróleo.
11
Instituída pela Lei 8.031, de 12.04.90, depois substituída pela Lei 9.491, de 09.09.97.
12
Lei 9.247, de 26.12.96, para os serviços de energia, e Lei 9.472, de 16.07.97, para os serviços de telecomunicações.
13
Ver sobre o assunto o excelente capítulo em BATISTA, Joana Paula. Remuneração dos Serviços Públicos. São Paulo:
Malheiros Editores, 2005, pp. 39 -61.
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serviços públicos), não permite uma apreensão de suas especificidades. Além disso, alguns dispositivos da Lei 6.528/78 e do Decreto 82.857/78, que atualmente
fornecem as diretrizes tarifárias genéricas a serem adotadas pelas companhias de
saneamento, encontram-se ultrapassados em relação à Constituição de 88 e ao
Código de Defesa do Consumidor14. Urge, pois, a necessidade da constituição de
um marco jurídico no setor.
Esse atraso legislativo em relação aos serviços de saneamento básico está,
porém, prestes à ser superado, pois, como já mencionado, encontra-se em trâmite,
apensado a outros projetos, no Congresso Nacional, o Projeto de Lei 5.296/05, de
autoria do Poder Executivo, que institui as diretrizes nacionais para os serviços
públicos de saneamento básico e para a instituição da Política Nacional de Saneamento Básico – PNS . O Projeto de Lei, em sua redação original, é inovador e
de um ponto de vista ambiental bastante audacioso e louvável, como veremos ao
longo deste trabalho. No entanto, um substitutivo proposto pelo relator ameaça a
titularidade dos municípios em relação aos serviços públicos de abastecimento
água e de esgotamento sanitário o que, caso viesse a ser aprovado, seria inconstitucional, sendo os serviços de saneamento básico tradicionalmente serviços de
caráter local.
Já o panorama na França é bem diverso do brasileiro. O serviço público à
la française, noção construída, no início do século XX, pela escola de Bordeaux,
e, desenvolvida, ao longo deste mesmo século, pela jurisprudência, é questionada
hoje pela noção de serviço de interesse econômico geral, posta pelo direito comunitário. A doutrina reage, destacando a capacidade de renovação e de adaptação da
noção francesa, que deve guardar seus aspectos essenciais de base. O debate do
momento não gira mais em torno do declínio do serviço público à la française ou
da necessidade de “privatizar” os serviços públicos, mas da necessidade de busca
de uma ética perdida15 em relação aos mesmos.
Quanto aos serviços públicos de água e esgotamento sanitário, no plano jurídico, questiona-se a que ponto poderão ser influenciados pelo direito comunitário16. No plano social, observa-se uma luta crescente contra a privatização de
tais serviços, fruto da constatação de corrupção17 e de tarificação abusiva, princi-

14

Nesse sentido, também BITTENCOURT, Darlan Rodrigues. Jus Navigandi, Teresina, a. 4, n. 37, dez. 1999. Disponível
em: <http://www1.jus.com.br/pecas/texto.asp?id=35>. Acesso em: 09/08/2004.
15
MORAND-DEVILLER, Jacqueline. Le service public français: à la recherche d’une ethique perdue. Journée de droit
administratif. Genève: édité par Thierry Tanquerel et François Bellanger - Schulthess, 2005.
16
O direito comunitário, mesmo não apresentando nenhuma diretiva específica aos serviços públicos de água e saneamento, sendo a água apreendida principalmente do ponto de vista da política ambiental, exerce uma influência sobre os
mesmos, principalmente, nos aspectos referentes à proteção do meio ambiente e à proteção da saúde pública, assim como
os objetivos de livre concorrência e da livre circulação. Essa influência parece aumentar e se aperfeiçoar à medida em que
evolui a construção européia. Ela já aparece de modo claro, concreto e obrigatório, em matéria de qualidade da água distribuída (diretiva 80/778/CEE, de 15/07/1980 e diretiva 98/83/CE, de 03/11/1998) ou das águas usadas (diretiva 91/271/CEE,
de 21/05/1991). Já as incidências das liberdades comunitárias são mais difusas, menos evidentes, nestes serviços, haja
visto o seu caráter local, que limita a aplicação efetiva das mesmas. O direito comunitário se aplica, até o momento, mais
em matéria de execução, que de organização destes serviços. Estas idéias são extraídas das conclusões de TEISSONNIERMUCHIELLI, Bérangère. L’impact du droit communautaire sur la distribution et l’assainissement de l’eau en France.
Paris: La documentation Française, 2003, pp. 367-370.
17
Sobre o assunto, ver o livro do jornalista Marc LAIMÉ, Le dossier de l’eau. Pénurie, Pollution, Corruption. Paris:
Éditions du Seuil, 2003.
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palmente em se tratando de serviços delegados18. Diante dessa situação, algumas
municipalidades optam pelo retorno a uma gestão pública dos mesmos. Em termos legislativos, porém, a nova lei de águas de 2006, em discussão na Assembléia
Nacional19, parece refletir, até o momento, não os interesses dos usuários e das
associações de consumidores e de proteção ao meio ambiente, mas sim, os das
grandes empresas privadas prestadoras dos serviços públicos de água na França20:
SAUR, Suez, Veolia, e o dos consumidores agro-industriais21 e produtores de adubos e pesticidas22.
Na França, o regime jurídico dos serviços públicos de água e esgotamento
sanitário também é composto de dispositivos dispersos em diferentes instrumentos legais. Não há lei que trate especificamente da organização e da execução
destes serviços. Alguns destes instrumentos, a título de exemplo, são: a Lei sobre
as águas, L. 92-3, de 03/01/1992 (que, contrariamente da lei de gerenciamento das
águas brasileira, L. 9.433/97, trata não apenas da água in natura, mas também da

18

Nesse sentido, ecoou na imprensa francesa recentemente a publicação de uma pesquisa da associação de consumidores
L’union fédérale de consommateurs - Que choisir que denuncia preço abusivo tanto da água potável quanto do esgotamento sanitário nas cidades de mais de 300.000 habitantes na França. A associação constata diferenças consideráveis
entre o custo da água e seu preço de venda. O Syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF), por exemplo fatura a água
2,5 mais cara o que ela custa. O prejuízo para os consumidores seria superior a 200 milhões de euros por ano. In: Figaro,
01/02/2006, e Que choisir, nº 434, fevereiro 2006.
19
http://www.assemblee-nationale.fr/12/cr-cpro/05-06/c0506049.asp e http://www.assemblee-nationale.fr/12/cr-cpro/0506/c0506051.asp
20
Algumas emendas propunham, por exemplo, a redução do prazo máximo de duração dos contratos de delegação (um
delas, a 10 anos; outra, mais ambiciosa, a 9 anos, prevendo também uma possibilidade de renegociação a cada 3 anos).
Mas ambas foram rejeitadas pelo relator, Dep. André Flajolot, que julga preferível o prazo atual , previsto em lei, de 20
anos. Quanto à “privatização” dos serviços de água, uma emenda propunha suprimir a alínea 21 do art. L.2224-11-4 (nova)
do CGCT, que proíbe a modulação das ajudas públicas versadas aos municípios e consórcios municipais competentes em
matéria de água de acordo com o modo de gestão adotado. Essa emenda apoiava-se nas conclusões do Conseil d’Etat
(CE) em sua decisão de 28/11/2003, que julgou legal a faculdade para um departamento de modular as ajudas públicas
em função dos modos de gestão dos serviços de água e esgoto adotados. De fato, o que houve foi que alguns Conseils
généraux decidiram ajudar os municípios que haviam decidido uma gestão direta dos serviços de água e esgoto, e que o
CE lhes deu razão, contra as empresas privadas de distribuição de água que contestavam a decisão. A Emenda foi, porém,
rejeitada, o que parece favorecer os interesses das empresas privadas. Quanto à fatura, uma proposta vinda do Senado
havia adotado o princípio de um teto, fixado pelo Ministro da Ecologia, para a parte “fixa” da fatura (que se refere aos
custos fixos do serviço, não ao consumo). Porém, na Assembléia Nacional, surgiu proposta diferente: sugeriu-se o aumento
do número de consumidores submetidos a essa parte fixa. Atualmente, a um imóvel que só dispõe de um hidrômetro, só
se impõe uma parte fixa, dividida pelo número de co-proprietários. A emenda proposta, retida, permitirá contabilizar o
número de apartamentos desservidos (prática considerada ilegal no Brasil, na presença de hidrômetro, Resp nº 625.221/RJ
- 2003/0238382-7). Em relação à parte “proporcional” (relativa ao consumo) da fatura, ume emenda, também rejeitada,
propunha a proibição de toda tarificação regressiva (pela qual quanto mais se consume, menos se paga, o que favorece os
grandes consumidores de água) e, inversamente, estabelecia uma tarificação progressiva para um consumo superior à determinada quantidade de água (o que, aliás é permitido no Brasil, Resp nº 625.221/RJ - 2003/0238382-7). Quanto à margem
de lucro do prestador, uma emenda que propunha que o seu montante figurasse nas faturas foi rejeitada, assim como outra,
que propunha a criação de um “Conselho superior de serviços públicos de água e saneamento” (o que já havia sido previsto
outrora no projeto de lei de reforma da política de água adotado em primeira leitura pela Assembléia em 2002). A evolução
do debate parlamentar, mostra, pois, que todos os dispositivos parecem favorecer os interesses das empresas privadas prestadoras de serviços de saneamento, indo, muitas vezes, contra os interesses e a informação dos usuários. Ver, nesse sentido
o artigo de BORVON, Gérard, in http://seaus.free.fr/article.php3?id_article=48, acesso em 08/05/2006.
21
Nesse sentido, sabe-se que as taxas prelevadas pelas agências de água na França são pagas a 85% pelos consumidores
domésticos, responsáveis, porém, por apenas 10% da poluição bruta. O principal problema é a não-participação do principal poluidor: o agro-industrial. Nenhum dispositivo na nova lei deverá mudar essa situação. Ver, nesse sentido o artigo
de Gérard BORVON, Idem.
22
Em relação ao uso de pesticidas, há atualmente uma taxa cobrada diretamente cobrada pelo Tesouro nacional, a TGAP
– Taxe Générale sur les Activités Polluantes, que não é afetada diretamente à água, o que é um princípio em relação às
TGAP. Pretende-se na nova lei, que essa taxa passe a ser recolhida pelas Agências de água, aumentando assim, artificialmente, a contribuição agrícola de 1% a 4%. Algumas propostas tendiam ao aumento desta taxa, mas não resistiram ao
lobby dos fabricantes. Ver, nesse sentido o artigo de Gérard BORVON, Idem.
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água tratada), a Lei relativa aos procedimentos de alguns contratos nos setores de
água, energia, de transportes e de telecomunicações, L. 92-1282, de 11/12/1992,
Lei relativa ao Código do consumo, L. 93-949, de 26/07/1993, Lei relativa ao
fortalecimento da proteção do meio ambiente, L 95-101, de 01/02/1995, Lei relativa às licitações e delegações de serviços públicos, L. 95-127, de 08/02/1995,
Lei relativa ao fortalecimento e à simplificação da cooperação intermunicipal, L.
99-1172, de 30/12/1999. Assim, há dispositivos que se aplicam aos serviços de
água e saneamento em diversas códificações: o Code général des collectivités
territoriales, daqui em diante CGCT, o Code des communes, o Code de la santé
publique, o Code de l’environnement, o Code de l’urbanisme.
b) Definição legal
Na França, o Título II, capítulo IV, do CGCT, dedicado aos serviços públicos
municipais de caráter industrial e comercial, traz uma definição do serviço de esgotamento sanitário, chamado “saneamento” (assainissement), não mencionando
o serviço público de abastecimento de água. Assim, segundo o art. L.2224-7 do
CGCT: tout service chargé en tout ou en partie de la collecte, du transport ou de
l’épuration des eaux usées constitue un service d’assainissement (todo serviço
encarregado – em todo, ou em parte - da coleta, do transporte e do tratamento das
águas usadas constitui um serviço de saneamento).
No Brasil, a legislação ordinária ainda não apresenta definição dos serviços
em questão, mas isso deverá mudar com a aprovação do PL 5296/05, que traz em
seu artigo 2º uma série de definições. Segundo o art. 2º, V, os serviços públicos de
abastecimento de água são: “a captação, a adução de água bruta, o tratamento, a
adução de água tratada, a reservação e a distribuição de água”; e os de esgotamento sanitário são: “a coleta, o transporte, e a disposição final dos esgotos sanitários,
incluindo os efluentes industriais compatíveis, bem como de lodos e de outros
resíduos do processo de tratamento” (art. 2o, VI). Assim, com a aprovação deste
projeto, o direito brasileiro passaria a ser mais claro e completo que o direito francês quanto à definição jurídica dos serviços sob análise.
c) Natureza e Classificação
As atividades de distribuição de água potável e de esgotamento sanitário
são, antes de tudo, serviços públicos. Este reconhecimento tem origens bastantes
remotas na jurisprudência francesa. Já no século XIX, tanto o Conselho de Estado, órgão máximo de jurisdição administrativa, quanto a Corte de cassação, órgão
máximo de jurisdição comum, reconheciam expressamente que tais atividades
eram serviços públicos23.
Embora não possamos, e não seja nosso objetivo, aqui, entrar em detalhes
sobre as divergências doutrinárias em torno da noção de serviço público, e apesar
da maior abrangência da noção francesa em relação à brasileira, podemos adotar
os seguintes elementos de caracterização geral dos serviços públicos, extraídos

23

Quanto à distribuição de água potável, as decisões: CE, 27/04/1877, Ville de Poitiers, Leb. P. 385; CE, 28/12/1877, Ville
de Carpentras, Leb. p. 1058; ou Cass., 30/04/1889, Commune d’Alet, DP, 1889-I-375. Quanto aos serviços de esgotamento sanitário, a decisão CE, 05/01/1850, Leb. p. 11.
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da doutrina franco-brasileira contemporânea: trata-se de atividade de interesse
geral24, ou dotada de uma missão de interesse geral25,26 que apresenta vínculo orgânico com a Administração27 e que é submetida a um regime jurídico especial,28
total ou parcialmente de direito público.
Essas características diferenciam os serviços públicos de água e esgoto das
demais atividades econômicas, embora tais serviços comportem aspectos econômicos. Assim, “as atividades de distribuição de água e de saneamento não têm o
status aplicável à produção de bens e de serviços ordinários, elas não provém da
habitual liberdade do comércio e da indústria”29 (trad. nossas). O primeiro elemento, pois, fundamental relativo à natureza dessas atividades é o de que se trata
de serviços públicos, e não de atividade econômica.
É importante também ressaltar o caráter local destes serviços. Tradicionalmente, e naturalmente, os serviços públicos de água e esgotamento sanitário são
serviços públicos locais, o que se reconhece tanto pela doutrina brasileira30 quanto
pela francesa31. Assim, “l’eau est une ressource locale, prélevée, transportée et
distribuée sur un territoire ne dépassant pas l’échelle communale ou intercommunale et de ce que la distribution d’eau est une industrie de réseaux qui implique
l’occupation durable du domaine public que seules les communes peuvent autoriser.”32 Além de locais, estes serviços são “monopólios naturais”, ou seja: “il peut
être moins coûteux d’en confier la production à une seule entreprise que de mettre
en concurrence deux ou plusieurs entreprises pour les fournir”.33
Vejamos outras classificações que indicam outras características e outros
elementos da natureza jurídica desses serviços.
Serviços públicos industriais e comerciais (SPIC)
No direito francês, os serviços públicos são classificados em duas catego-

24

Na expressão adotara por BRACONNIER, Stéphane, Droit des services publics. Paris: PUF, Thémis, 2003.
A “missão de interesse público” (mission d’intérêt publique) é reconhecida na França como um critério de identificação
do serviço público pela jurisprudência (a expressão aparece pela primeira vez em decisão do Tribunal de conflitos - TC, 28
mars 1955, Effimieff, Rec. 617, cit. p. 29, in GUGLIELMI, Gilles J., Introduction au droit des services publics, Collection “Systèmes”. Paris: LGDJ, 1994) e pela doutrina. Ver: MORAND-DEVILLER, Jacqueline, Cours de droit administratif, Cours, Thèmes de réflexion, Commentaires d’arrêts avec corrigés, 9e édition. Paris: Montchrestien, 2005.
26
Na doutrina brasileira existe também referência, em outras palavras, à idéia de interesse geral, ou interesse público,
enquanto elemento básico de definição do serviço público. Na expressão de Hely Lopes Meirelles, o serviço público
corresponde à atividade que satisfaça a “necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências
do Estado”. In: Direito Administrativo Brasileiro. 31ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 326. Ou ainda poderíamos relacionar a idéia de interesse geral com o critério do vínculo dos serviços públicos com os fins constitucionalmente
tutelados, adotado por Joana Paula BATISTA. Op. cit. p. 37. Aliás, na França, o Conselho constitucional decidiu que a
apreciação das finalidade de interesse geral deve se fundar nos preceitos constitucionais. Decisão CC, 25 e 26 junho 1986,
Privatisations, JO 27 juin 1986, cit. in GUGLIELMI, op. cit, p. 30.
27
Expressão adotada por MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 10ª edição. São Paulo: RT, 2006, p. 315.
28
Na expressão de um dos critérios adotados por Jacqueline Morand-Deviller. Op. cit.
29
“Les activités de distribution d’eau et d’assainissement n’ont pas le statut applicable à la production des biens et de services ordinaires, elles ne relèvent pas de l’habituelle liberté du commerce et de l’industrie. TEISSONNIER-MUCHIELLI,
Bérangère. Op. cit. p. 43.
30
BRUNONI, Nivaldo. A Tutela das Águas pelo Município. In FREITAS, Vladimir Passos de (coord.), Águas, aspectos
jurídicos e ambientais. Curitiba: Juruá Editora, 2002. p. 76-102,
31
TEISSONIER-MUCHIELLI. Op. cit. pp. 49-51. Também ver: AUBY, Jean-François. Les services publics locaux. Paris:
Berger-Levrault, 1997.
32
SCHIMDT, Philippe. Guide pratique de l’eau et de l’assainissement. Paris: Berger-Levrault, 2005. p. 70.
33
TEISSONNIER-MUCHIELLI, op. cit. p. 40.
25
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rias: os serviços públicos administrativos (SPA) e os serviços públicos industriais
e comerciais (SPIC). Esta categoria se distingue dos ditos “serviços públicos administrativos”, basicamente em razão de sua remuneração e prestação individualizada. A origem jurisprudencial dessa classificação de serviços públicos data de
uma decisão do Tribunal de Conflitos francês de 22/01/1921, que decide que os
SPIC submetem-se essencialmente ao direito privado e à competência da jurisdição comum, e não à administrativa.
Quanto aos serviços públicos de água, tanto a jurisprudência, quanto a doutrina, tendem a classificá-los como SPIC.34
No direito brasileiro, Hely Lopes Meirelles apresenta uma distinção entre
serviços administrativos e serviços industriais que não corresponde exatamente
à classificação francesa. Segundo o eminente autor, os serviços industriais seriam
“impróprios do Estado, por consubstanciarem atividade econômica que só poderá
ser explorada diretamente pelo Poder Público quando ‘necessária aos imperativos
da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em
lei’ (CF, art. 173)”.
Serviços uti singuli ou individuais
De acordo com Hely Lopes Meirelles, os serviços uti singuli são os que, se
opondo aos ditos serviços uti universi ou gerais, possuem “usuários determinados e
utilização particular e mensurável para cada destinatário”, sendo a mesma também
“facultativa”.35 Embora os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário sejam, com efeito, serviços cuja prestação é contabilizada individualmente, para cada usuário, e remunerada por taxa ou tarifa, e não por impostos,
sua utilização não é exatamente e plenamente facultativa. O serviço de esgotamento
sanitário é compulsoriamente vinculado ao serviço de abastecimento de água potável, que por sua vez, também é, de certa forma, obrigatório, como veremos a
seguir. Logo, data maxima venia, na classificação do jurista pré-citado, a expressão
“facultativa” não é a mais exata para caracterizar a utilização de tais serviços. Concordamos com a definição de que tenham uso “específico e mensurável”36, mas não
uso “facultativo”, palavra que não se ajusta perfeitamente à realidade.
Serviços obrigatórios
Tanto no Brasil, quanto na França, reconhece-se a obrigatoriedade dos
serviços públicos de água e esgoto em determinadas circunstâncias. No caso
brasileiro, o art. 11 da Lei nº 2.312/94 (Código nacional de saúde) dispõe: “É
obrigatória a ligação de toda construção considerada habitável à rede de canalização e de esgoto, cujo afluente terá destino fixado pela autoridade competente”. A obrigatoriedade desses serviços, e sua compulsoriedade, no caso em

34

Nesse sentido, vide as decisões: CE, 06/05/1931, Sieur Tondut, Leb. p. 477; CE, 13/01/1961, Département du BasRhin, Leb. p. 38; Trib. confl., 28/06/1976, Burlat c/ Commune de Somme- Suippe, Leb. p. 701; CE, 23/05/1980, Carpentier, Leb. p. 643; T. confl., 19/02/1990, M. Thomaz c/ Commune de Francazal, Leb. p. 618; CE, 14 janv. 1991, M.
Bachelet, Leb. p. 13, RFDA, 1993, p. 689. Ou, em sentido contrário, classificando os serviços públicos de água como serviços administrativos, ver a decisão: CE, 07/05/1982, Verdier, Leb. tables, p. 565. Cit. in TEISSONNIER-MUCHIELLI,
Bérangère, op. cit. p. 46.
35
Op. cit., p. 329.
36
Expressão assim empregada, por exemplo, na ementa do Resp 705.203/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 07.11.05.
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questão, foi, aliás, reafirmada recentemente pela primeira turma do STJ37. Na
França, também o Código de saúde pública (Code de la santé publique) preconiza em seu art. L.1331-1 e ss. que todos os imóveis sejam ligados “aos esgotos
dispostos para receber as águas usadas domésticas e estabelecidos abaixo da via
pública à qual estes imóveis têm acesso”, ou sejam “dotados de um saneamento
autônomo mantido em bom estado de funcionamento” (trad. nossas). Também
se considera, na França, que a ligação com os serviços públicos de água é elemento essencial do direito a um alojamento decente38, sendo a mesma, de regra, exigida em matéria de construção (art. L421-5, e a exceção dada pelo art.
R.111-11, ambos do Code de l’urbanisme).
Serviços públicos essenciais
Os serviços públicos de saneamento básico integram os chamados serviços
essenciais39, sendo talvez os mais intimamente ligados à prevenção da saúde pública e à proteção do meio ambiente. Por isso, concordamos com a idéia de que estes serviços sejam os mais essenciais dos serviços essenciais40; há também quem
os denomine de serviços urbanos fundamentais41 (juntamente com o serviço de
energia), ou de serviços urbanos de base42.
O direito brasileiro apresenta uma categoria de serviços públicos essenciais,
estabelecida na Lei 7.783, de 28.06.8943, na qual se inserem os serviços públicos
de água e esgotamento sanitário.44 O PL 5296/05, reforça essa caracterização,
proclamando: “Os serviços públicos de saneamento básico possuem caráter essencial” (art. 5º).
Deve-se destacar o caráter de essencialidade dos serviços públicos de saneamento, especialmente dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário, em relação à outras classificações, como a distinção do caráter industrial e comercial dos mesmos, por exemplo. Esse caráter essencial ressalta a profunda relação entre estes serviços e a sua finalidade, qual seja, a concretização de
direitos fundamentais vitais.

37

Resp 818649/MS, julgado em 06/04/2006, DJ 02.05.2006, p. 273.
SCHMIDT. Op. cit. p. 69.
39
Segundo Yone Frediani, constitui serviço essencial a “atividade que, pela sua importância e utilização, ultrapassa a esfera
do interesse coletivamente considerado de determinada categoria, constituindo interesse da própria sociedade, podendo,
pois ser considerado como interesse difuso por constituir desdobramento do interesse público”, in “Greve nos serviços
essenciais à luz da Constituição Federal de 1988”. São Paulo: LTr, 2001, p. 85.
40
Nesse sentido, LUFT, Rosangela Marina. Marcos legais e institucionais para a redefinição do serviço público de saneamento básico. ln COSTALDELLO, Angela Cassia (coord.), Serviço Público – Direitos Fundamentais, Formas Organizacionais e Cidadania. Curitiba: Juruá Editora, 2005, p. 216.
41
SABRAN-PONTEVES, Elzéar de. Le droit aux services urbains fondamentaux. Eaux, assainissement, ramassage des
déchets ménagers et électricité. In CHEROT, Jean-Yves et REENEN, Tobias Van (org.). Les droits sociaux fondamentaux
à l’âge de la mondialisation. Aix-en-Provence: PUAM, 2005. P. 237-268.
42
CHEROT, Jean Yves et REENEN, Tobias Van. Avant propos. Idem, p. 15.
43
Como determina o art. 10 da Lei 7.783, de 28.06.89, são serviços essenciais: o de água, de energia elétrica, gás e
combustíveis; o de saúde; o de distribuição e comercialização e medicamentos e alimentos; o funerário; o de transporte
coletivo; o de captação e tratamento do esgoto e lixo; o de telecomunicações; o relacionado com substâncias radioativas; o
de tráfego aéreo; o de compensação bancária e o de processamento de dados ligados à esses serviços.
44
Data maxima venia à classificação de Hely Lopes Meirelles quanto à essencialidade dos serviços públicos, distinguindo-os em públicos ou de utilidade pública, a inclusão nesta última categoria, que seria a de serviços não essenciais, dos
serviços de “transporte coletivo, energia elétrica, gás e telefone” (p. 328, op. cit.) é ultrapassada, contrariando a Lei 7.783,
de 28.06.89
38
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PARTE II
A relação entre os serviços de saneamento básico e os direitos fundamentais45: o exemplo dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
É evidente a existência de uma relação entre saneamento básico e direitos
fundamentais. Essa afirmação, por si só, não tem muito valor. São poucas as atividades humanas que, hoje, que não teriam nenhuma relação com nenhum direito
fundamental. A relevância da relação entre saneamento básico e direitos fundamentais se destaca, porém, em função do seu grau de intimidade, da qualidade
dos direitos “em jogo”, e de um novo dado histórico, sociológico, geográfico,
econômico, com o qual nos deparamos no século XXI: os problemas ambientais,
entre eles a ameaça ao acesso à água potável. Os desafios em matéria de serviços
públicos de saneamento básico não são, porém, apenas de ordem ambiental, são
também de ordem sócio-econômica: trata-se de serviços de alto custo de instalação e de execução; grande parte da população, vive em condições miseráveis e
não tem acesso aos mesmos.
Vejamos, pois, primeiramente, quais os direitos fundamentais que podem
ser, direta ou indiretamente, vinculados com a prestação dos serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário (§ 1). Veremos que, em um raciocínio levado ao extremo, pode-se fazer uma relação entre os serviços públicos
de abastecimento de água e esgotamento sanitário e o direito à vida (A), mesmo
sendo essa relação, dada a natureza do direito à vida, bastante indireta. É certo,
porém, que as pessoas privadas de água, se não perdem a vida, perdem, de imediato, a dignidade. Veremos assim, como o princípio fundamental da dignidade
da pessoa humana (B), base de todos os direitos fundamentais, relaciona-se com
a prestação destes serviços. Na seqüência, veremos uma relação, talvez mais
imediata, dos serviços em questão e dos direitos sociais à moradia (C) e à saúde
(D) e com “novos” direitos fundamentais, como o “emergente’ direito à água (E)
e o já reconhecido direito ao meio ambiente (F), todos eles vinculados de modos
diferentes à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Num segundo momento, abordaremos uma questão referente
ao serviço de abastecimento de água, que bem ilustra a inter-relação dos direitos
supra mencionados: a questão do corte de fornecimento de água por falta de pagamento (§ 2). Finalmente, analisaremos nossa questão inicial, se existe um direito
à prestação dos serviços públicos de saneamento básico, mais precisamente dos
serviços públicos abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário enquanto direito fundamental (§ 3).

45
Faz-se necessária uma breve explicação a respeito da escolha da expressão “direitos fundamentais”, em vez de “direitos humanos”, ou outras expressões comumente empregadas pela doutrina. Nossa escolha, a exemplo de Ingo Wolfgang
SARLET, op. cit., se baseia, por um lado, na opção pelo constituinte brasileiro pela expressão “Direitos e garantias fundamentais” para a epígrafe do Título II da Constituição, que engloba as diversas categorias de direitos fundamentais, e,
por outro lado, na idéia de que não trataremos apenas dos “direitos humanos” (reconhecidos pelos tratados internacionais,
de caráter universal), mas trataremos de direitos fundamentais consagrados direta ou indiretamente nas constituições do
Brasil e da França.
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A) Do direito fundamental à vida
Sendo a água elemento vital, impossível não se cogitar da relação entre o
direito à vida46, e os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário. Mas o reconhecimento de um direito à água vinculado ao direito à vida
mudaria a concepção original do direito à vida, liberdade fundamental. Como
bem menciona SOHNLE: “Si l’on considère que ce droit comprend l’accès à
l’eau, support nécessaire à la vie humaine, on se trouve du coup en présence d’une
lourde obligation à la charge des États, consacrée dans les principaux instruments
contraignants. Une interprétation prescrivant des mesures étatiques positives ne
protégerait pas seulement l’individu contre la privation arbitraire de la vie par
l’État, mais garantirait sa survie grâce à la fourniture par l’État d’eau en quantité
et qualité suffisante”47.
Há também na doutrina brasileira, quem afirme a relação direito à vida/ dignidade da pessoa humana/ serviços de saneamento básico. Maria Luiza Machado
Granziera afirmou, em relação aos usos dos recursos hídricos, que: “o consumo
humano constitui o uso prioritário da água, pois relaciona-se com o direito à
vida” (grifos nossos).48 Também Rosângela Marina Luft preconiza que: “O direito
fundamental à vida, consagrado na Constituição Federal, não significa apenas o
direito de estar vivo, mas sim, o direito de viver com dignidade, em condições
básicas de saúde e bem-estar. Diante disto, um dos principais desafios com que
atualmente se depara o Poder Público consiste na superação das deficiências na
prestação do serviço de saneamento básico.”49
B) Do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana
Se a relação entre o saneamento básico e o direito à vida é bastante indireta,
o mesmo não se pode afirmar quanto à dignidade da pessoa humana, em se tratando de abastecimento de água potável.
A dignidade da pessoa humana está presente nos principais textos internacionais de direitos humanos, sejam os de eficácia simbólica, como a Declaração
Universal dos Direitos Humanos da ONU, de 1948, sejam os de eficácia efetiva,
como a Convenção Européia de Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades
Fundamentais, de 1950, para a Europa, ou o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, da ONU. Estes textos afirmam o princípio da dignidade
humana, seja como fundamento de todos os outros direitos humanos (art. 1º da
Declaração universal dos direitos humanos, Preâmbulo do Pacto das Nações Unidas), seja como fundamento que proíbe a tortura, os tratamentos desumanos ou
degradantes (art. 3º da Convenção européia; art. 7º do Pacto da ONU, que acrescenta a proibição de “submeter uma pessoa sem o seu livre consentimento a uma

46

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966 (art. 6 – 1); Convenção Européia dos Direitos Humanos de
1950 (art. 2); Convenção Americana sobre os Direitos Humanos de 1969 (art. 4º).
47
SONHLE. Jochen. Le droit international des ressources en que douce: solidarité contre souveraineté. Paris: La documentation française, 2002. p. 439.
48
GRANZIERA, Maria Luiza Machado. Direito de Águas. Disciplina Jurídica das Águas Doces. São Paulo: Editora Atlas,
2001, p.124.
49
Op. cit. p. 232.
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experiência médica ou científica”) e proíbe a escravidão (art. 4º da Convenção
européia, art. 8º do Pacto).
Mais recentemente, no direito comunitário europeu, a Carta Européia dos
Direitos Fundamentais reserva especial atenção à dignidade da pessoa humana dedicando-lhe o primeiro capítulo. Sylvia Calmes50 lembra que, na França,
“Même si le concept a été forgé pour lutter contre des actes graves, tout ou presque peut être qualifié d’atteinte à la dignité: l’irrespect du corps (lancer de nain)51,
convention de strip-tease52, tatouage sur les fesses53, les difficultés sociales et économiques (droit à un logement)54, droit au minimum vital55... La notion s’épuise
dans la liste toujours plus longue des droits subjectifs”.56 Aliás, como bem afirma
a autora, a Carta européia não restringe a idéia de proteção da dignidade da pessoa
humana à proteção da integridade física da pessoa: “encontra-se também formas
de proteger a dignidade nos capítulos sobre a ‘solidariedade’” – uma série de direitos “‘destinados à assegurar uma existência digna a todos os que não dispõem
de recursos suficientes’. A dignidade implica a possibilidade para cada um de
aceder a um nível de vida adequada para si e sua família, o que inclui alimentação, vestimentas e alojamento. É evidente que a dignidade não é assegurada
àqueles que são famintos, desnudos e sem abrigo”(trad. nossas).57 Ora, é evidente
também que não são dignos aqueles que são privados de água para beber e para
sua higiene pessoal. Sem os serviços públicos de água, de que valeria o direito à
um alojamento? Nesse sentido, lamentamos o fato da Carta Européia dos Direitos
Fundamentais não ter afirmado expressamente o direito à água, enquanto vetor da
dignidade humana.
Apesar desse silêncio, constatamos que grande parte da doutrina francobrasileira reconhece uma dimensão vasta58 e absoluta59, da dignidade da pessoa

50

“Le droit au respect de l’être humain.” In Bourgorgue-Larsen, Laurence (coord.). La France face à la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne. Bruxelles: 2005, Bruylant
51
CE. Ass. 27 oct. 1995, Rec. p. 372; D. 1996, 2, p. 177; JPC éd. G., II, 22630; RFDA 1995, p. 1204; RTDH 1996, p. 657.
Cit. in. CALMES op. cit. p. 129.
52
TGI Paris, 8 nov. 1973, D. 1975, 2, p. 401. Cit. in. CALMES op. cit. p. 129.
53
TGI Paris, 3 juin 1969, D. 1970, 2, p. 136. Cit. in. CALMES op. cit. p. 129
54
Cons. Const., n°95-74 DC du 19 janv. 1995: “La possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent”
devient un nouvel objectif à valeur constitutionnelle; F. ZITOUNI, “Le Conseil constitutionnel et le logement des plus
démunis”, Les petites affiches, 12 janv. 1996, n° 6. Cit. in. CALMES op. cit. p. 130.
55
J.-P. LABORDE, “Garanties de ressources et dignité de la personne humaine”, in Éthique, droit et dignité de la personne, Mélanges C. Bolze, Paris, Economica, 1999, pp. 111 et s. Cit. in. CALMES op. cit. p. 130.
56
Idem, pp. 129-130.
57
Idem, p. 131.
58
A dignidade, segundo Sylvia Calmes, “n’est pas seulement un droit fondamental en soi, mais constitue la base même des
autres droits fondamentaux”. Op. cit p. Com efeito, segundo Ingo Wolfgang Sarlet, a dignidade da pessoa humana, “que
‘atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais’, exige e pressupõe o reconhecimento e proteção dos direitos fundamentais de todas as dimensões (...).Assim, sem que se reconheçam à pessoa humana os direitos fundamentais que lhe são
inerentes, em verdade estar-se-á negando a própria dignidade” (in: Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 87); ou ainda, como afirma Ana Paula de Barcellos, a dignidade da pessoa
humana vai além dos direitos fundamentais: “terá respeitada sua dignidade o indivíduo cujos direitos fundamentais forem
observados e realizados, ainda que a dignidade não se esgote neles”. In : “A eficácia jurídica dos princípios constitucionais
– O princípio da dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. P. 110-111. Ambos cit. in. DOMINGOS,
Guilherme Moro. Os serviços públicos em face da supremacia e indisponibilidade dos direitos fundamentais. ln COSTALDELLO, Angela Cassia (coord.), Serviço Público – Direitos Fundamentais, Formas Organizacionais e Cidadania.
Curitiba: Juruá Editora, 2005. p. 81-95.
59
A proteção da dignidade da pessoa humana tem hoje caráter mais absoluto que a proteção do direito à vida. Como bem
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humana, consagrada como princípio fundamental do Estado social e democrático
de Direito brasileiro (art. 1º, III) e que é inscrito, mais indiretamente, na alínea I
do Preâmbulo da Constituição francesa de 1946. Esse princípio/valor transcedental, portanto, não só fundamenta e acolhe o conjunto dos direitos fundamentais,
como também deve ser lembrado como um princípio de orientação do regime de
prestação dos serviços públicos.
C) Do direito à moradia
O direito à moradia, direito fundamental social, essencial em matéria de
coesão social, relaciona-se, hoje, diretamente, com os serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário. Como mostram as exigências
do direito sanitário, do direito do urbanismo e do direito da construção, o conceito de “moradia decente” exige, via de regra, que o imóvel seja ligado às redes
de água e esgoto.60
No plano internacional, o direito à moradia recebeu, primeiramente, um
reconhecimento indireto pela Declaração universal dos direitos humanos de 1948
(art. 25, § 1º) e depois pelo Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
(art. 11, § 1º), constituindo um componente do direito a um nível de vida adequado. No âmbito do Conselho da Europa, o direito à moradia não aparece na primeira versão da Carta Social Européia, adotada em 1961; ele é consagrado apenas na
reforma do texto em 1996, em seu artigo 31.
No direito europeu, as jurisdições tendem a aplicar tanto o direito à moradia, quanto o direito da propriedade61, enquanto direitos humanos aptos a englobar, numa interpretação extensiva, tanto o direito à água, como o direito ao
meio ambiente.62
Na França, embora a Constituição não afirme expressamente um direito a
moradia, o Conselho Constitucional (CC) decidiu, em 1995, que o acesso à uma
moradia decente é um objetivo de valor constitucional63. Apesar de essa afirmação não garantir plena efetividade de um direito à moradia, servindo, mais, como
parâmetro de interpretação, no âmbito do controle de constitucionalidade abstrato
e a priori das leis,64 trata-se de um indício da associação entre a moradia e um exigível padrão de decência do mesmo. Com efeito, o termo “decente”, associado ao
objetivo de acesso à moradia permite a sua associação com os serviços públicos
de abastecimento de água e esgoto.

afirma Sylvia Calmes, “selon les instruments internationaux de protection des droits de l’homme, le droit à la vie n’est
pas un droit à protection absolue puisqu’il comporte des exceptions: la peine de mort, admise par de nombreux textes,
ou encore la légitime défense et la guerre elle-même, qui justifient le meurtre. En revanche, la dignité, qui sous-tend
l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, ne souffre aucune limitation, même partielle ou
temporaire.” Op. cit. p. 133.
60
Como vimos na primeira parte deste trabalho, no parágrafo relacionado à classificação dos serviços em análise como
serviços obrigatórios.
61
Decisão F.S. contra Itália, de 15/01/1998, caso nº 19734/92, Com.EDH, Decisões e Relatórios, vol. 94-A, pp. 39-55.
62
Nesse sentido, SOHNLE, op. cit. p. 440.
63
CC nº 94-359 DC de 19/01/1995, Diversité de l’habitat, cons. nº 7, RJC I-613.
64
Sobre o assunto ver GAY, Laurence. L’accès au logement en France et en Afrique du Sud: perspectives constitutionelles
et politiques comparées. In CHEROT, Jean-Yves et - REENEN, Tobias Van (org.). Les droits sociaux fondamentaux à l’âge
de la mondialisation. Aix-en-Provence: PUAM, 2005.
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O Conselho constitucional reafirmará essa posição no controle de constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 98-65765, de 29/07/1998, “lei de orientação relativa à luta contra as exclusões”. Essa lei veio reforçar os grandes
programas de ação lançados pela Lei 8810-88, de 01/12/1988, que criara o
RMI, revenu minimum d’insertion, soma módica destinada a garantir a subsistência das pessoas desempregadas, em situação de precariedade, e que dera
origem à política de acesso à habitação (Lei nº 90-449, de 31/05/1990), como
primeira política de inserção. Assim, essa nova lei de 1998 veio afirmar que
a luta contra as exclusões, enquanto “imperativo nacional”, visa garantir o
acesso efetivo de todos aos direitos fundamentais, dentre os quais o acesso
à moradia (art. 1º). Ela aprimora a eficácia dos institutos preestabelecidos e
cria novos dispositivos, com o objetivo de harmonizar a política nos diferentes
departamentos franceses66, e instituindo uma série de ações específicas destinadas a combater doenças ligadas à insalubridade da moradia, o que relata o
vínculo direto entre direito à moradia, direito à saúde e direito à água, como
veremos no tópico seguinte.
No Brasil, onde o direito à moradia foi incluído, através da Emenda Constitucional nº 26/2000, no art. 6º da Constituição integrando o rol dos direitos sociais, a situação habitacional é muito mais grave que na França: 78% da população urbana vive em favelas.67 Essas pessoas vivem em ambiente insalubre, que
compromete o seu efetivo direito à saúde.
D) Do direito à saúde
O direito à saúde, assim como o direito à moradia, se inscreve nos chamados
direitos sociais, sendo consagrado nos textos internacionais68, no direito brasileiro
e no direito francês, recebendo um tratamento integrado à outros direitos como
o de moradia e o direito ao meio ambiente equilibrado, juntamente com o “emergente” direito à água.
No plano internacional, a relação entre a proteção e a promoção da saúde
pública e o desenvolvimento sustentável é consagrada pela Agenda 21 (par. 6.1).
Visa-se, com efeito, a redução dos riscos à saúde resultantes de poluição e de
ameaças ambientais (ibid, parágrafos 6.39 e 6.41 – c). Como bem afirma Jochen
Sohnle, “a proteção da saúde é realizada concretamente através de uma política
de abastecimento de água potável e de saneamento, uma ação que realiza, ao
mesmo tempo, os objetivos de proteção do meio ambiente e de luta contra a
pobreza” (trad. nossas)69. De acordo com a agenda 21, a gestão sanitária da

65

Decisão nº 98-403, de 28/07/1998, JO 31/07/1998.
Sobre o assunto ver: LAFORE, Robert. L’accès à un logement. In: MONEGER, Françoise (org.). La lutte contre les
exclusions. Paris: Dalloz, 1999.
67
Segundo dados fornecidos pela Secretária Executiva do Ministério das Cidades em 2005. Entrevista disponível em www.
brasil.gov.br/emquestão/ent05.htm. Cit. in. MACEDO, Marina Michel de. Invasões urbanas: regiões metropolitanas, o papel dos Estados membros e o direito à moradia. In: COSTALDELLO, Angela Cassia (coord.), Serviço Público – Direitos
Fundamentais, Formas Organizacionais e Cidadania. Curitiba: Juruá Editora, 2005. p. 213-234.
68
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (art. 25); Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais de 1966 (art. 12 – 2 b).
69
Op. cit. p. 198.
66
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água visa, especialmente, a luta contra os vetores de doenças transmissíveis pela
água. Logo, as políticas de água devem “assegurar e controlar o abastecimento
de água assim como o saneamento para evitar a contaminação bacteriológica e
química das águas, especificamente no meio urbano” (trad. nossas)70. Alguns
princípios postos pela Agenda 21 são: proteger o meio ambiente e a saúde através da gestão integrada de recursos hídricos e resíduos sólidos; estabelecer zonas protegidas localizadas em áreas de captação de água destinada ao consumo
humano; criar sistemas sanitários e de tratamento das águas usadas no meio
urbano e no meio rural; estender o abastecimento de água e controlar as doenças
ligadas à água. A promoção das infra-estruturas necessárias à distribuição de
água deve ser desenvolvida e reabilitada.71 O autor salienta que “apesar da ação
internacional, o acesso de todos à água limpa e às instalações sanitárias continua
um problema” (trad. nossas)72, como demonstram os resultados da Década Internacional da Água Potável e do Saneamento das Nações Unidas (1980-1990),
inaugurada com o Plano de Ação de Mar del Plata73, e da avaliação de 1997, em
relação à Convenção do Rio74.
No contexto regional europeu, o texto que marca a relação entre os recursos hídricos e a proteção e a promoção da saúde é o Protocolo sobre a Água
e a Saúde, adotado em 17/06/1999, no âmbito da Convenção de Helsinski de
1992. Esse texto traz uma série de objetivos concretos, como: a tomada de
medidas positivas de combate contra as doenças ligadas à água, o acesso de
todos à água potável e o saneamento para todos. O texto é bastante completo,
trazendo, por exemplo, a definição de “doença relacionada à água”, sendo esta
“todo o efeito prejudicial importante à saúde do homem, que pode conduzir à
morte, à incapacidade, doenças ou distúrbios causados diretamente ou indiretamente pelo estado da água ou por uma alteração quantitativa ou qualitativa
da mesma” (art. 2º, § 1º, trad. nossas). O Protocolo também determina que o
acesso de todos à água supõe um abastecimento adequado de água salubre e
exempta de micro-organismos, de parasitas ou de substâncias que, em razão
de sua quantidade ou de sua concentração, constituem um perigo potencial
para a saúde do homem (art. 4º § 2, a). Os critérios de qualidade levam em
conta os parâmetros da OMS (art. 6º, § 2, a). Também o protocolo ressalta
como parâmetro a freqüência da publicação de informações sobre a qualidade
da água (art. 6, § 2, n). Quanto ao esgotamento sanitário, ele deve ser adequado, de modo que possa proteger suficientemente a saúde do homem e do meio
ambiente graças, em particular, aos sistemas coletivos prestados a particulares
e a empresas (art. 4º § 2 b, art. 6 § 1 b, e art. 2 § 9 b).

70
Idem. Ver na Agenda 21, 1992, os parágrafos: 18.76 (a ii) e (g iii); 6.10; 6.12 (e); 6.13 (d i); 6.3; 6.5 (a i); 6.33; e no
Programa da Agenda 21, 1997, o parágrago 31.
71
Ver: Agenda 21, par. 18.48; 18,50 (a) – (d) e Plano de ação, 26/03/1997, recomendações 15-17.
72
Idem.
73
Plano de ação de Mar del Plata, 25/03/1977, recomendação 15 e Conferência de Mar del Plata, em 25/03/1977, resolução
I, preâmbulo, par. 1 e resolução II.
74
Programa Agenda 21, 1997, par. 8 e 9.
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Na França, o direito à saúde pode ser deduzido do preâmbulo da Constituição de 1946, e foi, a exemplo do direito à moradia, declarado como princípio
de valor constitucional. Esse direito é reafirmado na Lei de luta contra as exclusões de 1998 pré-citada. Algumas ações específicas contra doenças advindas
da situação insalubre das moradias e da má nutrição das populações miseráveis
são previstas. Uma dessas doenças é a tuberculose.75 Mas a relação entre insalubridade habitacional e atentado à saúde é mais nítida nos casos de saturnismo infantil.76 Essa doença, causada pela intoxicação pelo excesso de chumbo
consumido com a água distribuída em canalizações em imóveis antigos e/ou
insalubres, ilustra perfeitamente a dependência do direito à saúde e dos serviços
públicos de água. A lei de luta contra as exclusões prevê um procedimento em
que o médico que constata a doença deve comunicá-la ao responsável pela inspeção sanitária do departamento, que deve, por sua vez, comunicar o préfet, que
prescreve uma verificação de existência de risco de intoxicação pelo chumbo
no imóvel em questão. Se o resultado é positivo, o préfet comunica ao proprietário do imóvel sua intenção de efetuar as obras necessárias para a supressão
do risco, às custas do mesmo. O proprietário pode se engajar a executá-las no
prazo de um mês a partir da notificação ou contestar a sua natureza. Em caso de
impedimento de acesso ao local ou de contestação por parte do proprietário, o
presidente do tribunal de grande instância decide em caráter de urgência, e sua
decisão é de direito executório à título provisório. Corrido um mês da decisão,
o préfet fiscaliza as obras executadas pelo proprietário.77
No Brasil, a relação entre o direito à saúde, proteção do meio ambiente e os
serviços de saneamento básico é reconhecida expressa e diretamente pela Constituição Federal, uma vez que ela institui como atribuições do sistema nacional de
saúde a participação na formulação e na execução das ações de saneamento básico
e a colaboração na proteção do meio ambiente (art. 200, incisos IV e VIII). Com
efeito, “o abastecimento de água potável, por meio de canalização é, hoje, um
forte indicador de desenvolvimento de um país, principalmente pela estreita relação do abastecimento com a própria saúde pública” (grifos nossos).78 Haveria,
porém, um direito fundamental à água?
E) Do reconhecimento de um direito à água
Segundo Jochen Sohnle, “é estupefiante que os grandes instrumentos clássicos de direitos humanos não reconheçam ao indivíduo um direito à água, apesar
da importância deste direito para a vida e para a civilização humana, enquanto que
os textos consagrados à proteção do meio ambiente insistem sobre a importância
dos direitos do homem.”79

75

Sobre o assunto ver CAYLA, Jean-Simon. L’accès aux soins et la politique de santé publique. In: MONEGER, Françoise
(org.). La lutte contre les exclusions. Paris: Dalloz, 1999, p. 412.
76
Sobre o assunto ver CAYLA, Jean-Simon. Idem, p. 414.
77
Exemplo citado por Jean-Simon Cayla, Idem.
78
GRANZIERA, op. cit. p. 124.
79
Op. cit. p. 439
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Progressivamente, a doutrina reconhece um direito à água como direito fundamental da pessoa humana80,81. Ora, sabe-se que a água é fundamentalmente um
bem vital82, social e que, portanto, não pode ser tratada como mera mercadoria,
ou, ao menos, como uma mercadoria como as outras83. Os serviços de água, como
serviços públicos essenciais - e mais do que essenciais, vitais - também devem ter
um tratamento especial. Isso significa que, ao se pensar em serviços públicos de
água, um enfoque social deve preponderar sobre um enfoque econômico84.
Poucos textos internacionais consagram um direito substancial à água.
São eles: a Convenção relativa aos direitos da criança 85, de 20/11/1989; a
Declaração de Madeira sobre a gestão sustentável dos recursos hídricos 86,
adotada pelo Conselho europeu de direito ambiental (CEDE) em 17/04/1999;
a Resolução 2000/8 sobre a promoção da realização do direito à água potável e ao saneamento, adotada pela Sub-comissão sobre a promoção e a
proteção dos direitos humanos da Comissão de direitos humanos (ONU) em
17/08/2000, a Carta européia da água, de 17/10/2001.
Porém, como bem afirma SOHNLE, “o direito à água é inerente a outros
direitos humanos”(trad. nossas)87. Nesse sentido, o direito à alimentação88 e o
direito à saúde não teriam nenhum sentido sem a afirmação de um direito à água.
O autor considera também que o direito ao meio ambiente compreende um direito
à água.89 Nesse sentido, também Nivaldo Brunoni, afirma que “receber água limpa, própria para o consumo, deveria se considerado o primeiro e mais elementar
direito ambiental de uma família e de toda a comunidade”90.
Na França, há quem considere que a Constituição brasileira consagra um
direito à água. Assim, dispõe Bérangère Teissonnier-Mucchielli: “Les Constitutions de la Belgique, de l’Espagne, des Pays-Bas, du Portugal, du Brésil, du Chili,

80

Na França, reconhecem a existência implícita de um direito de acesso à água: SMETS, H. L’eau du robinet. In Actes
seminaires de Droit comparé sur l’eau. 2000/2001, p. 23, JEGOUZO, Yves, Idem, p. 31 e VALIRON, François, Idem, p.
32. Assim, se a lei francesa ainda não reconhece explicitamente este direito, ele pode ser deduzido de diversos dispositivos.
Segundo SMETS, “A lei sobre as relações locatícias dispõe que o direito à moradia implica no direito à água, já que uma
moradia sem água é uma moradia insalubre”. (...)“De modo mais explícito, a lei de 1992 sobre a luta contra as exclusões
instaura um direito a uma ajuda para o acesso à água e à energia. A lei não oferece a possibilidade, mas o direito a uma
ajuda para a água.” O jurista considera ainda que este direito insere-se no preâmbulo da Constituição: “a Nação garante a
todos a proteção da saúde, da segurança material”. “Ora, a água é um bem indispensável (não se pode evitar de consumir)
para a segurança material e para a saúde”, SMETS, op. cit., p. 23.
81
Sobre a urgência do reconhecimento do direito de acesso à água potável e ao saneamento básico ver DROBNEKO (B), Les
nouveaux grands principes du droit moderne de l’eau, revista de direito ambiental 25, pp 28-58, especialmente pp 31-34.
82
A água é indispensável à vida. O acesso à água faz parte da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, PAQUEROT, Sylvie. L’urgence, reconnaître le droit d’accès à l’eau. In L’eau: Res publica ou marchandise?. (dirigido por
PETRELLA, Ricardo). Paris: La dispute, 2003, p. 27.
83
Até mesmo a diretiva quadro 2000/60 sobre água da Comunidade européia, adotada em outubro de 2000, proclama, em
seu segundo considerant: l’eau n’est pas un bien marchand comme les autres.
84
Luis César Ribas afirma que os recursos ambientais merecem ser tratados como sendo bens livres antes de serem bens
econômicos, in RIBAS, Luis César, Capitalismo, meio ambiente e políticas públicas, o ambiente autual para um projeto
político, Revista de Direito Ambiental 10, pp 123
85
Art. 24, al. 2.
86
Art. 7º.
87
SOHNLEN, Jochen. Op. cit. p. 439
88
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (art. 25); Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais de 1966 (art. 11 – 2); Protocolo Adicional à Convenção Americana dos Direitos Humanos de 1988 (art.12).
89
Op. cit. p. 441.
90
Op. cit. p. 84.
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de l’Indonésie, entre autres, comportent des dispositions reconnaissant le droit à
l’eau”91 (Grifos nossos). Se no caso brasileiro, essa afirmação se faz à partir da
interpretação extensiva de alguns dispositivos, não havendo declaração expressa
de um direito à água, o mesmo não ocorre quanto à Constituição do Uruguai, que
recentemente, integrou literalmente este direito, revolucionando o direito das e à
água, tornando-se um modelo mundial na matéria.
Inegável, portanto, que há uma evolução no sentido de se reconhecer expressamente o direito à água enquanto direito fundamental. Esse direito já pode,
porém depreender-se da interpretação extensiva de outros direitos fundamentais,
tanto no Brasil, quanto na França.
F) Do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
Como se viu nos tópicos precedentes, em matéria de serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, à proteção da saúde, soma-se a
proteção do meio ambiente (Agenda 21, 18-40; Protocolo sobre a Água e a Saúde,
adotado no âmbito da Convenção de Helsinski, art. 4º § 2 b).
O direito ao meio ambiente equilibrado é princípio constitucional tanto no
Brasil (art. 225 da CF), quanto na França (art. 1º da Carta constitucional ambiental
– Charte de l’environnement)92. Amandine Capitani93 observa que o direito consagrado na França não é exatamente um direito ao ambiente equilibrado, mas “le droit
de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé” (“o direiro de
viver em um ambiente equilibrado e respeitoso da saúde”), o que denota que o sujeito desse direito não é a natureza (que beneficia indiretamente dessa proteção), mas
o indivíduo (incluindo, de forma subjacente, a coletividade, e as gerações futuras).
Observa também, que contrariamente a outros dispositivos da Carta que garantem
direitos à “toute personne” (“toda pessoa”), o art. 1º refere-se a “chacun” (“cada
um”), excluindo assim as pessoas morais. Assim, afirma a autora que o direito ao
meio ambiente é hoje reconhecido como um direito humano94, sendo freqüentemente classificado de terceira geração. Há também quem estime que seja uma espécie de
combinação entre os direitos de primeira geração, no que tange a qualidade de seus
titulares/beneficiários, e de direitos de segunda geração, quanto a seu conteúdo.95
No Brasil, ele é considerado sobretudo como um direito de 3ª geração.
A Convenção européia dos direitos humanos não declarou o direito ao meio ambiente equilibrado. No entanto, uma interpretação extensiva do direito ao respeito da
vida privada e familiar e do domicílio pelos órgãos da Convenção européia dos direitos
humanos (art. 8), fez do direito ao meio ambiente um componente do direito ao respeito
do domicílio(conforme a decisão López Ostra contra Espanha, de 9/12/1994).96

91

Op. cit. p. 19.
Loi constitutionnelle nº 2005-205, promulgada em 01/03/2005, JO nº 51, 02/03/2005, p. 3696.
93
In: La Charte de l’environnement, un leurre constitutionnel? Revue française de Droit constitutionnel nº 63, 2005, pp.
493-516
94
Idem, p. 498.
95
Nesse sentido: PINI, Joseph. Le droit à l’environnement, droit fondamental? In: IIe congrès français de droit constitutionnel, 13, 14, 15 de maio de 1993, Bordeaux, vol. 1, Ateliers 1-3, Association française de constitutionnalistes et
Université de Bordeaux 1, p. 410, cit. in CAPITANI, op cit. p. 498.
96
Cfme. SHONLE, op. cit. p. 440.
92
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Como se percebe, os direitos fundamentais têm caráter sistemático, do qual
se depreende sua relativa interdependência. No seu conjunto, representam e concretizam a dignidade da pessoa humana. Apresentamos aqui apenas alguns dos direitos fundamentais, comuns ao direito francês e ao direito brasileiro, os quais são
mais freqüentemente associados pela doutrina e pela jurisprudência aos serviços
públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. Para ilustrar essa
relação, escolhemos um problema relativo ao abastecimento de água: o do corte
de fornecimento por falta de pagamento.
G) A problemática dos usuários em situação de precariedade e o corte do
fornecimento dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário.
O problema da existência de pessoas que, por motivos financeiros, não podem aceder aos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário atinge, em graus diferenciados, todos os países do mundo. Essa questão
continua sendo um desafio, tanto no Brasil, quanto na França, embora, em ambos
os países, busque-se soluções, como uma política tarifária social97 ou ajudas financeiras a usuários em situação precária98.
A solução prática, e que encontra base legal, tanto na França, quanto no
Brasil, em relação aos usuários inadimplentes, sejam eles pessoas físicas ou
morais, e estejam eles em situação de precariedade ou não, é o corte do fornecimento do serviço (o que ocorre também em relação ao fornecimento de energia
elétrica e de gás).
Essa prática é endossada pela jurisprudência francesa e pela jurisprudência
brasileira. No Brasil, embora a justiça estadual ainda insista, às vezes, em prolatar
decisões considerando ilegais os cortes de fornecimento de água99, as mesmas
acabam sendo reformadas pelo STJ. Assim, o Tribunal posiciona-se hoje pela legalidade do corte100, embora já tenha havido manifestação contra esse posiciona-

97

Nesse sentido, o art. 13 da Lei 8.987/95, lei das concessões e permissões, autoriza o escalonamento tarifário, considerados os diversos segmentos de usuários. No Resp nº 625.221/RJ (2003/0238382-7), o STJ considerou legal a tarifa
progressiva. No seu voto (doc. 1907640), a relatora, Min. Denise Arrudo, pondera que “diante das desigualdades sociais e
econômicas dos usuários de serviços públicos, essa política de discriminação tarifária possibilita efetivar, a partir de critérios razoáveis e proporcionais, a igualdade jurídica e concretizar a justiça social”p.6, o que também, segundo a Ministra,
teria o “escopo de estimular o uso racional dos recursos hídricos”, p. 8. Nesse sentido também, Resp 485.842/RS, 2ª Turma,
Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 24/05/2004, p. 237. Na França, o CE decidiu em 10/05/1974 que “a fixação de tarifas
diferentes aplicáveis à diversas categorias de usuários implica, a menos que seja em conseqüência de lei, que exista entre
os usuários diferenças de situação apreciáveis, ou que essa medida seja justificada por uma necessidade de interesse geral,
de acordo com as condições de exploração do serviço”.
98
Na França, ver a Lei nº 88-1088, de 01/12/1988, que instituiu o RMI – revenu minimum d’insertion - completada pela
Lei nº 92-722 de 29/07/1992. Ver também a Lei nº 98-657, de 29/07/1998, relativa à luta contra as exclusões, que estabelece o direito de acesso a recursos mínimos. Essa Lei modificou o Código do consumo francês” em diversos dispositivos,
como o art. L.331-2, garantindo ao super endividado a reserva de “recursos necessários às despesas correntes; trata-se de
um mínimo vital, chamado “reste à vivre”. Sobre o assunto ver: BASCHENIS, Agnès. Le droit à des ressources minimales.
In MONEGER, Françoise (org). La lutte contre les exclusions. Paris: Dalloz, 1999. E, na mesma obra: MOZAS, Philippe.
La lutte contre les exclusions et l’endettement.
99
Nesse sentido o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do RS, reformado pelo STJ (Resp nº 816.233 – RS –
2006/0021946-2).
100
Ver as recentes decisões: Resp nº 816.233 – RS (2006/0021946-2), julgado em 14/03/2006, Rel. Min, Castro Meira,
doc: 23000889, DJ: 23/03/2006; Resp nº 647.222 – RS (2004/0030542-4), julgado em 07/02/2006, Rel. Min. Castro Meira,
doc: 2236655, DJ: 20/02/2006);

404

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

mento, considerando essa prática um atentado à dignidade humana101, e também
já tenha havido, em um caso em que o prestador negou-se a parcelar a dívida do
usuário, julgamento em sentido contrário102.
Se a jurisprudência das jurisdições superiores unifica-se em relação a esse
assunto, forjando uma solução inadequada do ponto de vista dos direitos humanos e
do direito do consumidor, isso não quer dizer que o problema de direito esteja resolvido. Senão não haveria tanta insistência por parte das jurisdições inferiores, assim
como da doutrina, em defender a tese contrária. Com efeito, a solução da questão
não passa apenas pelo Judiciário, dependendo muito de ações políticas e socio-econômicas. Mas a solução jurídica da legalidade da interrupção de serviços essenciais
por falta de pagamento – que se aplica indistintamente aos diferentes tipos de usuários – não apenas inibindo o “mau pagador”, como também degradando ainda mais
a situação das famílias em estado de precariedade, é uma solução “fácil”, precária
e injusta. A melhor solução convergiria no sentido de se garantir o fornecimento
de um mínimo vital de água para essas pessoas. Por isso, acreditamos que à médio
prazo, se nossas sociedades avançarem em direção a um modelo jurídico e sócioeconômico mais respeitoso dos direitos humanos, essa situação deverá se alterar.
Um exemplo de tentativa de avanço nesse sentido é o caso das portarias anti-corte,
que ocorreu recentemente na França, que passaremos a expor.
H) A questão das portarias e deliberações municipais anti-corte na França
A partir do ano de 2004, multiplicou-se, na França, uma prática administrativa na tentativa de resolver o problema dos cortes de fornecimento de serviços públicos fundamentais (energia e água) para usuários em situação de precariedade: a
adoção de portarias ou deliberações municipais anti-corte. Essa situação suscitou
um debate jurídico que merece ser aqui exposto.103 Apresentemos, primeiramente,
os fatos e, em seguida, a análise jurídica que a eles sucedeu.
A iniciativa dos atos em questão começou a partir de setembro de 2004,
quando, em reação a um incêndio mortífero ocorrido na cidade de Saint-Denis
(subúrbio de Paris) causado pela utilização de velas por usuários privados do fornecimento de energia, vários prefeitos (maires) da região parisiense adotaram
portarias anti-corte de energia elétrica e de gás, com base em seu poder de polícia
(art. L.2212-1 do CGCT). Também tomaram esse tipo de medida cerca de 40 municípios do norte da França, da região de Nord- Pas-de-Calais.

101

“Ressalva do entendimento do relator, no sentido de que o corte do fornecimento de serviços essenciais – água e energia
elétrica – como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa, extrapola os limites da legalidade e afronta
a cláusula de respeito à dignidade humana, porquanto o cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua
vida, curvo-me ao posicionamento majoritário da seção.” EREsp 337.965/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJU de 08/11/2004.
102
Fornecimento de água. Suspensão. Inadimplência do usuário. Ato reprovável, desumano e ilegal. Exposição ao ridículo
e ao constrangimento. A Companhia Catarinense de Água e Saneamento negou-se a parcelar o débito do usuário e cortoulhe o fornecimento de água, cometendo ato reprovável, desumano e ilegal. Ela é obrigada a fornecer água à população de
maneira adequada, eficiente, segura e contínua, não expondo o consumidor ao ridículo e ao constrangimento (STJ, DJU de
10/05/1999, p. 125, Rel. Min. Garcia Vieira).
103
Orientam nossa exposição três artigos fundamentais publicados sobre o assunto, sendo, em ordem cronológica de publicação: BRACONNIER, Stéphane. Les arrêtés municipaux anti-coupure d’eau: une réponse juridique inadaptée à un problème social réel. AJDA, 2005, pp. 614-651; KERN, Bruno. Légalité des arrêtés anti-coupures EDF-GDF et renégociation
des contrats de concession. In Revue Lamy des collectivités territoriales, n° 1, abril 2005, p.53-56; MOREAU, Jacques. Les
problèmes juridiques soulevés par les arrêtés et délibérations anti-coupures. RJEP/CJEG n° 629, março, 2006. P. 97-103.
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O Prefet (representante administrativo do Estado em cada região francesa, a
quem incumbe o controle de legalidade dos atos municipais) da região de SeineSaint-Denis, contestou as portarias em questão diante do Tribunal administrativo
de Cergy-Pontoise, sendo as mesmas sistematicamente suspensas, em caráter de
urgência, por sérias dúvidas em relação à sua legalidade. Essas decisões acabaram
sendo confirmadas pela pela Cour administrative d’appel de Versailles no inícido
de dezembro de 2004. O mesmo ocorreu em relação às portarias do Nord-Pasde-Calais, suspensas ou anuladas104 pelo Tribunal administrativo de Lille, sob o
argumento de que o prefeito não teria competência para editá-las à título de seu
poder de polícia. Essas decisões foram recentemente confirmadas por 11 julgados
da Cour administratif d’appel de Douai, de 29/12/2005.
Diante das sucessivas decisões suspendendo a eficácia das portarias, alguns
prefeitos decidiram, então, editar novas portarias, aprimorando e modificando sua
fundamentação jurídica. Outros, estenderam a mesma prática à área dos serviços
públicos de água. Assim, o prefeito da cidade de Saint-Denis decretou uma portaria em 09/11/2004, proibindo “les coupures d’eau visant des familles en difficultés pour des raisons économiques et sociales, sans que pour chacune des familles
considérées ne soit justifié que tous les moyens de prévention et de résorption de
la dette ont été mis en oeuvre au titre de la solidarité nationale, pour maintenir le
droit à la fourniture de l’eau”105. Portarias similares foram adotadas pelas cidades
de Stains e de Bobigny.
Conta-se, a partir dos dados divulgados por MOREAU106, até março deste
ano: 119 portarias e 27 deliberações de câmaras municipais anti-corte de energia
elétrica (sem contar apreciações, recomendações ou proposições, que não têm força executória).107 Das deliberações, apenas 6 continuam (até a data mencionada)
em vigor, tendo sido as outras 21 anuladas ou suspensas pela justiça administrativa, e das portarias, até a mesma data, apenas 15 continuam em vigor.
A questão das portarias anti-corte repercutiu na doutrina francesa. Três juristas, Braconnier, Kern e Moreau, tomam, em importantes artigos publicados sobre
o assunto, três posicionamentos diferentes108. Os dois primeiros artigos, publicados quase que simultaneamente, tomam posicionamentos radicalmente opostos:
enquanto Braconnier busca transpor a solução jurisprudencial de ilegalidade das
portarias anti-corte de energia e gás para as portarias anti-corte de água, Kern
defende a tese de legalidade das portarias anti-cortes de gás e energia elétrica.
Finalmente, um ano após a publicação dos primeiros artigos, Moreau propõe uma
reflexão intermediária, segundo a qual, do ponto de vista do direito tradicional, as
portarias seriam ilegais, mas do ponto de vista do direito prospectivo, podem vir
a ser consideradas legais.

104

Como, por exemplo, a decisão do Tribunal administrativo de Lille de 01/02/05 Préfet du Pas-de-Calais c/ Cne de
Rouvroy, nº 0406634.
105
Cit. in. BRACONNIER, Stéphane, op. cit. p. 644.
106
Dados publicados em MOREAU, Jacques, op. cit. p. 629.
107
Decretadas em sua maioria na região Nord-Pas-de-Calais, mas, também, na região Ile-de-France, no Sul e no Sudoeste
da França.
108
Artigos citados na nota de rodapé nº 100.
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Sem aprofundarmos a exposição dos argumentos jurídicos defendidos no
caso relatado, breve causa, concluímos no sentido que, independente da sorte das
portarias anti-corte, o que importa é a confirmação de que há uma reação concreta
na tentativa de superar o problema que representa a interrupção do fornecimento
de água às pessoas em estado de precariedade.
I) Existe um direito aos serviços públicos de saneamento básico, enquanto
direito fundamental?
Primeiramente, é preciso esclarecer que há uma diferença entre o que seria um
“direito fundamental ao saneamento básico” e um direito fundamental aos serviços
públicos de saneamento básico”. Considerando que o conceito de saneamento básico, tal qual concebido no Brasil, nos termos do PL 5296/05, não existe no direito
francês, vejamos primeiramente, a questão do reconhecimento de um direito ao saneamento básico, enquanto direito fundamental, no ordenamento jurídico brasileiro.
Num segundo momento, tratemos do reconhecimento de um direito aos serviços
públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, em ambos países.
É possível se reconhecer – no Brasil - um direito ao saneamento básico, enquanto direito fundamental, através de interpretação extensiva do direito fundamental
à saúde e, principalmente, do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Se esse reconhecimento é indireto, não havendo declaração expressa deste direito,
isso mudaria com a aprovação do PL 5296/05. Com efeito, o capítulo I do Título II
é intitulado: “do direito à salubridade ambiental”. Seu art. 3º institui que “todos têm
direito à vida em ambiente salubre, cuja promoção é dever do Poder Público e da coletividade.” Até aí não á grande novidade, o texto apenas repete em outras palavras o
que está dito na Constituição. O enunciado no parágrafo único deste artigo já é mais
interessante, qualificando o dever do Poder Público: “é obrigação do Poder Público
promover a salubridade ambiental, especialmente mediante políticas, ações e a provisão universal e equânime dos serviços públicos necessários”. Finalmente, o art. 4º
consagra não apenas o direito de um nível adequado de salubridade ambiental, mas
o direito à um nível crescente de salubridade: “é garantido a todos o direito a níveis
adequados e crescentes de salubridade ambiental e de exigir dos responsáveis medidas
preventivas, mitigadoras, compensatórias ou reparadoras em face de atividades prejudiciais ou potencialmente prejudiciais à salubridade ambiental.”
Portanto, com a aprovação desse Projeto de Lei, um direito ao saneamento básico, enquanto direito fundamental, seria expressamente reconhecido e qualificado.
Segundo Rosangela Marina Luft, no art. 4o do PL 5296/05, o direito ao saneamento
básico é qualificado como “direito público subjetivo, o que significa que cada cidadão
pode, individualmente, exigir do Estado ou demais responsáveis a prestação deste
serviço público. Ainda que seja um direito social concretizado a partir de políticas
públicas, cada pessoa pode, em seu próprio nome, cobrar da Administração Pública o
acesso aos serviços básicos a ele relacionados. É uma espécie de remédio jurídico que
transforma um direito transindividual em um direito subjetivo, permitindo que cada
cidadão exija do Estado o cumprimento de deveres constitucionalmente previstos.”109
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Op. cit. p. 223-224.
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Quanto ao direito aos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, o direito ao saneamento básico consagrado no PL 5296/05
consagra também um direito de acesso aos mesmos, não em qualquer circunstância, mas quando sua sua inexistência, interrupção ou má prestação prejudicar ou
deixar de promover o direito de viver em ambiente salubre.
Quando o serviço existe, o prestador não pode, via de regra, negar o acesso
a um usuário potencial. Esse direito, conseqüente ao princípio de igualdade dos
usuários, é reconhecido tanto no Brasil, quanto na França110. A todo o direito, há
deveres correspondentes. Nessa lógica, por exemplo, às pessoas que beneficiam
de ligação à rede pública de abastecimento de água potável, cabe uma obrigação
de consumo humano da água fornecida pelo sistema de abastecimento público,
quando assim definida em lei municipal ou estadual. Essa é uma idéia interessante desenvolvida por Eduardo Coral Viegas111. Essa obrigação não diz respeito
à imposição de um consumo mínimo de água. Ela obriga o usuário a consumir
preferencialmente a água distribuída pela rede pública, em vez de consumir água
de fontes alternativas, como águas subterrâneas advindas de poços artesianos.
Os principais argumentos em favor dessa obrigação sustentados pelo autor são:
o controle público de qualidade da água distribuída (o que é inviável economicamente em relação a todas as fontes alternativas de água); a nocividade da crescente exploração de água subterrânea ao meio ambiente.
Na França, o “direito ao serviço” é mais claro em relação ao serviço de
esgotamento sanitário que em relação ao serviço de abastecimento de água. Com
efeito, a legislação define para os municípios obrigações em relação à instalação
de rede de esgotamento sanitário. Assim, o art. L.2224-8 do CGCT dispõe que:
“les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux
systèmes d’assainissement collectif, notamment aux stations d’épuration des eaux
usées et à l’élimination des boues qu’elles produisent, et les dépenses de contrôle
des systèmes d’assainissement non collectifs”. Em zonas de esgotamento sanitário coletivo, os municípios (ou agrupamentos municipais) são, pois, obrigados
a assegurar esse serviço e a controlar os sistemas de esgotamento sanitários não
coletivos. Havia ainda uma obrigação de instalação do esgotamento sanitário em
todo o território até o fim do ano passado (art. L 2224-9 do CGCT).
Já quanto à instalação dos serviços públicos de abastecimento de água, não
há nenhuma obrigação explícita que recaia sobre os municípios. Nesse sentido, o
CE decidiu: “considérant qu’aucune disposition du Code des communes n’impose
à une commune d’assurer vis à vis de ses administrés l’alimentation en eau potable de leurs immeubles; que si le Code de la santé publique prévoit que, comme
en l’espèce lorsqu’une commune offre au public de l’eau destinée à la consommation humaine elle doit s’assurer que cette eau est propre à la consommation,
même s’agissant d’un puits sous peine de voir le préfet, après mise en demeure

110
O Conselho de Estado decidiu que o acesso ao serviço só poderá ser negado em função de critérios que justifiquem a
manutenção de uma boa gestão e preservação da qualidade do serviço de adução de água (CE, 27/07/1994, Charpentier,
Dr. adm. 1994, nº 499, cit. in. SCHMIDT, p. 69.
111
In: Visão Jurídica da Água. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 116 e ss.
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restée sans réponse, prendre les mesures nécessaires aux fins d’y pouvoir, aux
frais de cette collectivité locale, la méconnaissance de ces prescriptions ne saurait
engager directement sa responsabilité vis-à-vis de ses habitants.”112 No entanto, se
o abastecimento de água é condição necessária à configuração de uma “moradia
decente”, e se, em matéria de construção, exige-se a ligação dos particulares à
rede, postulamos que há também, implicitamente, um direito social ao serviço de
abastecimento de água potável.
2. CONCLUSÕES ARTICULADAS
2.1 Na segunda metade do século XX, evidenciou-se a necessidade absoluta, em
um Estado social e democrático de Direito, de – não apenas se respeitar – mas de
se promover os direitos fundamentais. Deparando-se com os crescente problemas
ambientais, a comunidade internacional vive o despertar ecológico no início dos
anos 70. A evolução da sociedade e de seus paradigmas provocou o encontro
dessas duas tangentes, no que resultou a proclamação de um direito fundamental
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A água, seu direito, seu regime de
distribuição e de utilização testemunham dessa evolução.
2.2 Se é bem verdade, como observa Antônio Herman V. Benjamin, que a questão
ambiental é um desafio ainda “maior para os países menos desenvolvidos, pois
cabe a eles encontrar, de uma só vez, soluções que lhes permitam sair da pobreza
generalizada que os caracteriza e proteger os seus recursos naturais”113, o fato é
que há, na área do saneamento ambiental, um campo de atuação perfeito ao combate simultâneo da pobreza e da proteção de nossos recursos naturais.
2.3 Assim, os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário devem ser vistos hoje, acima de tudo, como serviços locais essenciais.
2.4 A efetividade de tais serviços integra, direta ou indiretamente, o corolário de
aplicação de diversos direitos fundamentais, tais como o direito ao meio ambiente
equilibrado, o direito à saúde, o direito à habitação decente, o direito, enfim, ao
emergente direito à água, essencial à consagração da dignidade da pessoa humana, e por que não, in extremis, do direito à vida.
2.5 Questões difíceis como o corte de água por falta de pagamento, continuam
apelando ao Judiciário, assim como aos outros Poderes, pela busca de uma solução humanamente mais justa, como observamos o exemplo das portarias anticorte na França.
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CCA Lyon, 12/05/1992, req. nº 90LY00655, cit. in SCHMIDT, op. cit. pp. 69-70.
In: A proteção do meio ambiente nos países menos desenvolvidos: o caso da América Latina. Revista de Direito Ambiental, p 84.
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2.6 A boa prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário depende da sustentabilidade ambiental, e vice-versa. Esse aspecto de interdependência entre estes serviços e a garantia de salubridade ambiental
é muito bem evocado no PL 5296/05. Com a instituição de uma política integrada
de tais serviços com outros serviços locais e ações e medidas públicas envolvendo
a participação de todos entes da Federação (o que não deve excluir a titularidade
municipal! ), a nova lei sobre o saneamento básico no Brasil, vai dar o merecido
tratamento jurídico a tais serviços, definindo suas especificidades e simplificando
o atual regime que é hoje disperso em diversos diplomas.
2.7 No Brasil, o Legislativo parece estar dando um passo em relação ao reconhecimento do saneamento básico enquanto direito fundamental. Mas a efetivação
deste direito dependerá também dos outros Poderes e da sociedade, bem informada, e convocada a participar.
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1. INTRODUCCIÓN
Si bien es cierto que dentro de las legislaciones de cada país se señala la
soberanía para gobernar dentro de sus territorios, también es cierto que los problemas ambientales y la solución a los mismos no están regidos por esta línea,
sino mas bien, son cambios que rebasan fronteras convirtiéndose en la mayoría
de los casos en problemas globales cuya solución y alteración ambiental son y
serán resueltos de manera conjunta, es decir, todas las naciones deberán aportar y
afrontar soluciones viables con una visión proactiva y propositiva para revertir las
modificaciones ambientales provocadas por la sobre explotación de los recurso
que la naturaleza nos doto.
Es importante destacar que para lograr resultados positivos no vasta el conocer
los problemas, sino que hay que internalizarlos y familiarizarnos con una cultura ambiental que logre unificar una visión en conjunto del planeta y por tanto compartir las
tareas para dar soluciones consensuadas que permitan la generación de instrumentos
de políticas publicas1 viables para actuar en el rescate de nuestro planeta.
Siguiendo esta misma línea es que nos adentramos en el tema del sistema
de competencia establecido por nuestra carta magna en materia ambiental y consideramos pertinente partir de los antecedentes de nuestra legislación ambiental ,
retomando sus bases constitucionales y por ultimo adéntranos en la problemática
de la competencia señalando que el concepto de competencia en materia ambiental se debe de tornar por el concepto de concurrencia al ser el ambiente un
problema global que en mucho todos somos responsables y por tanto todos somos
competentes para concurrir en la solución de los problemas ambientales.
En general cualquier ley si queremos que se implemente de forma eficaz y
eficiente, deberá mantener congruencia, actualización y suficiencia en los conceptos que se manejan; el presente trabajo forma parte de una investigación más
profunda del, la cual esta en proceso. Aquí pretendemos dar un visión general de

1

BACA OLAMENDI ,Laura. BOKSER LIWERANT, Judit. CASTAÑEDA, Fernando. CISNEROS, Isidro. Léxico de la
política. Fondo de Cultura Económica, México, 2000, pág., 587, s s.
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uno de los grandes problema que existe en nuestra legislación ambiental, la competencia y como este pasa a ser concurrente en los problemas ambiéntales donde
la solución depende de autoridades, instituciones, sociedad civil, etc.
2. RESEÑA DEL SURGIMIENTO DE NUESTRA DE NUESTRA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Los esfuerzos de México en materia legal para resguardar el ambiente se
remonta a la Constitución de 1917 que menciona el disfrute en común de los
recursos en su Art. 27 fracción VI “......que de echo o por derecho guarden el
estado comunal, tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques
y aguas....”2. Posteriormente en la década de los 30s fue reformado dicho art. 27
Constitucional cambiando a la fracción VII reafirmando el derecho de los ciudadanos para el disfrute en común de las tierras, bosques y aguas.3
Sin embargo, es importante mencionar que la protección como tal al ambiente,
surge aunado a los problemas de salud pública en la frontera norte de nuestro país.
Durante la década de los 40s es impulsada por la sociedad civil, (entendida esta
como organizaciones fuera del estado)4 de mexicanos y norteamericanos que se enfrentaban a enfermedades contagiosas surgidas en los estados fronterizos. Posteriormente se suman los gobiernos para atender esta problemática, fundándose en 1942
la Asociación Fronteriza México – Estadounidense de Salud (AFMES) que dio origen a los Consejos Binacionales de Salud quienes actuaban localmente y contaban
con una estructura o secciones técnicas en las que apareje la de salud ambiental.5
Cabe mencionar que desde 1942 dicha asociación vine realizado reuniones
anuales y en 1968 durante la XXVI 6reunión se añaden a los problemas de saneamiento ambiental el de residuos sólidos y contaminación atmosférica entre otros.7
Es importante mencionar a esta organización por ser la impulsora del primer
acuerdo en materia ambiental entre las dos naciones en 1963 denominado “Acuerdo de entendimiento para implementar el programa binacional de saneamiento
ambiental” y posteriormente en 1976 durante la XXXIV anual de dicha asociación se creo el “Memorandum de Entendimiento” entre las dos naciones firmado
hasta 1978 por los Secretarios de Estrado y ratificada por los Presidentes de cada

2
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario oficial órgano del gobierno provisional de la republica
mexicana. México 5 de febrero de 1917 Tomo V numero 30.
3
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial ,órgano del gobierno constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos .Sección primera.,México 6 de diciembre de 1937 tomo CV No. 30.
4
BACA OLAMENDI, Laura. BOKSER LIWERANT, Judit. CASTAÑEDA, Fernando. CISNEROS, Isidro. Léxico de la
política. Fondo de Cultura Economica, México, 2000, pág., 699, s s.
5
Revista de la Facultad de Salud Publica y Nutrición FASPYN Vol. No.2 abril junio 2000 Monterrey nuevo León Méx.
Modelo de Integración Trasfronteriza en salud y ambiente. Victoria Garza Almanza. http:///www.respyn.uanl.mx/i/2/ensayos/modelos_integracion.html.
6
Reunión anual XXVI de 1968 de la Asociación Fronteriza Mexicano – estadounidense de salud. Celebrada en la ciudad
de Tampico Tamaulipas México.
7
EPA (agencia de protección ambiental). Memorandum of Understanding between the Sub secretariat Environmental
Programs and Tran boundary Problems. Washington, D.C.EPA; 1978.
AFMES.Htt://www.usmbha.org/esp/anual/postmeetings.htm
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país en 19798. Esta organización hasta nuestros días continúa trabajando por un
ambiente sano a través de sus programas de salud ambiental, contaminación de
aguas, suelo, aire, desechos peligrosos, educación y legislación.
Hasta este momento no se contemplaba al ambiente como bienes jurídicamente tutelados sino mas bien estaba asociado a problemas de salud humana
como lo demuestra la modificación de 1971 a nuestra Constitución en su articulo
73 fracción XVI base 4ª donde le dan al Consejo de Salubridad General, facultades para dictar medidas de prevención y control de la contaminación ambiental 9
y la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental10 emitida
en ese mismo año.
Esta apertura permitió desarrollar reglamentos, programas y dio mayor actuación tanto al propio Consejo como a las instituciones gubernamentales como el
Consejo de Salubridad, la Comisión intersectorial de saneamiento ambiental y la
subsecretaria de mejoramiento del ambiente.
Pero el paso mas importante en este ámbito fue la publicación de la Ley Federa de Protección al ambiente en 198211 al incorporara el interés público y social
en la procuración de un ambiente sano con fuerza punitiva y regulatoría.
Posterior mente se modifica esta ley, dando vida a la actual norma conocida
como Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)
de 1996 12 . Esta ley incorpora conceptos importantes y con una visión ecológica
como la prevención, la restauración, el manejo, la conservación, la corresponsabilidad y otros.
Nuestra LGEEPA ha sufrido diversas modificaciones incorporando nuevos
elementos y tomando en cuenta los delitos ambientales, los costos por los servicios ambientales y los costos por contaminar cambiando la visión de un problema
ecológico por un problema ambiental.
Es importante señalar que nuestra legislación ambiental a recibido influencia internacional sobre todo de la Primera Conferencia de Las Naciones Unidas
de Medio Humano en Estocolmo (16 de junio de 19972)13 y la de la Declaración sobre Medio Ambiente y el Desarrollo en Rió de Janeiro (junio de 1992)14.
El sentir de dicha influencia se refleja al verse el sentir el principio 1º de esta
último en el art. 4º de nuestra Carta Magna que menciona. “Toda persona tiene
derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”15; y en la

8

Reunión anual XXXIV de 1976 de la Asociación Fronteriza Mexicano – estadounidense de salud. Memorandum de Entendimiento entre la Subsecretaria de Mejoramiento del Ambiente de México y la Agencia de Protección Ambiental de los
Estados Unidos sobre cooperación para la protección y mejoramiento del medio ambiente en la zona fronteriza.
http://www.usmbha.org/esp/anual/postmeetings.htm http:///www.respyn.uanl.mx/i/2/ensayos/modelos_integracion.html
9
Diario Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. México 6 de julio de 1971.
10
Ley federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental. Publicada en el Diario Oficial de la federación. 23
de marzo de 1971.
11
Diario oficial de la federación del 11 de enero de 1982. Ley General del equilibrio y protección al ambiente.
12
Diario oficial de la federación de fecha 13 de diciembre de 1996 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente. AÑO.
13
Justes Ruiz. José. Derecho Internacional del Medio Ambiente. Editorial Mc Graw Hill.Madrid 1999.Pág. 18.
14
Justes Ruiz. José. Derecho Internacional del Medio Ambiente. Editorial Mc Graw Hill.Madrid 1999.Pág. 20.
15
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. vigente al 28 de junio del 2004.editorial Porrua México 2004
Reforma publicada en el Diario Oficial el 28 de junio de 1999.
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LGEEPA en su art. 15.fracción “XII....toda persona tiene derecho a disfrutar de
un ambiente adecuado...”16
Consideramos que a partir de 1999, fecha en la que se reconoce la garantía
Constitucional de “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado”,
se crean una serie de inquietudes y opiniones para la buena implementación de los
instrumentos que permitan garantizar dicho precepto.
Dentro de estas propuestas se encuentra los que opinan que habría que agregar en las leyes secundarias la formas, términos e instrumentos para hacer valer
este derecho con independencia a las acciones civiles, penales y administrativas
que ya están establecidas; por lo tanto a partir de una revisión integral, concensuada y con un enfoque social se deberá implementar una reforma judicial afín de
crear los instrumentos procesales para una adecuada tutela de ese derecho.17
También hay quienes señalan que el termino “adecuado” no implica que este
sea sano y otros que señalan que no es lo mismo ambiente (....disfrutar de un ambiente adecuado...)18 y medio ambiente (medio ambiente adecuado...)19 por tanto
habría que ser mas cuidadosos y manejar el mismo termino en las diversas leyes
en comento par evitar malas interpretaciones.20
Otros opinan que como esta manejado el Art. 4º Constitucional “.. quedarían
sin protección aquellos ecosistemas y elementos naturales que no le reportan al
humano un beneficio directo y significativo.....además de la carencia de procedimiento y órganos jurisdiccionales especializados.....”21
En fin a esta diversidad de inquietudes y opiniones nos sumamos ya que consideramos que realmente es importante la unificación de conceptos en la legislación ambiental y la definición de los mismos, así como la incorporación o creación
de órganos jurisdiccionales especializados que aplique eficaz y eficientemente la
legislación ambiental. A esto debe ir acompañado de la cultura ambiental y la corresponsabilidad de autoridades y ciudadanos no solo para conservar el ambiente
sino para prevenir futuros desastres ambiéntales.
Por ello insistimos en la necesidad de definir los ámbitos de competencia
en donde tanto instituciones como los diversos niveles de gobierno tengan claro
el entorno de actuación para sumar esfuerzos y reflexionar en este tema que nos
involucra a todos y que mas que ser competentes somos concurrentes para la solución de los problemas ambiéntales.

16
Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Publicada en el Diario Oficial de la federación el 28
de enero de 1988.
17
QUINTANA VALTIERRA, Jesús. Derecho Ambiental Mexicano. Lineamientos Generales. Editorial Porrua México
2000, paginas 51 y ss.
18
Art. 15 fracción XII de la Ley General del equilibrio ecológico y la Protección al Ambiente.
19
Art. 4º Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos.
20
Memorias del segundo taller de análisis de reformas a la legislación penal en materia ambiental del 22 al 24 de febrero
del 2000.editado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara
de Diputados . México 2000 Pág. 76.
21
Cifuentes López, Marisela y Cifuentes López Saul. El derecho constitucional a un medio ambiente adecuado en Mexico.
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3. MARCO CONSTITUCIONAL DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Siendo el derecho ambiental un sistema de normas que abarca disposiciones
que tiendan a la prevención, protección, restauración y mejoramiento del ambiente es que su actuación se vuelve compleja, ya que “todos los sujetos, en cuanto
usuarios normales de la energía por ejemplo o productores cotidianamente de
residuos, somos persistentes agentes contaminantes y victimas a la par de la contaminación globalmente producida”,22 por tanto “la legislación Ambiental debe
dotar al estado de los instrumentos que le permitan asegurar a la sociedad que el
uso productivo de los recurso naturales le será congruente con las necesidades
sociales presentes y futuras, que se protegerá la conservación del equilibrio ecológico, y la salud de la población de los efectos del deterioro ambiéntala23 . La
forma en la que nuestra carta magna brinda las herramientas para la protección al
ambiente las encontramos básicamente en los Art. 4, 5, 6, 25, 27, 73, 115 y 124;
de estos consideramos de especial atención para el tema de competencia:
El Art. 25 párrafo primero al incorporar el concepto de “sustentabilidad” y el párrafo sexto que señala el “cuidado al medio ambiente”24, ambos conceptos relativamente
novedoso y polémicos, pero determinantes en le desarrollo de todo país. Estas reformas
tan importantes se quedaron cortas al tomar en cuenta manejar el concepto solo los recursos productivos, dejando fuera a los recursos que no sean productivos por encima de
la ley25, por lo que se debe de manejar solo el concepto general de recursos.
El Art. 26, contiene dos puntos fundamentales en la vida económica de nuestro país, al señalar por un lado que “el estado organizara un sistema de plantación
democrática..... y se faculta al ejecutivo para que establezca los procedimientos de
participación y consulta popular en el sistema nacional de plantación.....”26 . Ambos
al regular la conducta del Estado frente al desarrollo sustentable nacional, dan la
pauta para la implementación de políticas públicas (entendidas como el resultado y
la ejecución de las decisiones políticas)27basadas en la integralidad y la sustentabilidad, lo cual al contar con los instrumentos necesarios para su implementación daría
resultados más amables para el deterioro ambiental que vivimos.
El art. 27 constitucional es considerado el fundamento o base de las leyes secundarias ambiéntales en nuestro país, en él se plasman la prevención, conservación y protección de los recursos naturales por lo que requiere especial atención.
Ha la fecha este articulo se ha reformado en 16 ocasiones de estas 4 son
relevantes para nuestro tema.

22
MARTÍN MATEO, Ramón. Manual de Derecho Ambiental, Editorial Aranzadi, S.A., 3ª ED., Navarra, 2003, Pág.
35.
23
Revista este país. .Tendencias y opiniones, abril 1994. Lilia Albert. http://www.cddhcu.gob.mx/camdip/comlvii/comelegs/inicio/Ponenreg/region_IV/IV-003.htm
24
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente al 5 de julio del 2005.Diario Oficial de la Federación.
Reforma del 3 de febrero de 1983.
25
Revista este pais. .Tendencias y opiniones, abril 1994. Lilia Albert.
http://www.cddhcu.gob.mx/camdip/comlvii/comelegs/inicio/Ponenreg/region_IV/IV-003.htm
26
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente al 5 de julio del 2005.Diario Oficial de la Federación.
27
BACA OLAMENDI, Laura. BOKSER LIWERANT, Judit. CASTAÑEDA, Fernando. CISNEROS, Isidro. Léxico de la
política. Fondo de Cultura Económica, México, 2000, pág., 587, s s.
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La primera de estas es la reforma del 10 de enero de 1934 que incorpora
elementos para la conservación del ambiente así comos los postulados de la Ley
Agraria del 6 de enero de 1915.
La segunda reforma del 21 de abril de 1945, señala la incorporación de la
propiedad que la nación tiene en materia hidráulica.
La tercera reforma del 12 de febrero de 1947 señala la reglamentación de la
dotación de tierras y
La cuarta reforma del 10 de agosto de 1987 ve la conservación de los recursos naturales como un elemento totalizador de la protección al ambiente.
De este artículo y sus reformas se desprende que en todo momento el estado
será el rector para cuidar el equilibrio ecológico de nuestro país, y será él quien
brinde facultades limitadas a los organismos a fin de cumplir con lo que marcan
los artículos en comento
“Articulo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual
ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares,
constituyendo la propiedad privada.
Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés publico, así como el de regular, en
beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles
de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza
publica, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país
y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana.
En consecuencia, se dictaran las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos
de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras publicas y de planear y
regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros
de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; .........
Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de
la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan
depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales
como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en
la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas
formadas directamente por las aguas marinas: los productos derivados de la
descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser
utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y
todos los carburos de hidrogeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho
internacional..........”28

28

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .vigente al 5 de julio del 2005.
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Art. 73 este articulo en particular brinda las facultades del congreso y fue
el precursor de la protección al ambiente inmerso en la salud y señalando que el
Consejo de Salubridad General le compete adoptar medidas para prevenir y controlar la contaminación ambiental en beneficio exclusivamente de la salud (Reforma de 1971).
Hay quienes señalan que al considerara al ambiente como un problema de
salud publica 1970 – 1982 , retraso 12 años la legislación ambiental señalando
que esta reforma al estar limitada su actuación a la salud , dejo fuera los grabes
problemas ambiéntales que empezaba a enfrentar el país, además se señala que
esta reforma “dio lugar a una federalización excesiva del control de los problemas
ambientales y en consecuencia, redujo notablemente el ámbito de acción de los
estados y municipios para enfrentar, prevenir y controlar dichos problemas29
Art. 73 fracción ...... Xv. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y
disciplinar la guardia nacional, reservándose a los ciudadanos que la forman,
el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los estados la facultad de
instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos. ..fracción
...xvi. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la republica. .........fracción xvi....1a. El consejo de salubridad
general dependerá directamente del presidente de la republica, sin intervención
de ninguna secretaria de estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. .... Y ....fracción xvi .4a. Las medidas que el consejo haya puesto
en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, así como las adoptadas
para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán después revisadas
por el congreso de la unión en los casos que le competan;........ Fracción xvii.....
Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos, para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal. ..............xxix. Para establecer contribuciones: ...................2o.
Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4o. Y 5o. Del articulo 27; (.párrafo 4º .. Corresponde a la
nación el dominio directo de todos los recursos naturales... Y párrafo 5º . Son
propiedad de la nación las aguas de los mares territoriales en la extensión
y términos que fije derecho internacional l.)...... 4o. Sobre servicios públicos
concesionados o explotados directamente por la federación; y .......5o. Especiales sobre............ F) explotación forestal, y ..............xxix-g. Para expedir leyes
que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los
estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en
materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico; .......... Xxx. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a
objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas
por esta constitución a los poderes de la unión. 30

29
Revista este país. Tendencias y opiniones, abril 1994. Lilia Albert.
http://www.cddhcu.gob.mx/camdip/comlvii/comelegs/inicio/Ponenreg/region_IV/IV-003.htm
30
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. .vigente al 5 de julio del 2005.
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En cuanto al Articulo 115 se establece el funcionamiento, las facultades y
actuaciones de los tres niveles de gobierno y a sido reformado en 11 ocasiones de
las cuales consideramos relevante mencionar la reforma del 3 de febrero de 1983
y las del 23 de diciembre de 1999, donde las facultades de los municipios revisten
un toque ecológico básicamente en la fracción V
Articulo 115. Los estados adoptaran, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división
territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre,
conforme a las bases siguientes: ,………..
V. Los municipios en los términos de las leyes federales y Estatales relativas,
estarán facultados para: a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y
planes de desarrollo urbano municipal… 31

El Art. 124 que precisa los ámbitos de competencia y cuya redacción desde
1917 se ha conservado intacta.
Articulo 124.” Las facultades que no están expresamente concedidas por esta constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados”. 32

A partir de los artículos señalados se dan las bases para que constitucionalmente se proteja la prevención y protección al ambiente y se fincan los lineamientos, facultades, y ámbitos de competencia en materia ambiental entre instituciones, autoridades y los tres niveles de gobierno, federal estatal y municipal
4. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA COMPETENCIA EN LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
MEXICANA
Para desarrollar las políticas publicas33 con mayor certeza ambiental, debemos partir de comprender el ámbito de competencia y los términos de actuación
tanto de las autoridades como de la sociedad, de tal forma que contemos con los
elementos que respondan a las normas ambientales vigentes y que vallamos avanzando hacia una descentralización que permita a las entidades locales actuar mas
directamente en la problemática ambiental.
Por tanto consideramos importante partir del concepto de competencia que se
maneja en nuestro país el cual se enmarca dentro de nuestra constitución en su
Articulo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
republica representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los princi-

31

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al 5 de julio del 2005.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al 5 de julio del 2005.
33
BACA OLAMENDI, Laura. BOKSER LIWERANT, Judit. CASTAÑEDA, Fernando. CISNEROS, Isidro. Léxico de la
política. Fondo de Cultura Económica , México, 2000, pág., 587, s s.
32
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pios de esta ley fundamental. De esta federación se desprenden los estados
y los municipios34l como lo señala el art. 115 Los estados adoptarán,
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y
de su organización política y administrativa el municipio libre,35
y contamos con un Estado de derecho sujeto a normas jurídicas cuya ordenamiento rector o Ley suprema es la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, cuya función jurídica se enmarca en la supremacía normativa y fija
los límites generales del derecho nacional, así como el establecimiento de todo
el ordenamiento jurídico vigente de un Estado ya sea dentro del derecho público
o derecho privado.36
Por tal razón para el sistema de competencia partimos de lo estipulado en
nuestra carta magna que señala la competencia jurídica, la competencia judicial,
la competencia administrativa. Y retomamos el concepto general de competencia
para adentrarnos en las especificaciones del propio concepto y la legislación
ambiental.
5. COMPETENCIA EN SU ASPECTO GENERAL.
La competencia esta definida como el ámbito en el que la autoridad ejerce
la administración de justicia dentro de los poderes y atribuciones de la soberanía
del Estado que marca nuestra carta magna.37 Por tanto es la potestad que tiene la
persona que esta legalmente investida de autoridad para la administración de justicia en ciertos y determinados casos y esta se puede dar por: Materia, penal civil
mercantil etc.; por Territorio, Cuantía y Funcional. 38
5.1 Competencia objetiva
Competencia objetiva se da en cuanto al valor y la naturaleza de la causa,
es decir, es la que se encuentra determinada por la materia o el asunto, civiles
penales, mercantiles etc., y serán competencia de los jueces especializados en
cada materia civil penal laboral mercantil etc. e incorporadas dentro del Poder
Judicial en su caso; y el código de procedimientos nos da la pauta para determinar
la conducción del juicio.

34

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al 5 de noviembre del 2005.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente al 5 de noviembre del 2005.
36
MARTÍNEZ MORALES Rafael Diccionarios Jurídicos Temáticos de administración 3 Editorial Oxford, México
2001 registro 723.
37
Código Federal de procedimientos Civiles vigente al 7 de julio del 2005 libro primero disposiciones generales Titulo
Segundo autoridad Judicial Capitulo I Competencia.
38
Código Federal de procedimientos Civiles vigente al 7 de julio del 2005 libro primero disposiciones generales Titulo Segundo Autoridad Judicial Capitulo I Competencia .Sección primera por materia, sección segunda competencia territorial,
sección tercera competencia entre tribunales federales , sección cuarta de las competencias entre los tribunales federales
y de los estados; sección quinta competencia entre los tribunales de dos o mas estados ; sección sexta substanciación de
las competencias.
35
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Es importante señalar el paradigma que se abre ante la materia ambiental y
la gran necesidad de contar con autoridades (jueces, magistrados) especializadas
en esta materia, así como la creación de un código ambiental
5.2 Competencia por razón de materia
Este criterio deduce el nacimiento de un derecho, en una determinada área,
teniendo trascendencia jurídica o consecuencia jurídica. y pueden ser en materia
civil, mercantil, penal etc.
5.3 Competencia por razón de cuantía
En materia civil esta establecida en el Código de Procedimientos Civiles
(C PC) y depende de la cantidad o cuantía conocerá el asunto los jueces de la
materia o el juez de paz y dependiendo del juicio civil de que se trate ordinario o
extraordinario ver el C de PC. Art. CPC:
5.4 Competencia funcional
La competencia funcional, corresponde a los organismos judiciales de
diverso grado, (Primera Instancia, segunda instancia etc. Las normas pertinentes contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, fijan los grados o
instancias de los Juzgados.), basada en la distribución de las instancias entre
varios tribunales, a cada uno de los cuales le corresponde una función; cada
instancia o grado se halla legalmente facultado para conocer determinada clase de recursos Sin embargo, puede ocurrir, por excepción, que originalmente
puede iniciarse una controversia directamente en la instancia suprema, justificado por cierta situación. Se consideran las disposiciones sobre competencia,
imperativas por tanto deben ser acatadas, si un tribunal carece de competencia, debe inhibirse y los interesados tienen el derecho de ejercer los recursos
y acciones que consideren convenientes.
5.5 Competencia por razón de grado
Se relaciona con la jerarquía de los organismos jurisdiccionales pues
existen juzgados de primera instancia o especializados civiles; Salas Civiles
o mixtas de las cortes superiores (segunda instancia) y las salas civiles de la
Corte Suprema ver. 39

39

La Ley Orgánica del Poder Judicial.
Constitución Política.- organización básica del Poder Judicial.

Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students‘ Papers

423

5.6 Competencia Territorial
Se justifica por razones geográficas o de territorio en la que se encuentra distribuidos los juzgados y tribunales superiores de cualquier país; La razón de ser de este
tipo de competencia es básicamente por la circunscripción territorial del juez40
Los criterios para fijar competencia según el C.P.C son: materia, territorio,
cuantía y grado.
6. A MANERA DE REFLEXIÓN
6.1 La riqueza de nuestra nación en cuanto a recursos naturales es incalculable
por tanto la responsabilidad de todos es preservarla, protegerla y restáurala de
forma integral, donde la colaboración de estados, municipios y sociedad civil es
básica y fundamental para el desarrollo sustentable de nuestro país.
6.2 La competencia no nos incluye o excluye de la responsabilidad que como
seres humanos le debemos a la naturaleza que nos fue prestada, por tanto consideramos que la problemática ambiental es una materia concurrente entre la federación los estados los municipios y la sociedad civil en el ámbito de sus respectivas
competencias, no solo como lo marca nuestra legislación, si no, como ciudadanos
dotados de una cultura ambiental que nos permita defender nuestro entorno.
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1 MÍNIMO EXISTENCIAL ECOLÓGICO E O PRINCÍPIO DE PROIBIÇÃO DA
RETROGRADAÇÃO SOCIOAMBIENTAL – ESTUDO CRÍTICO
O resultado dos processos adaptativos das relações inter-humanas no espaço
social (re)produz-se na história dos seres humanos. Essa história está impressa
na interação articulada sobre a natural e o cultural. Negociamos momento a momento o que somos, não só nossos valores, mas a importância que atribuímos ao
ambiente social onde estamos inseridos. Mais que personalidades individuais,
somos identidades coletivas em permanente mudança, que se definem quotidianamente numa dinâmica de acertos e contradições. O cenário público ou privado,
com densidade religiosa, estética, ética, política, jurídica ou econômica montado
em um espaço e tempo social definido, num contexto local ou global, dá sentido
ao que somos e imediatamente contribui para a definição de nosso futuro. Contudo, não é freqüente refletirmos sobre as diversas facetas destas nossas identidades em constante transformação. Por isso, meditarmos sobre estas, nos exige
questionar não só o que somos, e qual é nosso papel e a nossa responsabilidade
neste espaço-mundo-tempo, mas reconhecer em nós e no outro (que também está
em nós), nossa condição de parte de um gênero: o humano; apenas parte, não
sua totalidade, pois há um humano mais além do Homem. Há um humano que se
coletiviza, que se torna tributário do social. Esta consagração humanizante alcança a todas as coisas, especialmente a fabulação que incorpora todas as narrativas
do (co)existir; a concepção de direitos humanos na declaração africana nos revela
bem essa idéia1. Atente-se que por força do artigo 27, 2, da Carta de Banjul, todos os direitos e liberdades são exercidos em “respeito dos direitos de outrem,

1

Observe-se que na maior parte das culturas africanas a diferenciação é considerada como essencial e pré-requisito
funcional para que cada um seja indispensável ao outro. Isto porque na cultura africana, somente podem viver juntos
aqueles que são diferentes, isto é assim, tendo em vista que na perspectiva africana do mundo, a vida é um processo em
que cada um se identifica progressivamente, não com o outro, do qual deve reivindicar sua diferença, mas com a totalidade
da comunidade, vale dizer, com a vida cósmica e, especialmente, com a vida divina; aqui evidencia-se um matiz forte do
princípio de defesa de um mínimo existencial ecológico (a versão da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos,
adotada pela Assembléia da ONU em Nairobi em 24 de junho de 1981, em português tem versão publicada na coletânea de
Jorge Miranda, Direitos do Homem Principais Textos Internacionais, 2.ª ed., Lisboa: Petrony, 1989, p. 299 e s.).
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da segurança coletiva, da moral e do interesse comum”. Como socialmente tributários do habitat que ocupamos, somos obrigados a reconhecer que o suporte
para individualizar nossas identidades está fortemente ancorado na estética e na
política: lugar onde tem assento a nossa identidade nacional, e lugar onde se dá a
possibilidade de delinear um modo de vida, desde a condução de um olhar para
o outro (verdadeiramente, um ato de ver estético) e, neste ato, reconhecê-lo e
responsabilizarmo-nos por ele. Reconhecimento e reciprocidade são as chaves de
leitura da história do humano responsável que não exclui; melhor ainda, do humano que sabe ver e ouvir2 e mais, sabe participar, assumir compromissos e lutar por
eles3. À essas identidades culturais se atribui dignidade. Dignidade é valor. Este
valor emprestado ao homem individualmente se revela como dignidade da pessoa humana, no desdobramento e na aclaração das potencialidades humanas para
construir os meios e as condições necessárias que possibilitam o desenvolvimento
da capacidade humana genérica de fazer e desfazer mundos4. Essa identidade cultural, quando se localiza como identidade nacional, é o rasto da pessoa humana
que se concreta na cidadania; se adjuntarmos o antepositivo eco-, ecocidadania,
desvelamos o locus onde se a exerce5. Por ora, digamos que nos fundamentos do
sentido de cidadania está incorporada a noção e o sentimento de identidade e de

2

Cf. DUSSEL, E., Ética da Libertação. Trad. E. F. Alves e outros. Petrópolis: Editora Vozes, 2000, p. 426.
A mística da identidade nacional está fundada no modelo político que decidimos adotar; e a história de nosso devir, de
nossos conflitos que dissolvem, criam e transformam toda a realidade existente para a constituição da identidade (nacional), revela-se como o produto de nossas “maquinações” filosófico-políticas, no inacabado processo de dar-nos um
sistema político que nos contenha. Assim, a democracia liberal – desde o princípio da igualdade de direitos – vai limitar
a identidade nacional por razões culturais estabelecendo uma homogeneização e uma exclusão não muito diferente das
denominadas democracias autoritárias. Esta uniformização proscritiva (e retrocessiva) constitui um fator que agride os
fundamentos mesmos da democracia, vale dizer, da pluralidade dos interesses envolvidos, das tradições, crenças e opiniões
que contendem no espaço público e corporificam o poder político. De outro lado, e em oposição, o modelo republicano
(democrático-liberal) não vai afirmar exclusivamente o princípio fundamental da igualdade, pois o seu ideal é o reconhecimento das identidades culturais diversificadas. Portanto, o que nele se dá é a ênfase na igualdade de valor, logo, de respeito
nos grupos sociais, e só ulteriormente no indivíduo. Isto é assim, pois para a tradição e para as crenças republicanas, o
indivíduo só o é em comunidade. Ela o antecede e desenha sua linha de coexistência, elegendo os valores fundamentais
e seus direitos básicos e concretos como pessoa. Portanto, na perspectiva republicana o conjunto de direitos e deveres, os
normativos sociais e as esferas de competência dos poderes exigem a adequação às identidades culturais. É de Stuart Hall
a seguinte observação: “Las identidades culturales tienen un origen, tienen una historia. Pero como todo lo que tienen historia, ellas sufren transformaciones continuas. Lejos de estar eternamente fijadas en un pasado esencializado, están sujetas
al ‘juego’ continuo de la historia, la cultura y el poder, lejos de estar basadas en la mera ‘recuperación’ del pasado, que
está esperando que lo descubran y que una vez descubierto nos daría un sentido eterno de seguridad en nosotros mismos,
las identidades son los nombres que damos a los diferentes modos en que estamos dispuestos por, y nos disponemos en, la
narrativa del pasado” (a citação está em Peter Wade, Identidad y etnicidad, in ESCOBAR, A. E PEDROSA, A. (editores).
Pacífico ¿Desarrollo o diversidad? Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano Santafé de Bogotá:
Cerec-Ecofondo, 1996, p. 293).
4
Esta ação de fazer e desfazer mundos, poética por certo, é o ato criativo máximo do homem, como revela o conceito grego, e que Aristóteles bem descreveu ao afirmar: “[...] la obra propia del poeta no es tanto narrar las cosas que realmente han
sucedido, cuanto contar aquellas cosas que podrían haber sucedido y las cosas que son posibles, según una verosimilitud o
una necesidad. (...) Es necesario, tanto en los caracteres como en el entramado de los hechos, buscar siempre lo necesario
o verosímil que un determinado personaje hable u obre de tal manera y que luego de tal cosa se puede producir tal otra, o
necesaria o verosímilmente” (ARISTÓTELES, Poética, trad. VV.AA., 2.a ed. Madrid: Aguilar, 1967; 1451b e 1454a p.
85 e 90). E, Aristóteles vai concluir que “é necessário dar preferência ao impossível que é verossímil sobre o possível que
resulta incrível” (1460a), o mesmo se aplica a esse fazedor de mundos. Pois, na ação há de ter-se em conta o personagem
que fala e obra, e a quem se dirige quando obra e fala, em favor de quem o faz e por que motivos, se é para lograr um bem
maior ou para evitar um mal maior (1460b, p. 104).
5
A concepção de ecocidadania está bem delineada no pensamento de Ramón Soriano e Luis de la Rasilla, em trabalho
denominado Democracia vergon zante y ciudadanos de perfil (GranadaÇ Editorial Comares, 2002); a propósito se pode
consultar o site na WEB mantido pelos dois professores: www.ecociudadania.org
3
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pertença, ou de domínio exclusivo. Este, não se revela tão-somente no fato de ser
membro de uma nação, ou de utilizar o mesmo idioma; não, o principal é que constitui-se, também, num entramado de eventos históricos que mantêm e garantem
a união das pessoas; a pertença, como domínio se projeta, ainda, num complexo
sentimento que as pessoas têm com preocupações comuns, neste “lugar de encontro” (que é o ambiente) e a respeito do futuro6.
1.1 Ecocidadania e dignidade humana – segurança jurídica e responsabilidade
intergeracional
Numa perspectiva de ecocidadania, por “mínimo existencial” se pode atribuir a concreção mesma das condições de efetivação da dignidade humana7. O mínimo existencial (ecológico), nesta relação cidadã, deve ser encontrado, também,
no que Max-Neff denominou de desenvolvimento em escala humana8, vale dizer,
que todos estejam atendidos em suas necessidades básicas9. Isto só será possível
quando se conseguir equalizar os procedimentos globais com os procedimentos
locais (tarefa máxima para a política, o direito e a economia) desde uma razão que
atenda aos interesses da sociedade civil em uníssono com as atividades indelegáveis do Estado. Max-Neff afirma que para obter este objetivo precisamos resgatar
o conceito de “democracia da cotidianidade”10, pois é nela que encontraremos o
que ele denomina de “dimensão molecular do social”, vale dizer, espaços locais
ordenados em escala humana. Por óbvio, para esta tarefa necessitamos de um
Estado forte, um Estado que não se recuse a desvelar todo o marginal em que se
encontram estratos imensos da população, suas misérias, em grande parte geradas
pelo próprio sistema. Um por-se à vista deste matiz, por certo, afirma e acentua
a fraternidade e a utilização de instrumentos solidários que infirmam a injustiça
e conformam a possibilidade do justo social. Neste caminho, o importante é não
confundir as necessidades que são inerentes à condição humana, com as necessi-

6
Por isso, toda a relação grupal de pertença impende e suscita a preocupação. E, quando as pessoas se preocupam com
as outras, refletem e atuam solidariamente, contribuindo assim ao bem-estar da sociedade, inclusive, antes de que apareça
sólida, a reivindicação de participar nas decisões que lhes afetam. Há aí, dois problemas: a) a condição mesma de cidadão,
cidadã, desde a perspectiva da garantia de um “mínimo existencial”; e, b) o perdurar dessa garantia e suas implicações.
7
Existir exige a efetividade e a “garantia” das condições de estar presente como realidade subjetiva; mais ainda, reclama a concreção da possibilidade de coexistir, vale dizer, de estar presente como realidade intersubjetiva. Por “garantia”
se pode conceber, entre outras, duas ordens de relação: garantias individuais e garantias coletivas. Estas últimas, se revelam
primeiramente nos privilégios, depois nos direitos conferidos aos cidadãos e cidadãs constitucionalmente; as primeiras,
estão na razão constitucional conferida ao indivíduo, bem como as limitações que, em benefício dele, se imponham aos
poderes públicos; ademais, inferem ou deduzem as permissões que o sistema atribui.
8
MAX-NEFF M e outros, Desarrollo a escala humana. Una opción para el futuro, in, Development Dialogue, n. esp.
9.93, 1986.
9
Por necessidades básicas, deve-se entender duas funções: i) a formulação de níveis crescentes de autodependência; e ii) o
estabelecimento de articulações orgânicas entre a natureza e o saber, revelando uma interação harmoniosa dos indivíduos
com a natureza (que pode ser denominada de função ecológica), e uma reflexão consciente sobre a ciência (o que revela
uma função tecnológica).
10
Para os nossos propósitos podemos conceber a “democracia da cotidianidade” como o conjunto de ações, realizadas pelo
corpo social, todos os dias, de modo sucessivo e contínuo, caracterizando o redobro da máxima vantagem social, vale dizer,
a reduplicação de efeitos expressivos da vida comum havida num Estado Socioambiental e Democrático de Direito.
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dades básicas do ser humano, do ser socialmente humano11. As primeiras, estão
impressas no biológico e no psíquico; já as segundas, são resultados de uma política crematística, fruto de um modelo social, político e econômico arquitetado pela
deformação do cultural. Ao perseguir uma “democracia da cotidianidade”, indispensável à aplicação do princípio da responsabilidade, para a proteção efetiva das
gerações do porvir, frente às nossas ações e seus efeitos diretos e indiretos, e mais
ainda, das nossas omissões, por vezes, consentidas no presente, devemos perseverar na luta para tornar efetivo o princípio da dignidade da pessoa humana12.
E dignidade humana implica segurança e garantia; os substantivos segurança e
garantia andam de mãos dadas. Segurança é o resultado ou o efeito de uma ação
que objetiva tornar certo, sustentável ou estável alguma coisa. O que está seguro
está garantido. As concepções de garantia foram as mais diversas no decurso do
tempo, pendente a ciência que as estudava13. No direito público, adquiriu significação metonímica, pendente ao tipo de seguridade envolvida ou a característica
da proteção pretendida em favor dos governados num Estado de Direito14. Uma
das garantias – senão a maior – do cidadão e da cidadã, está no respeito aos direitos humanos e aos direitos fundamentais devidamente efetivados, que lhes são
atribuídos pela ordem positiva internacional e pela ordem constitucional do Estado. Entre estes direitos, está o direito fundamental à vida, bem como as condições
de vivê-la dignamente. O direito ambiental, também fundamental, vale dizer, o
direito ao gozo de um ambiente são e equilibrado, constitui-se como essencial15 à
existência da vida como a conhecemos. Sua garantia, inclusive, a ultrapassa, para
assegurar à vida vindoura.

11
Aguda a observação de Humberto Maturana: “o ser humano é constitutivamente social. Não existe o humano fora do
social. O genético não determina o humano, apenas funda o humanizável. Para ser humano é necessário crescer humano
entre humanos” (A ontologia da realidade. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999, p. 205-206).
12
Desvela-se, assim, que uma democracia (participativa e) da cotidianidade só é possível quando asseguradas as condições
de qualidade de vida das gerações presentes e das que as seguem, e isto passa por refletirmos com Max-Neff no sentido
que não somos “o centro de todas as coisas, mas parte de todas as coisas, e que não só a vida humana é sagrada, senão que
toda a forma de vida é sagrada”. Esta reflexão só pode ser exercida por uma crítica, que atenda aos princípios de um direito
justo e de uma Justiça que esteja preparada para interpretar justamente o direito, vale dizer, a necessidade de, em momentos
definidos da história, negar a realidade do fático e de sua injusta realidade, propugnando por um “anseio” universal de
esperança, ou nas sábias palavras de Horkheimer: “esse inextinguível impulso, sustentado contra a realidade, de que esta
não deve mudar, que se rompa a maldição e se abra passo a justiça [advertindo-se aos incrédulos que] o bem é bom, não
enquanto triunfa, mas enquanto resiste ao triunfo” (cf. HORKHEIMER, M., Anhelo de Justicia. Teoría crítica y religión
Trad. J.J Sánchez. Madrid: Trotta, 2000, p. 226, 235)
13
Quanto a origem das mesmas, várias podem ser as posições; o iusnaturalismo firme na origem formal das garantias
individuais, tem sustentado que são superiores ao próprio homem e a qualquer organização normativa, pois os direitos do
homem e da mulher são inseparáveis de sua natureza e inerentes às suas personalidades, portanto, as garantias, por preexistentes, devem ser respeitas pelo Estado, tendo o mesmo, a obrigação de incluí-las no seu ordenamento jurídico; de modo
diverso, os positivistas radicais, vão afirmar que sobre o poder do povo ou da nação não existe nenhum poder individual,
razão pela qual o sujeito, individualmente, não tem qualquer direito que opor ao Estado, sim que, o Estado para propiciar
o bem comum, concede aos súbditos determinadas prerrogativas que o colocam ao amparo de eventuais desmandos, atos
arbitrários ou possíveis iniqüidades praticadas pelas autoridades que atuam em sua representação.
14
A “segurança jurídica” está ancorada na convicção da estabilidade, do equilíbrio que um sujeito desfruta no seu entorno,
neste “lugar de encontro”, revela-se através dos atos de fidúcia sobre os próprios recursos, gerados pela certeza de estar
incluído na ambiência social de modo valorizado e respeitado, implica o status em que a satisfação das necessidades se
encontra garantido através de um conjunto de processos e procedimentos, de políticas afirmativas de medidas de precaução
que asseguram uma relativa paz social.
15
Relativamente ao ser humano, matizemos: o “essencial” é o núcleo duro que confere a um ser uma identidade, isto é, um
caráter distintivo. Refuta a aparência, pois supera os devaneios do inatingível, e firma a natureza do indivíduo concreto que
observa a sua realidade existencial, não como obra do pensamento abstrato, sim de suas ações particulares comprometidas
com o meio onde coexiste com outros seres.
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Podemos conceber o “ambiente” como um lugar de encontro, esta concepção leva consigo o etimológico do substantivo/adjetivo: ambiente. Como ensina
Ávila Coimbra, ambiente está composto por duas propostas latinas amb(o) que
induz a idéia de “andar à volta”, ao redor, e o verbo ire, ir, donde amb + ire =
ambire, vale dizer, ambiente é tudo o que vai à volta, o que rodeia determinado
ponto ou ser16 . Este “andar à volta”, este lugar de encontro (substantivo), mesmo,
do encontro (verbo flexionado) com o outro e os demais seres bióticos e abióticos,
exige permanência e manutenção (ação de manter, ou de segurar com a mão),
reclama a efetividade do princípio de proibição da retrogradação socioambiental.
Por isso, se pode entender o princípio e seu objeto, a vedação da degradação ambiental, como informador, também, de uma ecocidadania responsável, como uma
razão mesológica que viabiliza a existência de um mínimo ecológico. Assim, é
dever do Estado, e dever de cada um dos cidadãos, um comportamento pautado
por uma postura ecologicamente responsável. Esta revelação implica a proteção
especial que os pretórios de todos os povos vêm respeitando sistematicamente17;
bem como, têm estimulado a evitar o que já foi denominado de falácia ecológica,
isto é, a pretensão de explicar o comportamento dos sujeitos a partir de uma tensão entre informações (no caso relativas ao ambiente), entre variáveis colhidas
territorialmente e aquelas colhidas individualmente18.
1.2 Alcance primário do princípio de proibição da retrogradação socioambiental
Os limites de nosso mundo nos dão os limites de nossa linguagem19, a vida
psíquica é nosso modo de vivenciar o espaço relacional como seres humanos, e
esse vivenciar ocorre por nosso conversar sobre o viver no conversar20. O simbólico daí resultante é inderrogável21. Ao falarmos do princípio de proibição da
retrogradação, queremos afirmar uma proposição empírica, que através de uma

16

Cf. ÁVILA COIMBRA, J. de, O outro lado do meio ambiente. 2.a ed. Campinas: Millenium Editora, 2002, p. 25, nota 9.
Cf. DERECHO AL AMBIENTE SANO / DERECHOS FUNDAMENTALES. Núcleo esencial: La ecología contiene un
núcleo esencial, entendiendo por éste aquella parte que le es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente
protegidos y que le dan vida resulten reales y efectivamente tutelados. Se rebasa o se desconoce el contenido esencial
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo
despojan de la necesaria protección. Los derechos al trabajo, a la propiedad privada y a la libertad de empresa, gozan de
especial protección, siempre que exista un estricto respeto de la función ecológica, esto es, el deber de velar por el derecho
constitucional fundamental al ambiente. (REF: Sentencia No. T-411; Expediente Nº T-785, La Sala Cuarta de Revisión de
la Corte Constitucional; Santafé de Bogotá, D.C., 17/06/1992)
18
contudo, atente-se que as variáveis ecológicas colhidas num espaço social determinado não implicam que estas guardem
relação com aquelas colhidas diretamente do indivíduo.
19
Aqui seguimos a lição do primeiro Wittgenstein (Tratado Lógico-filosófico, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
1987), sem deixar de levar em consideração a afirmativa do segundo, em sua observação: o significado das palavras não
depende do fato a que elas se referem, mas de como elas são utilizadas (Investigações filosóficas, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1987).
20
Cf. Maturana, A ontologia..., p. 115
21
A propósito afirma Lorite leciona: “La especie homo inaugura, en el proceso de la vida, una etapa que se puede caracterizar a través de un rasgo dominante: la creación de un espacio simbólico. Los símbolos, concretados instrumentalmente
(ya sea al nivel de objetos, de lenguaje, de normas, creencias, etc.) revisten un carácter mediador y mediatizador entre el
hombre y las cosas. En ese espacio se inscribe una dinámica de transformación consciente del contorno vital. Se trata de
un cambio cualitativo en la lógica de lo vivo, en cuanto aparición de un nivel de procesamiento del conocimiento en el cual
está incluido reflexivamente el individuo que lo practica” (Lorite, M. J., El Animal Paradójico, Fundamentos de Antropología Filosófica. Barcelona: Antropos, 1982, p. 34).
17
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eleição valiosa de nossa existência e de uma avaliação intergeracional, não permite ou impede que se retroceda à condições ambientais prévias aquelas que desfrutamos na atualidade. No entanto, esta proposição está conformada numa linguagem conotativa que expressa uma realidade formada por palavras, por regras de
linguagem que delimitam um campo de domínio, de poder. E, neste caso, temos
de cuidar para não utilizá-las como arma ideológica; pois, tudo está conectado
pela linguagem, e as interações que ocorrem não ocorrem por acaso, mas porque
as mínimas unidades significativas de nossa linguagem estão impregnadas de conteúdo comunicativo, que exercem o papel de ligação entre a realidade e o expressivo. Assim, é muito apropriado dizer que o uso da linguagem está comprometido
com a existência dos objetos para os quais há palavras em sua metalinguagem. O
princípio de proibição da retrogradação socioambiental é o sintagma proposicional metalingüístico de todos os demais princípios do direito ambiental. Portanto
as palavras empregadas para caracterizá-lo não devem conformar atos de poder,
mas sim atos de cooperação e solidariedade do ser humano no “lugar de encontro”
em que está inserido22. Por isso é que denominamos linguagem como ação (ação
comprometida). Aí, assume importância a dignidade do humano que é mais restrita que a noção de dignidade da pessoa humana. Tal é assim, pois mesmo a pessoa (persona) que age ou labora de modo intencional no prejuízo do outro neste
“lugar de encontro”, não perde sua dignidade íntima de “pessoa”, apenas faz mais
presente sua “máscara” que seu “rosto”. Com a dignidade do humano, as coisas
são diferentes. A dignidade do humano é deontológica, revela-se na capacidade
de assumir deveres, comprometer-se com o conveniente, com o necessário. Está
bem delineada no Art. 29, 1-2, da Declaração de 194823. Concretizar os deveres
para a comunidade, para o outro neste “lugar de encontro, é o que torna possível
o desenvolvimento do ser humano e sua permanência num ambiente saudável.
Afirme-se pois, que o ser humano não pode ser perspectivado tão-só desde sua
individualidade, e que sua atuação na sociedade, no Estado, diga respeito apenas a
sua constelação patrimonial e moral, sem levar em consideração as conseqüências
de sua atuação no espectro comunitário (dever jurídico para com a comunidade
reunida em um “lugar de encontro” local e global24), aí está desenhado o alcance
primário do princípio de proibição da retrogradação socioambiental e de seu objeto a vedação da degradação ambiental.

22
Convertido em palavras, o princípio de proibição da retrogradação se revela como extensão perceptual (vale dizer, se
relaciona com a experiência sensorial imediata) do objeto que conota; todavia, observe-se que, como palavras, o princípio
de proibição da retrogradação socioambiental, não expressa um sentido estrito (sobre o objeto delimitado), nós é que o
expressamos por via de nossa conduta, valendo afirmar ainda, que é só através da conduta que interpretamos.
23
“Toda pessoa tem deveres para com a comunidade posto que só nela pode alcançar o livre e pleno desenvolvimento de
sua personalidade. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas
pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e
de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática”
24
O direito humano ao meio ambiente sadio é expressamente reconhecido pela Carta Africana de Direitos Humanos e dos
Povos (arts. 21 e 24). O art. 24 do instrumento africano declara que “todos os povos devem ter o direito a um meio ambiente
satisfatório e favorável ao seu desenvolvimento”; como os deveres básicos para com o ambiente correspondem aos limites
dos direitos humanos, a Carta Africana, mais adiante vai esclarecer no seu artigo 27.2 - Os direitos e deveres de cada pessoa
se exercem em respeito ao direito do outro, da seguridade coletiva, da moral e do interesse comum internacional.
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1.3 Mínimo existencial ecológico, proibição da retrogradação e Estado Socioambiental e
Democrático de Direito – numa perspectiva iusculturalista
Concebemos o sistema jurídico como um subsistema do “sistema social”, e
o direito, dele integrante, como produto cultural que, instrumentalmente, dirigese à adaptação e corrigenda das relações inter-humanas que se dão num espaço e tempo social definidos. Qualquer que seja a perspectiva doutrinária, estará
sempre composto por normas. Assim, a perspectiva jurídico-dogmática forte, o
entende como uma totalidade lógico-formal de normas com o objetivo de: i) sistematização; ii) completude; iii) universalidade; iv) unidade; e, v) coerência. A
perspectiva culturalista, a que nos perfilamos, o entende desde topoi interativos,
estruturado através de sistemas comunicativos que se conformam numa alopoiese
sempre reticular e plural; está dominado por símbolos normativos hipertextuais,
com função predominantemente persuasiva. Portanto, tem como finalidade: a) a
adaptação das relações sociais no espaço do jurídico; b) a juridificação do poder
político; c) a legitimação do poder social; d) o controle social; e) a regulação e,
por derivação, a emancipação social. Implica, como conseqüência um sistema
de normas (princípios e regras) que constrói um sistema de expectativas de comportamentos, desde um emblemático discurso sempre heterotópico25. Um direito
assim, está positivado num “contrato político” dos incluídos – uma Constituição
– onde se identifica o corpo formal do Estado, estruturado através da distribuição
dos poderes, adensado no projeto político dos grupos sociais dominantes, que
reafirma a legitimidade do direito, estabelece e garante os direitos fundamentais,
ademais, obriga-se a construir um processo legislativo regular. A centralidade de
um sistema assim desenhado, encontra-se na afirmação e garantia dos direitos do
homem e da mulher, política e juridicamente considerados, e fundamentalmente
positivados. Um “contrato político” deste jaez obtempera a ideologia dos grupos
dominantes, busca o alargamento de seu corpo social pela inclusão dos marginados – num processo crescente de democratização das decisões. No caso brasileiro,
matizado pela Carta de 1988, sem dúvida podemos caracterizá-lo como um Estado Socioambiental e Democrático de Direito, por força expressiva da complexidade normativa-constitucional esculpida no seu art. 225. Ali se supera a dicotomia
público/privado – onde todos se obrigam em manter o equilíbrio e a salubridade
deste “lugar de encontro”26 que é o ambiente (seja ele natural ou cultural), e a
todos, Estado e cidadãos e cidadãs, são cometidos direitos e deveres, pretensões
e obrigações presentes e futuras (solidariedade intergeracional) inderrogáveis,
já que o direito ao ambiente sadio é essencial à vida. A garantia de um “mínimo existencial ecológico” e o mandamento da “vedação da degradação ambien-

25
Uma perspectiva assim, firma a certeza de legitimidade da autoridade de que provém, e do caráter de obrigatoriedade de
suas normas, e da legalidade das sanções concretizadas pelas autoridades encarregadas de sua aplicação; ademais, afirma
a crença na busca da justiça, da moralidade e da paz.
26
Reafirme-se, onde se dão a totalidade das relações, vale dizer um espaço físico apropriado para o exercício das ações
socioambientais, promovendo um conjunto complexo de condições sociais, morais, naturais e culturais que cercam os seres
vivos e neles podem influir decisivamente.
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tal”, núcleo e objeto do princípio de proibição da retrogradação socioambiental,
constituem, entre outras, condições estruturantes de um Estado Socioambiental e
Democrático de Direito, pois um Estado Socioambiental somente pode ser pensado num “lugar de encontro” onde os cidadãos e cidadãs possam minimamente
conviver e desenvolverem-se em condições de segurança, liberdade e igualdade
substanciais, conformadoras da dignidade que lhes é atribuída, (con)viver exige
pois, uma ambiência saudável, sustentadora e sustentada, o que pode ser alcançado com a promoção, conservação, manutenção e conseqüente vedação da degradação deste “lugar de encontro”.
2. ESTADO SOCIOAMBIENTAL E DEMOCRÁTICO DE DIREITO E GARANTIA DO MÍNIMO
EXISTENCIAL ECOLÓGICO E DO PRINCÍPIO DE PROIBIÇÃO DE RETROGRADAÇÃO
SOCIOAMBIENTAL – INTEGRAÇÃO DE PRINCÍPIOS
No Estado Socioambiental e Democrático de Direito, o princípio nuclear
tem sede no direito fundamental à vida e a manutenção das bases que a sustentam,
onde vai concretizar-se, em sua plenitude, a dignidade humana; ademais, um tipo
de Estado com esta característica, está comprometido com o privilegiar a existência de um “mínimo ecológico”, pois tem a obrigação de proteção à posteridade.
O princípio da dignidade da pessoa humana ao lado do princípio da segurança
jurídica, escâncara um compromisso antrópico para a existência digna do ser humano – este compromisso está, com forte acento, no atribuir eficácia ao normativo
consagrador do mínimo existencial ecológico e ao princípio de proibição da retrogradação – pois, é desde este mínimo, garantida a vedação da degradação, que
o “tempo vivido” transmuta-se em humanização. Um Estado Socioambiental e
Democrático de Direito, decorre do princípio de unidade de sua Constituição, que
alberga um Estado-Ambiental, fundado numa tríade principial27 (Prinzipientrias),
ou um conjunto triásico de princípios: princípio da precaução (Vorsorgeprinzip);
princípio [de responsabilidade] causal (Verursacherprinzip)28; princípio de cooperação (Kooperationsprinzip)29. Mais recentemente, leciona Kloepfer, adjunta-se
ao triásico, o princípio de integração (Integrationsprinzip)30, podendo-se inferir
então, a existência de tretaprincípios de justificação, que integram-se holodimensionalmente com a garantia de um mínimo existencial ecológico e com o princípio da proibição da retrogradação socioambiental. Um Estado Socioambiental,
na proteção do mínimo existencial tem um forte compromisso com o princípio
da precaução que acolhe a máxima in dubio pro ambiente31, sendo um dos mais
importantes princípios de proteção ambiental. Aproxima-se e inclui o princípio

27

Neologismo, adjetivação do substantivo “princípio” com o sufixo “-al”, indicando um coletivo de princípios.
Subsistema de responsabilidade de suportar um dever ambiental.
29
Cf. KLOEPFER, M., Umweltrecht…, p. 168 e s, principalmente 173, 185, 189 e s., especialmente 193 (Umweltpolitiche
Funktion); 198 e s.; também, Grundprinzipien und Instrumente des europäischen und deutschen Umweltrechts, p. 4 e s. 6,
8, 11 e s.; artigo fornecido pelo Prof. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet que estamos traduzindo com a inestimável ajuda de nossa
professora de alemão, Dra. Dra. Ingrid H. Rasenack, a quem agradecemos.
30
Umweltrecht..., p. 204 e s.; Grundprizipien..., p. 13 e s.
31
Cf. CANOTILHO, J. J. G., Direito Público do Ambiente. Coimbra: Faculdade de Direito de Coimbra, 1995, p. 40
28
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da cautela (Vorsichtsprinzip) como atuação preventiva frente a potenciais riscos
de contaminação do meio ambiente32. Sua origem está no direito alemão dos anos
setenta; inscreveu-se no encontro das Nações Unidas em Estocolmo em 197233, e
no Brasil foi introduzido pela Lei 6.938/81; tendo sido acolhido na Constituição
de 1988 no inciso IV do artigo 225; sendo objeto de tipificação penal pela Lei dos
Crimes Ambientais (Lei 9605/98) no seu artigo 54, parágrafo terceiro. Impende
notar que toda a abordagem com assento no princípio da precaução (Vorsorgeprinzip) deve perspectivar o princípio da cautela (Vorsichtsprinzip) frente ao perigo de determinados eventos que podem gerar danos consideráveis ou mesmo irreversíveis ao ambiente (in dubio pro securitate), especialmente frente as incertezas
das metodologias científicas34. Ao lado e derivado, está o princípio [da responsabilidade] causal (Verursacherprinzip), ou princípio da responsabilização pela causa do dano35, este princípio está intimamente vinculado, numa dimensão econômica, ao princípio do poluidor-pagador (Princípio 16, Declaração Rio/92), vale
dizer, o princípio que implica na imposição de custos ambientais ao provocador
dos danos ambientais36. Estes princípios, certamente, são importantíssimos para a
concreção do mínimo existencial ecológico e a vedação da degradação ambiental,
pois desde a efetiva responsabilização se aproxima uma justiça ambiental das condições fáticas que reclamam, no plano político e jurídico, correção de injustiças
sociais – resultante de encargos para a sociedade – não incluídos nas decisões de
produção ou de consumo por parte dos agentes contaminantes37. Relativamente
ao princípio de cooperação (Kooperationsprinzip), e ao princípio de integração

32

Cf. KLOEPFER, M., Umweltrechts…, p. 179
Onde obteve a seguinte definição: “O Princípio da Precaução é a garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com
o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados. Este Princípio afirma que a ausência da certeza científica formal, a existência de um risco de um dano sério ou irreversível requer a implementação de medidas que possam prever
este dano.” Amadureceu, como norma de sobredireito, no Princípio 15 da Declaração do Rio/92: “De modo a proteger o
meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades.
Quando 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 degradaçãoambiental”.
34
Aqui uma distinção se impõe: (a) princípio da precaução e (b) princípio da prevenção; em (a) o núcleo duro está
num risco potencial, já em (b) o que se objetiva é obstaculizar um risco conhecido através de uma “medida preventiva”
(Verhütungsmassnahme). Ambos princípios (precaução/prevenção), a toda evidência, são corolários dos princípios de proteção do mínimo existencial ecológico e da vedação da retrogradação, pois eles representam uma garantia na manutenção
do status quo ambiental.
35
De certa forma uma conseqüência do princípio da precaução e da prevenção, tendo em vista que de pouca valia seriam
as ações acautelatórias, se aos eventuais provocadores de riscos ou danos ao ambiente, não se imputassem os deveres de
responder por esses mesmo riscos ou danos.
36
Aqui é importante registrar que o princípio do poluidor-pagador, apêndiciado a responsabilidade causal, objetiva à
internalização dos custos externos da degradação ambiental, por isso tem uma racionalidade econômica embutida muito
importante em política ambiental, pois persegue a internalização das externalidades negativas provocadas pelos processos
de poluição ambiental. A propósito, objetivando a correção dessas externalidades, surgiram teorias de economia ambiental
(Cf. KLOEPFER, M., Umweltrecht…, p. 191 e s.). Em 1960, Ronald Coase apresenta uma proposta analítica ao tratar do
postulado keynesiano no sentido que as externalidades deveriam ser internalizadas pela intervenção do Estado, através da
imposição tributária-fiscal aos agentes causantes, e beneficiários de dita externalidade. Contudo, toda teoria econômica
em direito ambiental precisa ser lida com cautela, pois o princípio de responsabilidade causal de que deriva o princípio do
poluidor-pagador, representa como diz Ramón Martin Mateo, um sólido fundamento para a política e o direito ambiental
e sua concretização está na eliminação das motivações econômicas da contaminação ambiental, desde uma perspectiva de
uma ética distributiva (MARTIN MATEO, R., Manual de derecho ambiental. Madrid: Trivium, 1995, p. 55). Especialmente
porque como nos ensina Kloepfer, o princípio [da responsabilidade] causal (Verursacher prinzip) deve ser entendido como
princípio de responsabilidade (Verantwortungsprinzip) efetiva (Cf. KLOEPFER, Grundprinzipien..., p. 9).
37
Cf. CANOTILHO, J. J. G., Direito público..., p. 43
33
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(Integrationsprinzip), ambos, por óbvio, estão em consonância com a manutenção
de um mínimo existencial ecológico e com a vedação da degradação ambiental.
O princípio de cooperação está conformado por dois imperativos: a responsabilidade e a distribuição dos deveres entre o Estado e a sociedade, entendidos estes
como uma comunhão perceptiva dos encargos que a conservação e manutenção
do ambiente exigem38; está, também, suportado pelo princípio da participação
democrática que envolve a todos, pois forte na idéia que os graves problemas
ambientais têm de que ser enfrentados entre o Estado e a sociedade conjuntamente, através dos diversos grupos e atores sociais, garantido-lhes não apenas a
participação nas decisões, mas, também e especialmente, a possibilidade de formular e executar políticas sociais e ambientais (matriz do socioambientalismo). O
princípio da cooperação – fundado na participação de todos aqueles relacionados
no “lugar de encontro” exige para a sua concretização do consenso dos diversos
Estados e organizações internacionais, pois a ambiência dos seres e das coisas
não obedece a fronteiras normativas, espaciais ou temporais39. De outra parte, o
princípio de integração (Integrationsprinzip) revela-se numa matriz de equilíbrio
entre meios adequados de políticas de crescimento econômico e social e diretrizes iusambientais para a conservação do ambiente, com o objetivo de desenvolvimento integrado, coerente e sustentável.40.
2.1 Efetivação da proteção do mínimo existencial ecológico e da vedação da
degradação
O princípio de proteção da continuidade ou da existência (Bestandsschutzprinzip), assim como o princípio de conservação ou manutenção do status quo (Prinzip der Status-quo-Erhaltung), ou ainda, o princípio de proibição
da deterioração (Verschlechterungsverbot)41 são expressões do princípio que denominamos de proibição da retrogradação. Todas estas expressões dirigem-se
no sentido da vedação da degradação, ou de “evolução reacionária” no dizer de

38

Cf. KLOEPFER, M., Umweltrecht…, p. 198 e s.
A respeito observe-se que o art. 174º, nº 4, do Tratado CE, dispõe que, no domínio do meio ambiente, a Comunidade e
os Estados-membros cooperarão, no âmbito das respectivas atribuições, com os países terceiros e as organizações internacionais competentes. No direito interno brasileiro, vale lembrar a Lei 9985, de 2000 que regulamenta o artigo 225, § 1º,
incisos I, II, III E VII, da Constituição de 1988, e institui o sistema nacional de unidade de conservação da natureza (SNUC,
que está formado pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais).
40
Deste princípio, numa perspectiva holística, são constituídos critérios de decisão que não podem ser de ordem estritamente econômica, bem como não podem ser de ordem exclusivamente ambientalista, apostando pela integração das diversas políticas com o objetivo de uma justa composição dos vários interesses envolvidos na questão ambiental (exigência
socioambientalista). Este princípio enfoca a proteção ambiental como um todo, não se impondo cortes entre contaminação
das águas, solos ou emissões poluentes na atmosfera; de outro modo, esta integração incorpora duas dimensões, uma
externa, conformada na jurisdição internacional, e outra interna, relativa ao limite da jurisdição nacional (cf. KLOEPFER,
M., Grundprinzipien..., p. 13-14; Umweltrecht…, p. 204 e s.) Atente-se que no plano interno, dele decorre o princípio
de unidade de gestão e ação, pois a responsabilidade pela política ambiental e sistematização ambiental do território fica
integradamente distribuída ente os agentes públicos e privados encarregados do planejamento econômico e social integrados na política ambiental. O princípio da integração rompe a dicotomia público/privado, reafirma a dignidade da pessoa
humana, pois implica aos indivíduos maior intervenção nas decisões do Estado, especialmente àquelas relacionadas com a
qualidade de vida, minimizando as injustiças e intentando promover uma substancial igualdade no seio da sociedade.
41
Cf. KLOEPFER, M., Grundprinzipien..., p. 3; Umweltrecht…, p. 169
39
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Canotilho42, das condições ambientais conquistadas. Este princípio, qualquer que
seja a expressão que adotemos, dirige-se a concretude das condições de um mínimo existencial ecológico, desde uma perspectiva de efetivação dos princípios da
dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica. Portanto, em sede de direitos
fundamentais, num Estado Socioambiental e Democrático de Direito, a proibição
da retrogradação, vincula o legislador infraconstitucional ao poder originário revelador da Constituição, não podendo a norma infraconstitucional retrogredir em
matéria de direitos fundamentais declarados pelo poder constituinte. Contudo,
este princípio não é absoluto, dirige-se apenas a porção do que se considera como
“núcleo essencial” do direito fundamental, vale dizer, a “fronteira que o legislador
não pode ultrapassar, delimitando o espaço que não pode ser invadido por uma lei
sob o risco de ser declarada inconstitucional”43, fronteira espacial que está demarcada e que não poderá ser violada em afronta a Constituição. Já em relação a fronteira temporal, Ingo Wolfgang Sarlet44 anotou que a proibição de determinadas alterações do texto constitucional objetiva o futuro, já que a Constituição projeta-se
nele, num exercício proléptico inarredável. Logo, o redesenho destes limites, no
que não ofenda o núcleo essencial desses direitos, impõem-se em defesa da própria Carta Magna. Esses limites dizem, também, com a eficácia (social e jurídica)
das normas sobre o direito fundamental incorporado ao ambiente45. No magistério
de José Afonso da Silva, desde a perspectiva da efetividade social, infere-se a certeza de “[...] uma efetiva conduta acorde com a prevista pela norma; [e,] refere-se
ao fato de que a norma é realmente obedecida e aplicada”; citando Kelsen – continua o eminente constitucionalista – a eficácia da norma está na conformação do
“fato real de que ela é efetivamente aplicada e seguida, da circunstância de uma
conduta humana conforme à norma se verificar na ordem dos fatos”; colmando-se
o objetivo juridicamente proposto, realizam-se os fins pretendidos pelo legislador, donde a eficácia jurídica reproduz – em diferentes graus – efeitos jurídicos
sobre um modelo de estados, situações, relações e condutas, desde as funções de
aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma, como possibilidade de
sua aplicação jurídica46. O tratamento constitucional sobre direitos fundamentais,
incluindo-se aí os ambientais, lhes dá aplicação imediata, como está inscrito no
art. 5o, §1o da Carta de 1988, pois os mesmos estão, no dizer de Sarlet, “[...] pro-

42
José Joaquim Gomes Canotilho assim formula uma concepção do princípio de proibição do retrocesso: “[...] o núcleo
essencial dos direitos sociais já realizado e efectivado através de medidas legislativas (...) deve considerar-se constitucionalmente garantido sendo inconstitucionais quaisquer medidas estaduais que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, se traduzam na prática numa ‘ anulação’, ‘revogação’ ou ‘aniquilação’ pura e simples desse núcleo
essencial. A liberdade de conformação do legislador e inerente auto-reversibilidade têm como limite o núcleo essencial
já realizado” (CANOTILHO, J. J. G., Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2ª Ed. Coimbra: Almedina, 1.998,
p. 320 e 321).
43
D’ÁVILA LOPES, A. M., Os Direitos Fundamentais como Limites ao Poder de Legislar.Porto Alegre: Sergio Antonio
Fabris, 2.001, p. 188
44
A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p.353; também cf., p. 371 da
3.a edição.
45
Leciona Juarez Freitas no sentido que é dever do “intérprete constitucional [...] guardar vínculo com a excelência ou
otimização da efetividade do discurso normativo da Carta, no que esta possui de eticamente superior e universalizável,
conferindo-lhe, assim, a devida coerência interna – eficácia jurídica – e a não menos eficácia social” (FREITAS, J., A
interpretação sistemática do direito. 4.a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 223).
46
Cf., SILVAJ. A. da, Aplicabilidade das normas constitucionais. 3. ed., São Paulo: Malheiros, 1999, p. 65-66
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tegidos não apenas contra o legislador ordinário, mas até mesmo contra a ação do
poder constituinte reformador, já que integram [...] o rol das “cláusulas pétreas”
do art.60, § 4º, inc. IV, da CF” 47. De outro modo, o tratamento constitucional
sobre o desfrute de um ambiente equilibrado e salubre, como direito fundamental,
está entre aqueles que mais “repercutem sobre a estrutura do Estado e da sociedade”48. Importa recordar, neste passo, que a Carta de 1988, constituiu-se num
sistema aberto, relativamente a materialidade dos direitos fundamentais (§ 2.o do
art. 5.o), sendo os direitos fundamentais ambientais, acolhidos por fora do Título
II da Carta de 1988 e, substancialmente, lhe basta a “circunstância de terem, ou
não, decisões fundamentais sobre a estrutura do Estado e da sociedade, de modo
especial, porém, no que diz com a posição nesses ocupada pela pessoa humana”49
– assertiva que ajusta-se a todo o discurso deste ensaio.
Impende ainda, na seara dos direitos fundamentais ambientais, especialmente pensando-se na proteção do mínimo existencial, sua “essencialidade”,
identificar que o princípio de proibição da retrogradação socioambiental, por ser
uma norma implícita ao Estado Socioambiental e Democrático de Direito, não
está submetido ao denominado princípio da reserva do possível, tampouco ao princípio da reserva parlamentar orçamentária. Com efeito, o princípio de proibição
da retrogradação socioambiental inaugura o desvelar de outro princípio, o da “reserva da reserva do possível”50, isto é, não há possibilidade, sob pena de negar-se
a qualidade do Estado-socioambiental, alegar a carência de recursos materiais e
humanos para concretizar a vedação da degradação ambiental. A eventual dependência de disponibilidade destes recursos, deverá ser solvida por uma ordem de
prioridade nas políticas econômico-financeiras do Estado. A relativização do princípio pode se dar por outras circunstancias, nunca por ordem financeira. De igual
modo, o legislador está afetado e possui competência para estabelecer ou modelar
uma ordem de prioridade para atender as necessidades ambientais, constitucionalmente, minimamente asseguradas. Sabemos que esta afirmação é forte e pode
ser objeto de polêmica, mas é uma afirmação que está suportada na substancialidade do “contrato político” que elege como foco central o direito fundamental à
vida e a manutenção das bases que a sustentam, o que só se pode dar no gozo de
um ambiente equilibrado e saudável, onde vai concretizar-se, em sua plenitude, a
dignidade humana; ademais, um tipo de Estado com esta característica, está comprometido com o privilegiar a existência de um “mínimo ecológico”, pois tem a
obrigação de proteção das gerações vindouras, por óbvio, a afirmação que fizemos

47

SARLET, I. W., Os direitos fundamentais sociais na Constituição de 1988.
In, www.direitobancario.com.br/artigos/direitoconstitucional/01mar_151.htm; uma versão ampliada pode ser compulsada na Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, v. 1, nº. 1, 200.
Disponível na Internet, in, www.direitopublico.com.br
48
Ingo Wolfgang Sarlet, A eficácia dos direitos fundamentais, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2001, p. 81; p. 83 da
edição de 2003
49
SARLET, I. W., A eficácia..., p. 81, p. 83 da edição de 2003
50
A propósito, vale a advertência de Juarez Freitas, no sentido que “Cumpre, sim, nutrir reservas à reserva do possível.
Neste sentido, não é exagero cobrar, em relação à íntegra dos direitos fundamentais, o imediato reconhecimento do mínimo
nuclear de realização, a afirmativa é válida igualmente para os direitos sociais” (FREITAS, J., A interpretação..., p. 211)
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diz respeito a essencialidade prevista na norma, o que superar o “essencial”51,
v.g., o alargamento das condições ambientais para torná-las mais aprazíveis fica
dependente de medidas fáticas e financeiras que vão se subordinar aos princípios
das “reservas”, já com respeito as medidas normativas para esse “alargamento”,
aquelas que gerarem custos, receberão igual tratamento. O princípio de proibição
da retrogradação socioambiental, como afirmamos, embora restrinja a “afetação”
da liberdade parlamentar, praticada nos limites do “mínimo”, remanescendo-lhe o
excedente, no entanto, agora veda-lhe o poder de desconstituição, mesmo do excedente, desde que já consolidado. Em sede de direitos fundamentais ambientais,
relativamente a eficácia, opera-se uma tensão dialética bem definida entre a sua
dimensão objetiva e subjetiva. O ensinamento de Vieira de Andrade, vem a calhar
quando afirma que os direitos fundamentais não podem e não devem ser perspectivados tão-só desde as preferências e desejos dos indivíduos, na suposição
ou concreção de faculdades ou poderes de que são titulares-atribuídos, sim que
valem juridicamente, e especialmente, do ponto de vista do coletivo, da comunidade envolvida no “lugar de encontro”, como valores ou fins.52 A derivação vai
pelo estabelecimento de especiais deveres de proteção aos direitos fundamentais,
o que se observa, então, é um reducionismo e reativação entre o normativo constitucional e o infraconstitucional, num exercício de freios e contrapesos, o que leva
o Estado à obrigação na proteção dos direitos fundamentais através de imperativos

51

Uma das mais tormentosas tarefas está em conceber o “essencial”, ou desenhar as fronteiras da “essência” dos direitos
fundamentais. Como entender o “núcleo essencial” de um direito fundamental, como a vida ou o ambiente por exemplo?
De modo simplista podemos dizer que essência revela o que uma coisa é. Na teoria da lógica dos predicados, ou forma de
atribuição dos conceitos, costuma-se distinguir o que é comum (a essência) entre espécies (gênero) e a parte que é própria,
privativa da espécie (diferença específica). Para os gregos, a “essência” era concebida como uma característica puramente
lógica ou ontológica, vale dizer, essência é o que corresponde nas coisas a sua definição e o que lhes dá sua natureza
própria. Contudo, um dos grandes problemas é que nunca poderemos estar seguros de poder apreender, nem de fato ou
em princípio, a essência de alguma coisa, e menos ainda, de apreende-la íntegra e adequadamente. Afirmava Zubiri: “ [...]
El que lo real tenga esencia, es una imposición de la realidad profunda misma. Pero el que esta esencia tenga tal o cual
contenido, esto, por verdadera que sea mi intelección profunda, será siempre cuestión abierta. Cada nota por ser real remite
en su realidad física misma a otras, de suerte que la intelección racional de la esencia es constitutivamente abierta no sólo
en cuanto mi intelección nunca termina, sino en cuanto lo inteligido mismo, esto es, cada nota, remite en principio a otra. Y
jamás sabremos la amplitud de esta remisión. (Cf. ZUBIRI, X., Inteligencia y Razón. Madrid: Alianza.IRA, 1983, p. 114).
Segundo Aristóteles, a essência é o correlato real da definição. A essência, para o estagirita, é algo real mas suportado desde o logos definidor. A construção da definição (logos), segundo Aristóteles é a via da natureza (physis); ademais, para ele,
o “primeiramente definível é a “substância”, não o “acidente”. Só a substância incorpora-se no sujeito último da definição
(ARISTÓTELES, Metafísica, 1030b5, in, Obras Completas..., p. 986; especialmente 991). Aristóteles pensa a “essência”,
como especificação ou qüididade, para o estagirita, todo o inespecífico, todo individual, é não-essencial, portanto, descartado ou “acidental”, ele subsumia o individual no universal, pois, afirmava que do que não é possível o conhecimento científico diz-se que não possui essencialidade. Atente-se que na filosofia aristotélica toda “substancialidade” (hypokeimenon)
é essência, caracterizada por sua subjetivade e separabilidade, vale dizer, como subjace aos “acidentes” é separável deles.
Zubiri não aceitava a subjetividade da substância, e dizia que do ponto de vista predicativo “toda realidad, sea cualquiera
su índole, puede ser convertida en sujeto de predicación” (Cf. ZUBIRI, X., Sobre la esencia. Madrid: Alianza Editorial,
1962, p. 86). Em Hegel e no racionalismo em geral, essência está identificada com seu conceito, vale dizer, a essência de
alguma coisa será o conceito conforme a coisa. Por isso para Hegel a estrutura da realidade e a estrutura da razão são uma
e a mesma coisa, o que leva a conclusão que a essência das coisas não é mais que uma essência racional; o mesmo é dizer
que o real se funda no racional, e é o racional que possibilita o real. Para Hegel, todo o ser da coisa real, enquanto real, lhe
está conferido pela concepção formal da razão: ser consiste em ser concebido. Hegel afirmava: “o conceito é a verdade do
ser e o ser um momento do conceito” (Enciclopédia, § 159 – HEGEL, G. W., F., Enciclopedia delle Scienze Filosofiche
in Compendio. Trad. B. Croce. Bari, 1951). Como se pode observar, tomando-se apenas três autores: Aristóteles, Zubiri e
Hegel, não se pode, como fizemos no início desta nota, pensarmos numa concepção de essência de modo simplista.
52
VIEIRA DE ANDRADE, J. C., Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976., 2.a ed. Coimbra: Almedina, 2001, p. 111-112, 129, 138 e s. 149 e s.
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de abstenção ou imposição de condutas. Deste modo, podemos estar certos que,
a norma principial da proibição da retrogradação socioambiental, instituidora
de valor apreciável sobre a vida social e política alcança regular as relações de
todos neste “lugar de encontro”, particulares e Estado, ademais de particulares
entre si53.
2.2 A metódica da interpretação
Quanto a interpretação dos direitos fundamentais ambientais, em
espe cial na af irmação da proteção do mínimo existencial ecológico e do
princípio de proibição da retrogradação socioambiental, na perspectiva
de sua dimensão objetiva, seguimos as lições do Prof. Ernest-Wolfgang Böckenförde, no sentido da necessidade – em caso de conflitos
– da utilização do prin cípio da proporcionalidade como metodologia de
conciliação. Ocorre que na aplicação derivada do normativo ambiental,
a tendência, por vezes, é assimétrica, por isso, se não se al cança uma
ponderação, determinados conteúdos de direitos fundamentais e derivativos se hipertrof iam, unilateralmente, frente a outros conteúdos, ou
frente a outros titulares de direitos fundamentais 54 . Só assim, com a
utilização da proporcionalidade 55 na sua vertente de adequa ção se extrai
um parâmetro que per segue o equilíbrio, a compatibilidade e a coordenação das normas-princípios pertinentes 56 . Quando se pensa em proporcionalidade: sacrificar o mínimo para realizar o máximo dos direitos,
no âmbito dos direitos funda mentais socio ambientais, espe cialmente
em se tra tando da manutenção de um mínimo ecológico, assoma um
princí pio antró pico inarredável, pois há um f im primordial de todo ser
biológico: a ma nutenção de sua espécie (o conatus da vida diria Spinoza) Assim o ambiente como “sujeito ao/de direito”, ou mais precisamente a “natureza” como sujeito ao/de direito incorpora uma “vontade”: a manu tenção das espécies, com a manutenção das condições
(mínimas) bióticas e abióticas que lhe correspondem; o grande f ilósofo

53

Cf. Carlos Vieira de Andrade, op. cit., p. 270 e s; SARLET, I. W., Direitos fundamentais e direito privado: algumas considerações em torno da vinculação dos particulares aos direitos fundamentais, in: A constituição concretizada – Construindo
pontes com o público e o privado, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2000, p. 107 e s.
54
BÖCKENFÖRDE, E-W., Escritos sobre Derechos fundamentales, Baden-Baden: Nomos Verl.-Gres, 1993, p. 124 (obra
consultada na Biblioteca do Centro de Estudos Sociais, da Faculdade de Economia e Ciências Sociais da Universidade de
Coimbra, 2003).
55
Atente-se para a lição freiteana que afirma: “O intérprete constitucional deve ser o guardião, por excelência, de uma
visão proporcional dos elementos constitutivos da Lei Fundamental, não entendida a proporcionalidade apenas como
adequação meio/fim. Proporcionalidade [destaque de Freitas] significa, sobremodo, que se está obrigado a sacrificar o
mínimo para preservar o máximo dos direitos” (FREITAS, J., A Interpretação..., p. 222).
56
A propósito vale lembrar a afirmação de Carlos Roberto Siqueira Castro, no sentido que a “proporcionalidade encerra,
[...] a orientação deontológica de se buscar o meio mais idôneo ou a menor restrição possível, a fim de que a lesão de um
bem da vida não vá além do que seja necessário ou, pelo menos, defensável em virtude de outro bem ou de um objetivo
jurídico revestido de idoneidade ou reconhecido como de grau superior. Trata-se, pois, de postulado nuclear que se converte em fio condutor metodológico da concretização judicial da norma, à qual, segundo Pierre Muller, ‘devem obedecer
tanto os que exercem quanto os que padecem o poder’” (SIQUEIRA CASTRO, C. R., A Constituição Aberta e os Direitos
Fundamentais. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p.82).
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alemão Arthur Schopenhauer (1788-1860), talvez tenha sido o primeiro
a ter essa concepção 57 .
Desde a perspectiva da garantia de um mínimo ecológico, a proporcionalidade
vale para todos os seres bióticos e abióticos, todos têm direito a existir, a permanecer o inanimado no abiótico, o biótico à vida e a qualidade de vida, pois nós,
as gerações presentes, temos a obrigação ética e o dever jurídico de deixar este
mundo, senão melhor do que o encontramos, pelo menos em condições mínimas
para a sã qualidade de vida das gerações que nos sucederem, com o nosso desejo,
inclusive, que vivam uma vida mais digna que a nossa58. A solução está em que
um novo direito socioambiental esteja fortemente ancorado nesta ética ecológica,
tendo como referente nuclear o dever e a obrigação de servir a nós mesmos neste
“lugar de encontro”59. Um direito desta ordem está plasmado pela conquista da
própria matéria (organizada), fruto de uma evolução físico-química fundamental
e constitutiva das leis biológicas – que valem por si mesmas – e exigem o nosso
incondicional respeito60. Por último impende afirmar que o intérprete em sede de
direitos fundamentais socioambientais, maior cautela deve demonstrar no trato da
proteção do mínimo existencial ecológico e da proibição da retrogradação socioambiental, coadunando com o princípio da unidade da Constituição, buscando
soluções plurais pelo princípio da integração, já que eventuais contradições entre princípios alcançam superação pela ponderação, que se revela pela aplicação
do princípio da máxima efetividade, vale dizer, atitude maximizadora da eficácia, desde uma justificação adequada do conteúdo constitucional, assentada no
princípio da harmonização das normas constitucionais implicante da proibição

57
Com efeito, Schopenhauer quando referia uma “vontade da natureza”, não pensava nos indivíduos atomizados, mas na
espécie enquanto idéia mesma, afirmava: [...] Aquella armonía no se extiende más que a lo indispensable para la existencia
duradera del mundo y de sus criaturas, que sin ella habrían perecido hace mucho tiempo. Por esto se limita a asegurar la
conservación de la especie y de las condiciones generales de existencia y no al de sus individuos” (§ 28, p. 154). “El esfuerzo de la materia puede ser siempre contrarrestado, pero nunca se ve cumplido y satisfecho. Lo mismo pasa absolutamente
con las aspiraciones, en los fenómenos de la voluntad. Todo fin alcanzado es el punto de partida para un nuevo esfuerzo, y
así se continúa indefinidamente. “La forma de este fenómeno [a vida] la constituyen el tiempo, el tiempo y la causalidad,
y por lo tanto, la individuación, cuya consecuencia es que el individuo deba nacer y morir; pero a la voluntad de vivir, de
la que el individuo no es, por decirlo así, más que un ejemplar o un caso singular de manifestación, no le afecta la muerte
de un ser individual, como no altera tampoco el conjunto de la Naturaleza. No es el individuo, sino sólo la especie lo que
le importa a la Naturaleza y aquello cuya conservación procura seriamente, rodeándolo de verdadero lujo de precauciones
con la extraordinaria superabundancia de gérmenes y con el poder inmenso del instinto de reproducción” (§ 54, p. 99-100)
(SCHOPENHAUER, A., El Mundo como Voluntad y Representación, Madrid: Orbis Hyspamérica, 1985.
58
A propósito, a aguda observação de Juarez Freitas: “O intérprete constitucional precisa ter clareza de que os direitos fundamentais não devem ser apreendidos separada ou localizadamente, reconhecendo, além disso, a eficácia direta, no núcleo
essencial, dos direitos de todas as gerações [destacamos]”(FREITAS, J., A Interpretação..., p. 224).
59
Servindo – por conseqüência – a natureza, com uma metodologia de ação social eminentemente preventiva, preservativa e restaurativa do meio em que vivemos, onde nos encontramos, guardando um profundo e reverente respeito a
biodiversidade natural e a pluralidade cultural que são uma mesma e só realidade, que se abraçam num processo simbiótico
comum, em momentos sincrônicos, desde um conjunto de fatos diacrônicos.
60
É por isso que todos os seres da cadeia biótica e abiótica, pelo simples fato de existirem, exigem uma valoração moral
que está na base dos direitos que lhe são vinculados. Não há como pensar-se em direitos fundamentais socioambientais
sem pensar-se nas leis biofísicas, por isso, desborda-se o antropocentrismo da ecologia humana para um ecocentrismo do
existente. Contudo, atente-se que, dado ao acesso humano à cultura, se atribui aos seres humanos uma responsabilidade
maior que aquele eventualmente atribuída a outros seres, com o entorno, com o habitat, com o nosso “lugar de encontro”;
o mesmo, se dá na sociedade organizada nos Estados, e próprio Estado, promovendo e protegendo os direitos ambientais,
desde a garantia do mínimo existencial (cf. neste sentido cf., CAMPBELL, B., Ecología Humana, Barcelona: Salvat Editores, 1986; FERRY, L., El nuevo orden ecológico. El árbol, el animal y el hombre. Barcelona: TusQuets Editores, 1994;
LEOPOLD, A., The land ethic, A Sand Country Almanac, New York: Oxford, l969).
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do excesso, e afirmativo do princípio da força normativa da Constituição, forte
na lição de Jorge Miranda, no sentido que “[...] todas as normas constitucionais
têm de ser tomadas como normas da Constituição actual, da Constituição que
temos (conquanto com caráter prospectivo), e não como normas de uma Constituição futura, cuja execução não vincule, desta ou daquela maneira, os órgãos
de poder e o legislador ordinário”61 Como com insistência tem afirmado Juarez
Freitas, ou a interpretação é [tópica] sistemática ou não é interpretação. Nenhuma máxima seria mais adequada para o direito socioambiental do que a que nos
revela Freitas62. Ecologia pensada como sistema, mais, o direito socioambiental
pensado como sistema, revelam uma incompletude que precisa ser preenchida,
através da tomada de consciência que tanto o mundo como o ser humano vêm
concebidos como inacabados e surgem conformados num grande processo cujo
desenvolvimento objetiva sua plenitude de crescimento. Por isso, o homem não
nasce exercendo de modo pleno a sua liberdade, sim, que “aprende a ser livre”.
Ao interpretar (tópica e sistemati camente) os fatos e as normas, estejam esses constelados na religião, na estética, na ética, na política, no direito,
na econo mia, ou na ciência (como corpo de conhecimentos sistemati zados), se deve observar uma hierarquia de valores, em cujo ápice está a
“dignidade hu mana” 63. Quando se interpreta, na formulação freiteana, o
resultado obtido con forma um enunciado per forma tivo (diferentemente do
constatativo) que não objetiva descrever nem uma coisa existente, nem
uma idéia, ou um desejo; pois, pela sua só enunciação faz “visível” o
existir que afirma (interpretação tópica). O enunciado que contém não
pode, por isso, ser qualificado de verda deiro ou falso; mas, o fato que,
em si mesmo, é a realização de um ato. Quando a Declaração dos Direitos
do Homem, no plano internacional ou a Constituição no plano nacional,
revela um deter minado direito, o está extraído das relações inter-humanas
havidas no espaço social e que se incorpora em uma idéia vigente na ordem
social 64. Portanto, em se de de direito socio ambiental, e na exata medida da
proteção da retrogradação que garanta o “mínimo existencial ecológico”,
podemos distinguir – no âmbito do direito interpretado – entre o jurídico
e o legal, concebendo o primeiro como mais amplo que o segundo, desde
o momento em que o legal se entende como o explicitamente codificado
e o jurídico como a normatividade codificada mais os princípios em que
se apoia e os que remete a sua inter pretação, podendo-se falar, ainda, do
jurídico referindo-nos aos princípios inclusive antes que hajam dada lugar
a regras expressamente formuladas. Assim, é consistente falar dos direitos
ambientais como algo jurídico, ainda que determinados fatos subjacentes

61

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, T. II, 2ª edição, Coimbra: Coimbra Editora Ltda., , 1988, p. 226
FREITAS, J., A interpretação..., p. 62 e s., especialmente 80 e s.
63
Vale lembrar a lição de Freitas: “Na hierarquização dos princípios constitucionais, a interpretação sistemática opera com
o ‘metracritério’ hierárquico axiológico, escalonando normas quando configurada a antinomia ou para evitá-la, sempre
devendo fazer com que os princípios ocupem o lugar de destaque, situando-os, ao mesmo tempo, na base e no ápice do
sistema, isto é, fundamento e cúpula do mesmo” (FREITAS, J., A Interpretação..., p. 222).
64
Os enunciados lingüísticos que expressam esta idéia são performativos em sua intenção e nos efeitos que produzem.
62
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guar dem a estrita re presentação de “não-legal” se não alcançaram ainda o
reconhe ci mento constitucional como direitos fundamentais 65.
CONCLUSÕES ARTICULADAS
1 A proteção do mínimo existencial e a vedação da degradação do ambiente objetivam o homem e a mulher, na perspectiva de “criação” e “liberdade”, pois constituem o valor primeiro da Humanidade, bem como na extensão do humano à
realidade percebida e inclusiva de todos os seres.
2 A proteção de um mínimo ecológico existencial, vedando-se a degradação e
promovendo sua permanência pela efetividade do princípio de proibição da retrogradação são as condições nucleares para dar concreta eficácia ao princípio da
dignidade humana, não sendo assim qualquer atribuição de dignidade é vazia.
3 A pedagogia da economia, do direito, da política e da ciência deve estar a serviço deste valor, pois as ciências devem servir a compreensão entre os humanos e o
entorno por eles confrontados, e não a sua destruição.
4 Um Estado Socioambiental e Democrático de Direito deve privilegiar a conservação de condições socioambientais, independentemente da argüição da escassez
de recursos, pois esses sempre existem, observadas adequadas políticas de prioridades na sua aplicação.
5 Políticas de prioridades na utilização dos recursos estatais, e de fomento nas atividades privadas devem levar em consideração a superação do déficit de execução
das normas ambientais e evitar um superávit regulativo desordenado, situações
que poderão dar ensejo ao surgimento de demandas impossíveis de atendimento
na ordem social, ou, ao revés, possibilitar a emergência de um sistema ambiental
ancorado numa ecoditadura

65

Ainda na metódica da interpretação, intentamos um discurso, nos limites a que nos propomos, sobre o mínimo existencial ecológico e o princípio de proibição da retrogradação socioambiental, com objetivos culturalistas e sociológicos no
estudo direito ambiental; contudo, reconhecemos que o mesmo é carente de precisão em ciência do direito, pois a falta-nos
um discurso jurídico que bem defina a estrutura de incomensurabilidade do ambiente, tal fato, acarreta para os iusambientalistas um enorme “déficit de execução” (Vollzugsdefizit) ou de performance das normas ambientais. Isto é assim, pois
o discurso normativo ambiental carece, na maioria dos casos, de concretização dado as restrições impostas à praxis ambientalista conformada por um sistema jurídico ainda lacunoso e imperfeito, o que impede, por vezes, melhor performance
dos movimentos sociais, o agir dos órgãos estatais e a decisão dos tribunais (Cf. KLOEPFER, M., Umweltrechts. 3. Aufl.
München: Verlag C. H. Beck oHG, 2004, p. 42, 152, 257, 281, 389); de outro modo, pelo lado do Estado, também há uma
hipertrofia da normação, revelando um verdadeiro “superávit regulativo desordenado” das funções e normas de direito
ambiental, inviabilizando muitas atividades proveitosas para a coletividade, fazendo-se necessário um eficaz controle na
redução deste déficit performativo.
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Agroecossistemas com foco em Ambiente e Sociedade –
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1. MEIO AMBIENTE E LEGISLAÇÃO
A Declaração do Meio Ambiente, realizada pela Conferência das Nações
Unidas, em Estocolmo, no ano de 1972, estabeleceu 26 princípios que constituem
um prolongamento da Declaração Universal dos Direitos do Homem.
Neste sentido, o direito à vida que integra o rol dos Direitos Humanos, é
estabelecido na citada Declaração de Estocolmo sob uma nova perspectiva, envolvendo a questão da proteção ambiental. Isto porque, ao tutelar a qualidade do
meio ambiente, tutelam-se as condições de suporte da própria vida.
Neste contexto, a referida Declaração ao firmar princípios de proteção ambiental, reconhecendo a preservação da Natureza como Direito Fundamental, abre
a possibilidade das constituições supervenientes reconhecerem o meio ambiente
ecologicamente equilibrado como um direito fundamental entre os direitos sociais
da humanidade.
No Brasil, esta influência se consolidou com a promulgação da Constituição
Federal de 1988, que reconheceu as questões ambientais como valor merecedor
de tutela maior, elevando, portanto, o direito a proteção do ambiente a direito
fundamental. Em contraponto a tendência estabelecida anteriormente, na qual as
primeiras constituições objetivavam simplesmente resguardar o cidadão contra
governantes arbitrários, penas vexatórias ou cruéis e contra a apropriação da propriedade sem justa causa ou indenização.
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Neste raciocínio, entende-se por direito fundamental aquele do qual não se pode
dispor. Neste sentido, três qualidades são consideradas inerentes a tal tipologia: a irrenunciabilidade, a inalienabilidade e a imprescritibilidade, ou seja, no caso específico
da proteção do ambiente, embora haja corriqueira passividade da vítima ambiental
frente ao exercício do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, este não
poderá ser renunciado a priori. Ademais, a titularidade do mesmo é intransferível,
inegociável e, portanto, inalienável. Por fim, é imprescritível, pois beneficia inclusive
os incapazes de exercerem seus direitos diretamente e as futuras gerações1.
Neste contexto, dispõe a Constituição Federal do Brasil de 1988 no “caput”
do seu artigo 225: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações”.
Nota-se que o final do mencionado dispositivo (“...impondo-se ao Poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações”),
possibilita extrair da norma reconhecedora da tutela ambiental a legitimação da sociedade para agir automaticamente em defesa da conservação da natureza.
Observa-se assim, que o referido artigo confere aos cidadãos, de modo coletivo, a possibilidade de questionar administrativa e judicialmente, as hipóteses de
ofensa à natureza. Desta forma, defender o meio ambiente é uma obrigação de política pública que a Constituição impõe ao Estado. Por outro lado, acionar o agente
estatal para compeli-lo a cumprir essa obrigação é direito do cidadão,que por sua
vez, também é obrigado a fazer sua parte em relação à proteção ambiental.
Neste raciocínio, se o Estado descumpre sua obrigação de tutelar o meio
ambiente, incumbe à cidadania reclamar do judiciário a restauração do mesmo,
fazendo incidir o ordenamento sobre o infrator, mesmo que ele seja o próprio
Estado. Assim, além de se falar na constitucionalização do direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, deve-se também realçar a previsão de
deveres constitucionais relativos à proteção do meio ambiente, seja em favor
dos próprios cidadãos e futuras gerações, seja em favor da própria natureza.
Portanto, observa-se que a Constituição Federal do Brasil, em matéria de
meio ambiente, situa-se em posição pioneira, por elevar o meio ambiente a direito
fundamental, por institucionalizar a cidadania ativa e por ser dotada de um dos
sistemas mais abrangentes e atuais do mundo2. Contudo, a tarefa não é unicamente elaborar a Constituição, mas cumpri-la, exercendo para isso a cidadania.
2. CULTURA E LEGISLAÇÃO
Como citado acima, o desafio é cumprir a Constituição através do exercício
de cidadania. Ressalta-se, neste trabalho, as questões relacionadas mais especificamente ao direito de todos ao “meio ambiente ecologicamente equilibrado”.

1
2

SILVA, J. A. Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo: Malheiros, p. 166, 1994.
MILARÉ, E. Direito do Meio Ambiente, São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 211, 2000.

Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students‘ Papers

447

Ocorre que, antes é necessário observar que algumas normas, embora
vigentes, não conseguem ser efetivas nem eficazes. Primeiro, não são efetivas porque não possuem uma aproximação tanto quanto possível, entre o
dever ser normativo e o ser da realidade social. Desta forma, não obstante as
normas sejam feitas para serem cumpridas, em razão de diversos fatores, isto
não ocorre. Em segundo, uma norma, por ser elaborada com um determinado
objetivo, deve produzir os efeitos sociais planejados. Caso isso não aconteça,
ela torna-se ineficaz.
Tem-se como exemplo dos problemas descritos acima, que a partir da década de 30, com a promulgação do Código Florestal3, surgiram diversos conflitos
sociais relacionados a duas questões: as áreas de preservação permanente (APP) e
a reserva legal (RL), uma vez que estes instrumentos jurídicos foram criados para
frear o processo de degradação florestal, instituindo restrições de uso dentro dos
limites de propriedades particulares.
Entretanto, informações dos últimos censos agropecuários sobre o Estado de
São Paulo demonstram que, de 1970 para 1995/6, as áreas ocupadas por matas e
florestas naturais sofreram uma redução de 27,6%4. Dados mais recentes também
apontam esta tendência, onde os remanescentes de vegetação natural, teriam sofrido, no período de 1962/3 para 2000/01, uma redução de 53,24% 5.
Estes índices têm se mostrado ainda mais preocupantes com relação às matas ciliares, situadas nas já referidas APPs e que deveriam estar protegidas pelo
Código Florestal. Um exemplo ilustrativo desta situação contraditória pode ser
verificado na bacia do Ribeirão Piracicamirim, uma bacia hidrográfica representativa de muitas outras localizadas na região canavieira do interior do Estado de SP,
onde, de um total de 11,9% de APP, apenas 1,6% desta área encontra-se revestido
por matas ciliares6, e o que é pior, a maior parte das vezes em estado avançado de
degradação e colonizada por diferentes espécies exóticas.
Vale ressaltar que na ocupação da terra por áreas urbanas, a maior parte do
solo passa a ser impermeabilizada por ruas, áreas cimentadas, entre outras formas
de uso que suprimem a vegetação existente. Isso significa que a maior parte dos
ecossistemas remanescentes diagnosticados anteriormente encontra-se localizada
principalmente nas áreas rurais. Dessa forma, a recuperação de matas ciliares em
áreas rurais e o manejo de bacias hidrográficas têm sido objeto de inúmeros projetos nos âmbitos federal, estadual e municipal, propostos tanto pelo poder público
como pelo setor privado.
No entanto, apesar de todos os incentivos citados e de todo o avanço técnicocientífico visando aumentar a taxa de áreas recuperadas, podemos afirmar que grande

3
Instituído pelo Decreto n° 23. 793/34, mais tarde alterado pela Lei n° 4. 771/65 (BENJAMIN, A.H.V. Desapropriação,
reserva florestal legal e áreas de preservação permanente. Revista CEJ, v. 1, n. 3, set- dez, p. 33-41, 1997.)
4
IBGE, Censo Agropecuário, 1995 –1996.
5
SMA, Instituto Florestal registra recuperação de 67.861 hectares de vegetação natural – 10/out/2002 consultado em
25/02/2005 http://www.ambiente.sp.gov.br/destaque/desmatamento_sp.htm.
6
BUFFO, L.V. Diagnóstico da Cobertura Vegetal da Bacia do Ribeirão Piracicamirim - Projeto “Diagnóstico Ambiental da
Cobertura Vegetal e Focos de Degradação do Ribeirão Piracicamirim Aliado à Educação Ambiental através de Elaboração
Participativa de Agenda 21 no Loteamento Jardim Oriente” – Relatório Final. FEHIDRO – Fundo Estadual de Recursos
Hídricos, Piracicaba, SP, 2003.
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parte destes projetos não conseguiu alcançar seus objetivos. Através destes dados é
possível afirmar que 70 anos depois da primeira edição do Código Florestal, e de tantas outras medidas legais criadas com o intuito de proteção ambiental, os índices de
conservação têm se mostrado insatisfatórios e os de restauração ainda incipientes7.
Do ponto de vista dos agentes técnicos envolvidos em iniciativas desta natureza, o maior obstáculo encontrado nestes trabalhos de extensão, educação ambiental e conservação é a resistência dos proprietários quanto às mudanças no
manejo de suas áreas, principalmente no tocante ao plantio e manutenção das
áreas ciliares, ficando incompreensível a recusa dos produtores em utilizar os procedimentos técnicos, considerados por seus interlocutores como o único correto.
Assim, acredita-se que isso ocorra por existirem diferentes representações
sociais ou concepções a respeito das mata ciliares e da importância das APPs, fundamentando distintos discursos e práticas de uso dos recursos naturais, o que vêm
impedindo um efetivo diálogo entre proprietários rurais e técnicos e interferindo
na própria conservação.
Neste sentido, pode-se afirmar que, assim como os mapas produzidos a respeito de algum lugar e seus atributos não são o próprio lugar, mas uma representação do mesmo - segundo o olhar de alguém ou de uma área específica -, as
pesquisas científicas e as próprias normas jurídicas transcrevem a representação
que cada área do conhecimento ou que cada grupo social faz da realidade e não a
própria realidade.
O próprio conceito de meio rural e meio ambiente pode ser visto sob diferentes ângulos. As ciências sociais focam as relações e agrupamentos sociais, onde o
espaço é parte fundante, inter-relacionada e essencial às condições de reprodução
social. Já a análise do mundo rural e do meio ambiente sob o ângulo das ciências
agrárias coloca foco no espaço e em seus atributos, como cobertura vegetal ou uso
do solo, analisando-os com auxílio de imagens de satélite, mapas e outros instrumentos e aparelhos que possam imprimir o caráter objetivo aos levantamentos,
diagnósticos e proposições.
Nesse sentido, o foco das ciências naturais desconsidera as contradições no interior das sociedades e percebe o grupo humano como uma unidade, tendo-se, por resultado, propostas de intervenções que podem acarretar insustentabilidade social, como
políticas econômicas que marginalizam pequenos produtores, ordenamento territorial
removendo grupos sem oferecer alternativas, entre tantos outros exemplos8.
Lembramos ainda que mesmo dentro das ciências naturais existem distintas representações a respeito de questões ambientais. Por exemplo, os novos
avanços da Hidrologia e disciplinas afins, hoje relacionam a conservação dos
recursos hídricos mais às áreas ripárias e ao manejo integrado de microbacias9,

7
RODRIGUES, C.L.; QUEDA. O. & MARTINS, R.B. Participação dos proprietários rurais na restauração da mata ciliar:
uma proposta metodológica. In: Anais do XLIII Congresso da SOBER - Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia
Rural - 24 a 27 de julho. Ribeirão Preto, p.1-20, 2005.
8
FALADORI, G. & TAKS, J. Um Olhar Antropológico sobre a Questão Ambiental. MANA - Estudos de Antropologia
Social, 10 (02): 323-348, 2004.
9
LIMA, W. P & ZÁKIA, M. J. B. Hidrologia de Matas Ciliares. In: RODRIGUES, R.R & LEITÃO FILHO, H, F. Matas
Ciliares: conservação e recuperação. São Paulo, Edusp, p. 33 – 44, 2000.
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do que propriamente à recuperação de matas ciliares em APPs10, diferindo do
que divulgam – baseados no Código Florestal -, instituições acadêmicas, técnicas, pedagógicas e da sociedade civil, que vêem no plantio da mata ciliar uma
estratégia para solucionar os problemas relacionados à qualidade e quantidade
de água em nossa sociedade. Isso nos leva a concluir que não existe uma verdade, mas muitas verdades – ou representações – , e que estas se transformam ao
longo do tempo.
Nesse sentido, ressalta-se que todos os saberes são um resultado de percepções do mundo externo, captados, codificados e traduzidos pela humanidade,
portanto, com diferentes interpretações e contribuições pessoais. Além disso, os
indivíduos conhecem, pensam e agem em função de ensinamentos inscritos culturalmente neles, de acordo com os paradigmas de sua cultura11.
A transmissão da cultura, numa sociedade, tem o princípio de “produzir indivíduos dotados de esquemas inconscientes (ou profundamente internalizados),
o que constitui sua cultura, ou melhor, seu habitus, ou seja, (...) transformar a herança coletiva em inconsciente individual e comum”12. O habitus, desta forma, faz
com que o indivíduo que realiza uma ação, participe de sua época e de sua coletividade sem que tenha consciência disso; é um “princípio gerador e unificador do
conjunto de práticas e das ideologias características de um grupo de agentes”13.
Seria como mecanismos que, construídos coletivamente, estabelecem regras
do jogo social e operam em níveis inconscientes, e uma vez interiorizados pela
experiência individual, são manifestados pela fala, comportamentos, atitudes,
práticas. Desta forma, as práticas realizadas por uma pessoa ou grupo de agentes
somente poderão ser apreendidas em sua totalidade se for identificado o campo
ideológico do qual estes atores fazem parte, já que este campo expressa a “posição
de uma determinada categoria social, que por sua vez, encontra-se inserida em um
tipo específico de campo político”, ambos determinados por seu habitus14.
Acredita-se, portanto, que a especificidade de cada conjunto de agricultores em função de sua história de vida e do próprio ambiente onde está localizado, tem uma representação distinta a respeito das APPs e conseqüentemente,
das práticas a serem realizadas sobre as mesmas. Assim, todos estes argumentos
explicariam por que um rio, por exemplo, que atravessa uma região, pode ser
percebido distintamente de acordo com as expectativas de cada grupo social
envolvido. Enquanto uns podem associá-lo ao seu sustento, como fonte de alimento, outros podem relacioná-lo a um ambiente poluído, e portanto, desprezível. Sendo assim, as atitudes em relação ao rio, a partir de cada uma destas
perspectivas, seriam completamente distintas.

10
ZÁKIA, M.J.B. Identificação e Caracterização da zona ripária em uma microbacia experimental: implicações no manejo
de bacias hidrográficas e na recomposição de florestas. Tese de Doutorado. Escola de Engenharia de São Carlos/USP. São
Carlos, SP, 98p, 1998.
11
MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro, São Paulo: Cortez, 2000. 118p.
12
BOURDIEU, P. Estrutura, Habitus e Prática. In: BOURDIEU, P. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Perspectiva, p. 337-362, 1982.
13
BOURDIEU, P. Campo de Poder, Campo Intelectual, e Habitus de Classe, 1970 In: BOURDIEU, P. A Economia das
Trocas Simbólicas. São Paulo: Perspectiva, p. 183-202, 1982.
14
Idem.
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Dessa forma, inúmeros projetos de desenvolvimento se mostram equivocados, ao desprezar a dimensão dos valores, da ética local, das representações - tão
reais e de influência tão concreta quanto as condições materiais existentes. Pois o
que podemos apreender de pesquisas, intervenções e leis resultantes de trabalhos
acadêmicos e técnicos, é que as representações dos atores locais em geral não são
levadas em conta, mesmo em trabalhos considerados interdisciplinares15. Assim
sendo, o primeiro passo de todo e qualquer projeto de extensão ou educação ambiental voltado à conservação, como a recuperação de matas ciliares, deveria ser
o de identificar, analisar e compreender as representações sociais da comunidade
com a qual o técnico irá interagir e dialogar.
É necessário saber, portanto, que a forma de conceber a natureza não pode ser
isolada dos agentes que criam essa consciência, pois não se trata de uma construção
feita por uma sociedade como um grupo homogêneo, e sim por grupos dentro desta
mesma sociedade16 Mas o importante seria, portanto, não esquecer que além de haver
representações distintas, elas manifestam-se em relações assimétricas, das quais determinados agentes são portadores de poderes manifestos por sua ordem econômica,
legal e acadêmica, em nome das quais se pronunciam ou se impõem ao outros.
Neste sentido,no tocante a parte legal, segundo a Teoria Tridimensional do
Direito, exposta e defendida por Miguel Reale, toda experiência jurídica pressupõe três elementos: fato, valor e norma. Por fato entende-se o acontecimento social que enquadra-se dentro dos pressupostos regulados pelo ordenamento
jurídico, já o valor é o elemento moral do Direito, é o que se pensa sobre o que
é justo e, por fim, a norma, que é o comportamento social padrão que o Estado
impõe aos indivíduos, os quais devem respeitá-la em determinadas circunstâncias.
Assim, tem-se que o Direito é uma realidade cultural, porque é resultado da experiência dos homens. Neste sentido, todo direito representa uma apreciação de
fatos segundo uma tábua de valores que o homem deseja alcançar tendo em vista
o valor fundamental do justo.
Portanto, uma Lei como uma das manifestações de uma cultura, reflete os
valores que determinados grupos da sociedade, em geral os dominantes, impõem
como norma a todos os seus membros.
Desta forma, a definição de “meio ambiente ecologicamente equilibrado”
pode possuir diferentes concepções em função da sociedade e do grupo a que se
pertence, o que tem gerado conflito e desrespeito (não cumprimento) às normas
jurídicas que institucionalizam a sua proteção.
Assim, como explicado anteriormente no presente trabalho, não obstante a
legislação ambiental brasileira ser considerada uma das mais avançadas e abrangentes do mundo, este embate de representações tem um papel fundamental no
panorama da conservação dos recursos naturais brasileiros, especificamente no
tocante ao cumprimento da normas estabelecidas para este fim.

15
FRIEDBERG, C. Représentation, Classification: Comment L´Homme Pense ses Rapport au Milieu Naturel. In: JOLLIVET, M. (org.) Science de La Nature, Sciences de la Societé. Paris, CNRS., p. 357-371, 1992.
16
FALADORI, G. & TAKS, J. Um Olhar Antropológico sobre a Questão Ambiental. MANA - Estudos de Antropologia
Social, 10 (02): 323-348, 2004.
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3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CIDADANIA
Em 1972 ocorreu a Primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente Humano, em Estocolmo (Suécia), convocada pelas Nações Unidas (ONU) sob o
grande impacto causado pelo ‘Relatório do Clube de Roma’ sobre o uso dos recursos naturais disponíveis no planeta. Após este evento foram realizadas discussões
regionais e internacionais sobre educação ambiental, culminado em dois eventos
principais: O Seminário Internacional sobre Educação Ambiental em Belgrado
(ex-Iugolásvia), em 1975, e a Conferência Intergovernamental sobre Educação
Ambiental em Tbilisi (ex-URSS), em 1977.
A Carta de Belgrado, documento elaborado no referido Seminário, definiu a
estrutura e os princípios da educação ambiental, conceituando esta como um processo contínuo e permanente, voltado prioritariamente às crianças e jovens, dirigida tanto para a educação formal quanto não-formal, em caráter interdisciplinar.
Não obstante a importância deste evento, a Conferência de Tbilisi foi considerada o marco conceitual definitivo da educação ambiental17, momento em que
foi apresentada uma visão crítica da realidade, demonstrando que a causa atual da
degradação ambiental possui sua raiz no sistema cultural da sociedade industrial,
cujo paradigma desenvolvimentista é pautado pelo mercado competitivo como
instância reguladora da sociedade, produzindo uma visão de mundo unidimensional, utilitarista, economicista, onde o ser humanos percebe-se numa relação de
exterioridade e domínio da natureza18.
Neste sentido, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também chamada de Rio-92, baseou-se no documento de Tbilisi
para elaborar a proposta de educação ambiental na Agenda 21. Neste contexto, estabeleceu-se que a mesma deveria voltar-se para o desenvolvimento sustentável, sendo o seu princípio básico e diretor a integração entre desenvolvimento e ambiente.
Concomitantemente o referido evento, aconteceu o Fórum Internacional das
Organizações Não-Governamentais, que pactuaram o “Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global”, o qual conceituou a educação ambiental como uma educação transformadora e como um direito dos cidadãos, convocando as populações a assumirem suas responsabilidades,
individual e coletivamente e a cuidar do ambiente local, nacional e planetário.
Neste contexto, cumpre relembrar o apresentado no início deste artigo, que
nesta mesma época (década de 70 e 80), os sistemas constitucionais, por influência da Declaração do Meio Ambiente, também começaram a reconhecer as questões ambientais como importantes, elevando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental.
Nota-se que, com esse movimento de constitucionalização da proteção da
Natureza, inicia-se uma nova postura, ou melhor, uma nova ética, através da qual a

17

DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaia, 1993.
LAYRARGUES, P. P. Educação para gestão Ambiental: cidadania no enfrentamento político dos conflitos socioambientais. In: LOUREIRO, C. F. B; LAYRARGUES, P. P. e CASTRO, R. S. (orgs). Sociedade e Meio Ambiente: a educação
ambiental em debate. São Paulo: Cortez, 2000.
18
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fria avaliação econômica dos recursos ambientais perde sua primazia exclusivista
e individualista, uma vez que precisa ser sempre contrabalançada com a saúde dos
cidadãos, as expectativas das futuras gerações, a manutenção das funções ecológicas, os efeitos em longo prazo da exploração dos recursos naturais.
Neste sentido, a perspectiva ambiental inaugurou um novo modo de ver o
mundo, no qual se evidenciam as inter-relações e a interdependência de elementos
para a constituição e a manutenção da vida. A questão ambiental impõe às sociedades a busca de novas formas de pensar e agir, individual e coletivamente; de
novos caminhos e modelos sociais e econômicos, implicando um novo universo
de valores no qual a educação tem um importante papel a desempenhar. Assim, as
discussões sobre a educação ambiental, no mundo contemporâneo, têm feito parte
das preocupações dos mais variados setores da sociedade, onde se verifica uma
grande evolução conceitual desde suas primeiras referências até os dias de hoje.
Desta forma, depois de décadas de desenvolvimento da educação ambiental,
é possível encontrar muitas definições distintas a seu respeito, indo desde as visões mais pragmáticas e de cunho mais conservacionistas, até as definições mais
abrangentes e que se pautam por uma perspectiva mais social e filosófica.
Esta última se estabelece quando a educação ambiental é situada em um contexto mais amplo, o da educação para a cidadania, configurando-a como elemento
determinante para a consolidação de sujeitos cidadãos. O desafio do fortalecimento
da cidadania para a população como um todo, e não para um grupo restrito, concretiza-se pela possibilidade de cada pessoa ser portadora de direitos e deveres, e de se
converter portanto, em ator co-responsável na defesa da qualidade de vida.
No entanto, a própria definição de cidadania tem diversas concepções.
Do ponto de vista jurídico a ela é, essencialmente, consciência de direitos e deveres, divididos em três grupos: Direitos Políticos, Direitos Sociais e Direitos Civis.
No entanto, tem-se que a cidadania pode ser entendida de diversas formas, muito mais
abrangentes, não apenas limitada a direito e deveres. Neste sentido, existem dificuldades
para a conceituação da mesma em virtude da existência de diferentes representações19.
Neste raciocínio, afirma-se que o conceito de cidadania é ambíguo20 , pois
existem diversas concepções desta, entre elas uma concepção liberal, neoliberal e,
por fim, socialista-democrática. A concepção consumista de cidadania21, estabelece que a definição de cidadão como consumidor, à primeira vista, pode parecer
positiva, ao enfatizar a liberdade de escolhas e os direitos; por outro, torna-se vulnerável na medida que ignora a massificação do mercado, a baixa taxa de opção
consciente dos indivíduos e coloca em plano relativizado as responsabilidades
coletivas e os limites que o ambiente impõe.
A cidadania planetária é uma expressão adotada para expressar um conjunto de
princípios, valores, atitudes e comportamentos que demonstram uma nova percepção

19
20
21

FERRREIRA, N. T. Cidadania: uma questão para a educação. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993.
GADOTTI, M. Pedagogia da Terra. São Paulo, Peirópolis, 2000.
CANCLINI,N. G. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1996.
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da Terra como uma única comunidade22,23,24. Na relação entre meio ambiente e cidadania, surge, também, um novo conceito, a Ecocidadania. Esta amplia as dimensões
presentes na concepção clássica de cidadania, pois insere a busca e a defesa por direitos humanos e das demais formas de vida, o senso de responsabilidade pela sociedade
e pela natureza e o senso de pertencimento a uma sociedade global25.
Desta forma, tem-se que a ecocidadania e a cidadania planetária implicam na
clara noção de direitos, deveres e responsabilidades cívicas, na busca de uma sociedade sustentável tanto no plano ideocultural como no político-econômico, fazendo
uma ponte entre os conceitos de educação ambiental crítica e emancipatória e o que
prescreve a constituição federal quanto ao papel do cidadão.
Assim, cidadania é relacionada com a identidade e com o pertencimento a uma
coletividade. Já a educação ambiental, como formação e exercício da cidadania, refere-se a uma nova forma de encarar a relação do homem com a natureza, baseada
numa nova ética, que pressupõe outros valores morais e uma forma diferente de ver
o mundo, os homens e as mulheres. Neste raciocínio, a educação ambiental deve
ser vista como um processo de permanente aprendizagem que valoriza as diversas
formas de conhecimento e que forma cidadãos com consciência local e planetária.
Neste sentido, tem-se que a educação ambiental deve gerar frutos de cidadania ativa, já idealizada e estabelecida na Constituição Federal. Assim, educar para
a realidade com enfoque na proteção ambiental deve traduzir-se em ações por
parte da comunidade, que ao se mobilizar manifesta a cidadania ativa almejada26
Portanto, pela atual situação do planeta, é necessário que se tenha um processo educacional de uma qualidade tal que os educandos sejam capazes de transformar a informação recebida na escola; em sabedoria que produza ações responsáveis socioambientalmente, respondendo à demanda atual.
Pesquisas e produções teóricas realizadas principalmente durante a última
década apontam a importância de aprendizagens específicas para os processos
de desenvolvimento e socialização do ser humano, ressignificando o papel dos
conteúdos nos processos de aprendizagem. Um meio para que os alunos desenvolvam suas capacidades e exercitem sua maneira própria de pensar, sentir e ser,
ampliando suas hipóteses acerca do mundo ao qual pertencem e constituindo-se
em um instrumento para compreensão da realidade.27
Mas é preciso lembrar que, o processo educativo não é neutro e objetivo,
destituído de valores, interesses e ideologias. Ao contrário, a educação é uma
construção social repleta de subjetividade, de escolhas valorativas e de vontades
políticas. Ela significa, portanto, uma construção social estratégica, por estar dire-
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BOFF, L. Princípio-Terra, volta à Terra como pátria comum. São Paulo, Ática, 1995.
GADOTTI, M. Pedagogia da Terra. São Paulo, Peirópolis, 2000.
24
MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 116 p., 2000.
25
LOUREIRO, C. F. B. Movimentos ambientalistas no Rio de Janeiro: análise crítica de suas tendências no contexto da
globalização. Tese de Doutorado, Rio de Janeiro: ESS/UFRJ, 2000.
26
COIMBRA, J. A. A. O outro lado do meio ambiente: uma incursão humanista na questão ambiental. Campinas: Milennium, 2002.
27
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular nacional
para a educação infantil /Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental – Brasília: MEC/
SEF, 1998. v 1.
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tamente envolvida da socialização e formação dos indivíduos e de sua identidade
social e cultural.28
Neste sentido, a educação ambiental pode assumir tanto um papel de conservação
da ordem social, reproduzindo os valores, ideologias e interesses dominantes socialmente, como um papel emancipatório, de renovação cultural, política e estética da sociedade
e com pleno desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos que a compõem.
Neste sentido, os professores devem assumir uma postura reflexiva, fazendo
que sua prática se transforme em político-pedagógica, motivando e sensibilizando as pessoas para transformar as diversas participações em eficientes, no quesito
responsabilidade socioambiental. Os educadores têm um papel estratégico e decisivo na inserção da educação ambiental no cotidiano escolar qualificando os alunos
para um posicionamento crítico face à crise socioambiental, tendo como horizonte a
transformação de hábitos e práticas sociais, além da formação da ecocidadania29.
Assim, a educação ambiental como educação emancipatória se define no
compromisso de transformação da ordem social vigente, de renovação plural da
sociedade e da relação desta com o meio ambiente, que se contrapõe com a educação conservadora, cujo objetivo é a manutenção da atual estrutura social, com
todas as suas características e valores econômicos, políticos, éticos e culturais.
Ademais, ao se observar a problemática ambiental sob uma ótica reducionista e conservadora, inibirá qualquer tomada de iniciativas em defesa da qualidade
de vida, da responsabilização dos verdadeiros agentes da degradação e da luta por
direitos ambientais entendidos como direitos de cidadania, ao passo que, politizar
o debate e a educação de forma emancipatória, pode estimular a compreensão dos
riscos presentes nas agressões ambientais, à identificação e responsabilização dos
reais agentes de degradação, ao reconhecimento do acesso a uma ambiente limpo
como uma conquista cidadã e à participação organizada tanto na resolução de
problemas comunitários quanto na defesa do bem estar público30.
Conclui-se, portanto, que a educação ambiental para o exercício da cidadania se propõe a sensibilizar pessoas que assumam seus direitos e responsabilidades sociais, formando cidadãos que adotem uma atitude participativa e crítica nas
decisões que afetam a sua vida cotidiana e na construção de uma sociedade sustentável, fazendo valer o dever e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos, efetivando os direitos humanos por meio do direito à vida.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 A Constituição Federal do Brasil de 1988 é uma das mais avançadas do mundo, visto que eleva o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental e legitima a sociedade para agir em defesa da conservação da
natureza, institucionalizando a cidadania ativa.
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LIMA, G. F. C. Ambientalismo, emancipação e sustentabilidade. Campinas, 1999.
JACOBI, P. Educação Ambiental:o desafio da construção de um pensamento crítico, complexo e reflexivo. Educação e
Pesquisa- Revista da Faculdade de Educação da USP.São Paulo, p. 233- 250, v. 31, n.2, maio/ ago, 2005.
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LIMA, G. F. C. Ambientalismo, emancipação e sustentabilidade. Campinas, 1999.
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5.2 Toda Norma por ser uma manifestação da cultura, reflete um valor social,
sobretudo dos grupos dominantes de uma determinada sociedade, já que esta não
é homogênea e sim composta por diversos grupos sociais. Ocorre que, estes possuem valores diferentes que refletem em diversas concepções sobre um mesmo
tema, o que gera muitas vezes, além de conflitos, o desrespeito (não cumprimento) da norma estabelecida.
5.3 A Educação Ambiental Emancipatória é considerada de fundamental importância na medida em que forma sujeitos cidadãos capazes de refletir, criticar e
transformar a ordem social , exercendo a cidadania ativa para fazer o valer o dever
e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, disposto na Constituição Federal do Brasil de 1988, institucionalizando, com isso, os direitos humanos
através do direito à vida.
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1. DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Os princípios fundamentais lançados logo no Art. 1º da Constituição Federal
de 1988, vêm para definir e caracterizar o Estado, suas especificidades, objetivos,
sua coletividade política, enfim, “enumerar as principais opções político-constitucionais.”1 Embora trazidos no Art. 1º do mencionado Diploma Legal, eles ali não se
concentram, encontrando-se dispersos em outros dispositivos, porém, sempre com
os mesmos interesses, com a mesma base, são as denominadas “dimensões necessárias” destes. Podem ser divididos em três grupos no que se refere ao seu objeto e
conteúdo; segundo Canotilho,2 são divididos quanto às opções políticas fundamentais, pela definição e caracterização jurídico-constitucional e coletividade política e
quanto ao princípio fundamental da ordem jurídico-constitucional.
Foram inseridos no campo constitucional porque buscados pela sociedade, razão pela qual formam um sistema aberto, caso contrário não seria possível
ter tido esse desenvolvimento. Os princípios fundamentais são revelados para
proteger os cidadãos contra o arbítrio do Estado e contra situações desumanas,
visam assegurar condições mínimas de dignidade a determinado povo. Embora
eles sejam incessantemente buscados, existem sérias ocasiões em que são desres-

1
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CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra, 1991, p. 71.
Idem, ibidem, p. 70.
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peitados. Tais situações fazem com que a humanidade se revolte a estes abusos e
busque voltar à normalidade, à paz social. São atos que não podem ser tolerados
em um mundo dito tão “desenvolvido”.
No campo jurídico, eles têm um caráter positivo (explicitar o acesso aos
órgãos do judiciário) e negativo (coibir excessos do Estado), mas sempre no sentido de proteger, de trazer garantias aos cidadãos. A Constituição é formada por
regras e princípios de diferente grau de concretização.3 Desta forma, no Art. 1º,
a Constituição Federal elenca os princípios fundamentais a serem buscados pela
República Federativa do Brasil:
Art. 1º. (...) I. a soberania; II. a cidadania; III. a dignidade da pessoa humana; IV. os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V. o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.4
Os princípios constitucionais fundamentais formam a estrutura, o cerne da
Constituição, sendo, portanto, impedidos de sofrerem qualquer tipo de alteração (a não ser pela elaboração de uma nova Constituição, e mesmo assim, seria
intolerável qualquer omissão ou supressão destes princípios, dada sua importância). Por meio deles é que se verifica se aquele é um Estado Democrático de
Direito, ou se é uma ditadura; se a ordem jurídica é justa ou não. Tamanha é a
importância dos princípios fundamentais que, poder-se-ia, a título de exemplo,
mencionar que o Estado Democrático de Direito serve de base para toda a ordem constitucional.
Na esteira do pensamento de Canotilho, pode-se afirmar que a Constituição
é direito, é lei, de modo que todos os princípios nela inseridos possuem normatividade. Segundo este autor, os princípios possuem duas dimensões: constitutiva
e declarativa. Constitutiva porque exprimem uma compreensão global da Constituição, seu sentido geral, e declarativa porque assumem a ‘soma’ de subprincípios
e concretizações normativas. Todavia, eles possuem uma ‘marca distintiva’, se
assentam em uma base antropológica comum – o homem como pessoa.5
Ao abordar o tema fontes principiológicas do direito ambiental, afirma Marcos Jorge Catalan que a essência dos princípios são “verdadeiras vigas de sustentação na delicada operação do processo de exegese das normas a serem aplicadas
ao caso concreto.”6 Mais adiante, afirma que “alguns princípios se entrelaçaram
com tamanha intensidade à questão ambiental, que é praticamente impossível
imaginar este ramo do direito na ausência destes verdadeiros bastiões na salvaguarda da aplicação das leis, posto que auxiliam a interpretação e a aplicação da
norma abstrata aos casos concretos (...)”.7

Idem, Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6. ed., Coimbra: Livraria Almedina, p. 1159.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 9. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2004, p. 11.
5
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Fundamentos .... op. cit., p. 73 et. seq.
6
CATALAN, Marcos Jorge. Fontes principiológicas do Direito Ambiental. Revista de Direito Ambiental. São Paulo:
Revista dos Tribunais, ano 10, n. 38, p. 161, abr.-jun. de 2005.
7
Idem, ibidem, p. 162.
3
4

Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students‘ Papers

459

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pode ser caracterizado como direito fundamental uma vez que decorre do princípio fundamental da
dignidade da pessoa humana. É impossível assegurar dignidade às pessoas se não
se assegurar um meio ambiente saudável, sendo inclusive, impossível se assegurar
a própria vida humana sem ambiente propício para seu desenvolvimento. Existe
uma conexão entre o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.
Os princípios fundamentais, segundo Canotilho, são os seguintes: princípio
da independência nacional (soberania), princípio Democrático, do Estado Democrático de Direito, do Estado social, o Republicano, Estado Unitário e o da
dignidade da pessoa humana. Estes, por sua vez, comportam subprincípios para
melhor estruturá-los. Ao fazer essa separação, o autor cita como exemplo, os seguintes subprincípios do Estado de direito democrático: a) princípio do Estado
Constitucional, b) princípio da independência dos tribunais e o acesso à justiça, c)
princípio da legalidade da administração, d) princípio da proteção da confiança,
e) princípio da segurança jurídica, f) princípio da proporcionalidade, g) garantias
processuais e procedimentais.8
Sendo assim, no que tange a realidade deste trabalho, os princípios referentes ao campo do direito ambiental, são decorrentes de seu reconhecimento
como direito fundamental, por meio do caput do Art. 225 da Constituição Federal
de 1988, determinando que “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.”9
Decompondo este dispositivo, verifica-se que o comando legal é dirigido
tanto ao poder público quanto ao homem, devendo ambos preservar o meio ambiente, e, quando não o fizerem, têm a obrigação de recuperá-lo e serão responsabilizados penal, administrativa e civilmente. É dever do homem e do poder público buscar esta preservação, de forma que as futuras gerações possam ter direito de
uso e gozo deste mesmo direito. Portanto, as futuras gerações não possuem mera
expectativa de direito, mas sim um direito absoluto, como condição essencial da
própria existência humana.
1.2 Da Dignidade da Pessoa Humana como Direito Fundamental
Pode-se afirmar que os direitos fundamentais, valores voltados para o homem,
não foram prontamente reconhecidos. Sua conquista foi objeto de luta e divergências, tendo custado muitas vidas a quem a buscou. Na medida em que surgem situações onde o homem se torna desprotegido do arbítrio social e estatal, este reconhecimento impõe-se necessário como forma de proteção a uma vida digna.

8
9

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Fundamentos..., op. cit., p. 83 et. seq.
BRASIL. Constituição ..., op.cit., p. 150.
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Dada a sua complexidade, a dignidade da pessoa humana envolve aspectos
das mais variadas realidades. Prima-se, sob a luz do direito de igualdade, que todo
homem, pela condição de ser, ele, humano, deva ser respeitado como tal, coibindo-se toda conduta que tente desrespeitar este princípio. Embora essa igualdade
tenha nascido desde que o homem é homem, seu reconhecimento apenas aconteceu em 10 de dezembro de 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, data da sua aprovação na Organização das Nações Unidas - ONU, como
produto da necessidade para a proteção de todos os povos, depois das atrocidades
cometidas durante as guerras, que marcam um período de multiplicação e universalização desses direitos.
A respeito da dignidade da pessoa humana afirma Comparato que “Ela resulta também do fato de que, pela sua vontade racional, só a pessoa vive em condições de autonomia, isto é, como ser capaz de guiar-se pelas leis que ele “(sic)”
próprio edita”.10
A denominação “direito fundamental” caracteriza-se pelo fato de que eles
existem para facilitar a vivência humana, sendo certo que, sua restrição, a dificultaria ou a tornaria impraticável. Desta forma, para que se tenha vida em sociedade harmônica, esses direitos fundamentais devem ser previstos, respeitados
e exercitáveis. Embora as pessoas tenham suas características peculiares, que as
tornam diferentes uma das outras, sua condição humana lhes dá o direito de serem
respeitadas como tal e as fazem com que respeitem o próximo. Por isso, Dallari
afirma que “(...) as pessoas são diferentes, mas continuam todas iguais como seres
humanos, tendo as mesmas necessidades e faculdades essenciais.”11
As liberdades individuais primeiro foram concedidas às camadas mais abastadas da sociedade, depois passaram a restringir os poderes monárquicos, acarretando o fortalecimento da burguesia.
Comparato12 afirma que com a independência das antigas treze colônias
britânicas dos Estados Unidos da América do Norte em 04 de julho de 1776,
inicia-se a Democracia moderna, combinando, sob o regime constitucional, a representação popular com a limitação de poderes governamentais e o respeito aos
direitos humanos, reafirmada depois pela Revolução Francesa. Todavia, apenas
em 1948, com a Declaração Universal de Direitos Humanos é que o homem teve
efetivamente esses direitos reconhecidos e garantidos.
Com a positivação dos direitos do homem, a lei deixa de ser emanada pela
religião e pelos costumes e passa a ser ditada pelo próprio homem, por conta de
sua vontade soberana (autodeterminação dos povos).
A internacionalização dos direitos humanos teve início com a luta contra a
escravidão, regulamentação do trabalhador assalariado e busca pelo valor da dignidade da pessoa humana, que não mais suportava as atrocidades cometidas pelo
totalitarismo. Seu início, como já afirmado acima, foi com a Declaração Universal

10
11
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COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. 2. ed., São Paulo: Moderna, 2004, p. 14.
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dos Direitos Humanos em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. Sendo
assim, por força de convenções, tratados e acordos internacionais, difundidos pela
ONU, grande responsável pela conscientização mundial da importância dos direitos humanos, “o ser humano é objeto de preocupação e defesa global”.13
Assim, nas palavras de Silva, “Bem se sabe que os direitos fundamentais são históricos: nascem e se transformam”.14 Partindo desse pressuposto, o autor cita a divisão
dos direitos fundamentais em: de primeira, segunda, terceira e quarta gerações.
Sem embargo da autoridade científica do autor acima mencionado, preferese utilizar neste trabalho o termo ‘dimensões’ ao invés de ‘gerações’. Em razão
disto, é bom que se aponte que o sentido etimológico da palavra dimensão significa tamanho, volume, ou em sentido figurado, importância; para o conteúdo deste
trabalho, utilizar-se-á esta à expressão dimensão. Geração assume sentido de vida
nova, ou seja, ocorre uma ruptura entre uma geração e outra, é um novo começo;
já dimensão tem o sentido de que os direitos vão se incorporando, melhorando,
ampliando, e não nascendo cada qual a seu tempo sem relação com o anterior,
tem-se a existência de uma continuidade. Daí a opção por esta última expressão.
O termo ‘dimensão’ também é utilizado por Canotilho quando este trabalha
o sentido global dos princípios estruturantes da Constituição. Ele afirma que estes
têm ‘dimensão constitutiva’ e ‘dimensão declarativa’. Dimensão constitutiva porque os princípios dão um sentido geral da constituição e ‘dimensão declarativa’
porque em várias ocasiões eles se colocam como ‘superconceitos’.15
Os de primeira dimensão, chamados direitos civis, foram assegurados pela
Declaração de Virgínia nos Estados Unidos da América do Norte, em 1776, e
pela Revolução Francesa em 1789. Distinguem a demarcação entre Estado e nãoEstado, com cunho individualista, tanto quanto ao modo de exercício, ao sujeito
passivo do Direito, bem como ao seu titular, marcados pela doutrina liberal. São
os direitos à liberdade, segurança e propriedade.
Os de segunda dimensão, marcados pela doutrina socialista, reivindicavam direitos sociais - Estado de bem-estar social. Porém, aqui, o sujeito
passivo da relação não é mais o homem, mas sim o Estado. Tem-se como
exemplo o direito à saúde, à habitação, à educação, ao salário suficiente à
sobrevivência, dentre outros.
Para se adequarem ao contexto social vivido atualmente, os direitos evoluíram para o que hoje se denomina direitos de terceira e quarta dimensões. Seguindo pensamento de Lafer, “Estes direitos têm como titular não o indivíduo
na sua singularidade, mas sim grupos humanos como a família, o povo, a nação,
coletividades regionais ou étnicas e a própria humanidade”.16
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ROBERT, Cinthia; SÉGUIN, Elida. Direitos Humanos, acesso à justiça: um olhar da defensoria pública. Rio de
Janeiro: Forense, 2000, p. 15.
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SILVA, José Afonso da. Fundamentos Constitucionais da Proteção do Meio Ambiente. Revista de Direito Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, n. 27, p. 51, jul.–set. 2002.
15
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional.. op. cit., p. 1170.
16
LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. São
Paulo: Companhia das Letras, 5. reimp., 2003, p. 130.
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Nessa última dimensão de direitos, os chamados direitos coletivos, estão
presentes o direito ao meio ambiente equilibrado, direito à paz, ao desenvolvimento e regulamentação quanto às relações de consumo.
A tríade território-povo-governo, que forma o Estado, abalou-se com a formação da primeira guerra mundial. Uma das conseqüências da guerra foi que as
pessoas perderam seus lares, territórios e identidade. Pela expulsão de seu Estado,
as pessoas se tornavam apátridas, passando a ser descartáveis. Infelizmente, conforme ensinado por Hannah Arendt em “Origens do Totalitarismo”, a guerra é a
ruptura dos direitos humanos; o pós-guerra é a reconstrução destes, para restabelecer o valor dos indivíduos.
Lafer contraria a concepção de que todos são iguais perante a lei afirmando que:
Nós não nascemos iguais: nós nos tornamos iguais como membros de uma
coletividade em virtude de uma decisão conjunta que garante a todos direitos
iguais. A igualdade não é um dado – ele não é um physis, nem resulta de um
absoluto transcendente externo à comunidade política. Ela é um construído,
elaborado convencionalmente pela ação conjunta dos homens através da organização da comunidade política17

Sendo assim, os direitos humanos são tidos como construção de igualdade,
e a cidadania, como o direito a ter direito na visão de Hannah Arendt na obra
mencionada. Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, estes direitos
ficaram caracterizados pela universalidade e indivisibilidade, consoante se extrai
do ensinamento de Piovesan.
Universalidade porque clama pela extensão universal dos direitos humanos,
sob a crença de que a condição de pessoa é o requisito único para a dignidade e
titularidade de direitos. Indivisibilidade porque a garantia dos direitos civis e políticos é condição para a observância dos direitos sociais, econômicos e culturais
e vice-versa.18
Assim sendo, eles formam uma unidade indivisível, de modo que, se violado um
dos direitos acima descritos (sociais, políticos etc), os demais também o serão.
Note-se que existe um contraponto entre estes dois posicionamentos.
Para o primeiro, o homem não nasce igual, mas essa igualdade é legitimada
por uma convenção social. Seu posicionamento contraria o ensinamento cristão de que todos sejam iguais por serem imagem e semelhança de Deus, não
podendo haver diferença entre eles. Para a autora citada, a condição humana
é o único requisito para a caracterização de sua proteção. Ou seja, mesmo
antes do nascimento, se tiver vida, a pessoa humana já é passível de proteção. Enquanto que, para o primeiro autor citado, Lafer, a condição carece de
reconhecimento; para a segunda, Piovesan, tanto o reconhecimento como o
exercício são prévios.

17

Idem, ibidem. op. cit., p. 150.
PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos, Globalização Econômica e Integração Regional. In: D’ANGELIS, Wagner
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Entende-se, pelo posicionamento de Piovesan, que ela segue a teoria dos
direitos naturais, segundo o qual, “todos” são iguais perante a lei, são direitos que
antecedem a própria existência humana, e não necessitam de nenhum reconhecimento por parte do Estado para serem exigidos, existe uma consciência de seu
reconhecimento; contrapondo-se a essa corrente, Lafer, pelo que se pode analisar
em sua obra, é adepto da teoria positivista, ou seja, sem o reconhecimento estatal
esses direitos não poderão ser exigidos.
Pode-se mencionar que essas duas visões se completam, de forma que, se
analisadas de maneira isoladas elas não se mostram perfeitas. A junção do posicionamento positivista de Celso Lafer com o naturalista de Flávia Piovesan se
integram a ponto de formarem uma terceira corrente: a pós-positivista. Esta sim
em perfeita consonância com o sentido de dignidade: todos são iguais perante à lei
(sendo esta característica até anterior a existência humana) todavia carece de reconhecimento por parte do Estado e da própria sociedade. Como já foi mencionado
em tópicos anteriores, os princípios possuem um valor transcendental, podendo
variar de sociedade para sociedade. Desta forma, se a dignidade da pessoa humana não for um valor tutelado em determinada sociedade, seu sentido cai no vazio.
Por isso que ela carece de um reconhecimento, para poder ser exigida contra o
arbítrio de quem quer que seja.
Contudo, na fase da pós-modernidade, o problema não reside mais no campo em que foi exposto acima. Superada esta fase, a questão que se coloca é o
distanciamento existente entre o que está previsto na ordem constitucional com
o que vem sendo praticado. Neste sentido, deve-se indagar se o poder judiciário,
instrumento que as pessoas se socorrem para verem seus direitos garantidos, tem
sido eficaz no momento de concretização deste direito fundamental. Seguindo o
pensamento de Bittar:
Neste quadrante é que se permite dizer que um inquestionável paradoxo está
estampado no horizonte: de um lado, direitos fundamentais de diversos quilates
(primeira, segunda e terceira gerações) textualmente expressos nos diversos artigos da Constituição Federal de 1988; de outro lado, práticas sociais defasadas
em pelo menos um século ante os desafios (econômicos, políticos, institucionais,
orçamentários...) propostos por diversas inovações constitucionais.19
A solução vislumbrada pelo autor seria a efetivação da dignidade da pessoa
humana por meio de ações governamentais e das ações sociais, o que será tratado
em tema a parte quando for abordado o assunto políticas públicas.
1.3 O Respeito à Dignidade da Pessoa Humana como Forma de Respeito ao Meio
Ambiente – Um Novo Direito Fundamental
O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado veio insculpido no
Art. 225 da Constituição Federal de 1988. É um direito fundamental, tendo em
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BITTAR, Eduardo C. Bianca. O direito na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 291.
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vista que o sentido de fundamental, conforme afirmado por Lassale20, é algo básico, que constitui, deve existir, que se rege por sua própria necessidade. “Na
verdade, estamos diante de um desdobramento da proteção do direito à vida, pois
a salvaguarda das condições ambientais adequadas à vida, dependem logicamente
da proteção dos valores ambientais”.21 Se esse direito essencial não for respeitado,
a própria vida se põe em risco – lembrando que os reflexos de mau uso do meio
ambiente já vêm sendo sentidos pela humanidade.
Conforme se verifica da evolução dos direitos acima mencionados, eles passam de um caráter individualista para o sentido de coletivo, no qual, pode-se afirmar que, existem bens que devido ao seu interesse, não pertencem apenas a uma
pessoa em particular, mas sim a várias, tal como o meio ambiente.
Este fato ocorre como conseqüência dos fatos marcantes na sociedade pósmoderna: relativização da soberania, fatos que ultrapassam os limites territoriais,
surgimento de blocos econômicos, efeitos da incessante busca pela modernização
e industrialização, ou seja, fatos que tomaram tamanha relevância que ultrapassaram os limites de controle do homem e têm uma enorme dimensão na atualidade.
São questões que atormentam o homem hoje e trazem uma preocupação de nível
global tamanha sua importância. A título de exemplo, pode-se mencionar o problema surgido com os desabrigados ambientais.
Nos dias atuais muitas pessoas têm perdido seus lares, famílias, vidas, pertences em decorrência das tragédias ambientais. Por isso, além da guerra os desastres ecológicos têm dizimado vidas, gerando o deslocamento em massa de pessoas de determinados lugares. Ou mesmo se lá permanecem, devem recomeçar do
zero, pois tudo que tinham foi destruído.
Ao falar de direitos humanos, verifica-se que estes envolvem diversas espécies, as quais comportam subdivisões. Dentre estas, está o direito ao meio ambiente saudável, previsto constitucionalmente, mais especificamente no Art. 225
da Constituição Federal de 1988. A proteção dada ao meio ambiente como uma
espécie de direitos humanos ocorre devido à sua íntima ligação à própria condição de sobrevivência humana. É notável hoje em dia a conseqüência climática,
dentre tantas outras, enfrentadas pelo homem, decorrente do descaso com o meio
ambiente. Tendo em vista que o termo meio ambiente engloba aspectos naturais,
culturais, artificiais e de trabalho, podendo-se afirmar que a proteção dada a ele, é
estendida às suas diversas formas.
Bobbio quando discorre sobre a evolução dos direitos do homem, explica
que, em um primeiro momento, ocorre a proteção dos direitos de liberdade para
os direitos sociais e políticos, ao passo que, em um segundo momento, a titularidade de direitos deixa de ser de cunho individual e passa a ter grupos de pessoas
como seus titulares, levando-se em conta as especificidades do ser humano, e
até outros grupos que não o homem, incluindo o meio ambiente. Ele afirma que:

LASSALE, Ferdinand. A essência da Constituição. 4. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1998, p. 25.
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São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 4, v. 16, p. 172, out.-dez. 1999.
20
21

Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students‘ Papers

465

“Nos movimentos ecológicos, está emergindo quase que um direito da natureza
a ser respeitada ou não explorada, onde as palavras ‘respeito’ e ‘exploração’ são
exatamente as mesmas usadas tradicionalmente na definição e justificação dos
direitos do homem”.22
A preocupação hoje gira em torno dos limites ecológicos com os direitos humanos. Como já alertado por Bosselmann, “Refere-se ao fato que liberdade individual
não é apenas determinada por um contexto social – a dimensão social dos direitos humanos-, mas também por um contexto ecológico.” Ele mostrou que os séculos XVIII,
XIX e XX foram marcados pelo princípio da liberdade, igualdade e fraternidade, respectivamente; e o XXI, o autor propõe que deveria ser o século da consciência ecológica, sendo esta a base comum para os direitos humanos e o meio ambiente. 23
No momento de análise do dispositivo constitucional do Art. 225 como um
direito fundamental, Mazzuoli entende que:
Este dispositivo do texto constitucional consagra também o princípio segundo o qual o meio ambiente é um direito humano fundamental, na medida em
que visa a proteger o direito à vida com todos os seus desdobramentos, incluindo
a sadia qualidade de seu gozo. Trata-se de um direito fundamental no sentido de
que, sem ele, a pessoa humana não se realiza plenamente, ou seja, não consegue
desfrutá-lo sadiamente, para se utilizar a terminologia empregada pela letra da
Constituição.24 (grifos do autor)
Por fim, embora a proteção ambiental não esteja prevista no rol dos direitos fundamentais, ela não perde sua característica essencial de um direito
fundamental uma vez que está intimamente relacionada a própria existência da
vida. Sem a efetiva preservação, a própria vida humana, o maior dos direitos
fundamentais, se coloca em risco, podendo, inclusive, deixar de existir. Esse,
senão outro, o motivo da elevação da proteção ao meio ambiente como um direito fundamental, sendo dever tanto do poder público quanto do próprio homem,
zelar pela sua preservação.
2. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
DO ART. 170
A Ordem Econômica e Financeira está inserida no Título VII da Constituição
Federal, seguida pelo Capítulo I que trata dos Princípios Gerais da Atividade Econômica. Dispõe o Art. 170 do referido diploma legal que: “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

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. op. cit., p. 69.
BOSSELMANN, Klaus. Human rights and the environment: the search for commom ground. (Direitos humanos e
meio ambiente: a procura por uma base comum). – tradução livre da autora. Revista de Direito Ambiental. São Paulo:
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Ambiente. Revista de Direito Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 9, v. 34, p. 109, abr.-jun. 2004.
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os seguintes princípios: (...)”25, elencando nove princípios a serem seguidos e, ainda, determinando no seu parágrafo único que o exercício da atividade econômica
pode ser exercido por todos, de forma livre, salvo alguma determinação legal.
Entende-se deste enunciado que o legislador, ao disciplinar o exercício da
atividade econômica pelo particular, deixou que esta seguisse critérios da não-intervenção estatal, permitindo que o próprio mercado se auto-regulasse.
O legislador retoma aqui valores já mencionados anteriormente: valorização
do trabalho humano (que está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana), livre iniciativa, existência digna e justiça social. Conforme assevera José
Afonso da Silva, a Constituição consagra uma economia de mercado, de natureza
capitalista (ao inserir o termo “iniciativa privada”), todavia dá prioridade aos valores do trabalho humano sobre os demais valores da economia de mercado, com
a finalidade de orientar a intervenção estatal.26
No que tange à dignidade da pessoa humana, este tópico já foi explorado no primeiro capítulo deste trabalho. Resta falar sobre a valorização do
trabalho humano de forma mais específica. Essa valorização do trabalho humano trazida no Art. 170 da Constituição Federal tem por finalidade prover
à população não apenas emprego, mas sim, fomentar, por meio de políticas
públicas, geração de empregos com qualidade, de maneira que a população
possa encontrar um emprego que melhor se adeqüe ao seu perfil, podendo,
desta forma, trabalhar de forma realizada e digna. Quando se fala em emprego com qualidade, este trabalho refere-se ao desestímulo de subemprego, à
diminuição de pessoas que trabalham na informalidade e até mesmo na criminalidade, empregos que evitem acarretar desemprego estrutural (conceito
calcado no ideário econômico do liberalismo, segundo o qual o desemprego
faz parte da ordem natural das coisas, e apresenta-se imutável, justificandose na atual situação do mercado, que não consegue mais produzir o número
necessário de empregos em decorrência do avanço tecnológico, de forma que
se coloca o trabalhador ineficiente como o desempregado estrutural repassando-lhe a culpa por sua própria falta de sorte). “Por esse raciocínio, a ‘culpa’
do desemprego é do próprio trabalhador, que não foi eficiente o bastante para
se manter empregado, como que atribuindo a ele a voluntariedade pelo desemprego. Então, o desemprego é algo voluntário.”27 Outros fatores como o
aumento da população, o ingresso feminino no mercado de trabalho e o aumento da extensão da vida profissional também reforçam essa visão mercantil,
segundo a qual o caos é inevitável. Distanciando-se dessa visão ideológica se
deve caminhar para reconstrução do próprio conceito de desemprego, que vai
além daquele que perdeu o emprego, estendendo-se àquele empresário que
não consegue mais sobreviver na nova realidade mundial que se apresenta e
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suas constantes mutações. Com certeza, o desemprego não deve ser encarado
como “natural” à medida em que o homem possui capacidade para combater
suas causas e efeitos.
Questão que deve ser analisada é se esta exploração da atividade econômica,
já que não pode ter a intervenção do Estado e feita de forma livre, não deva seguir
nenhuma limitação, indagando-se quais os parâmetros dessa exploração. A resposta a este questionamento encontra-se nos incisos do Art. 170 da Constituição
Federal, nos princípios ali elencados. Segundo José Afonso da Silva, sobre estes
princípios que, “todos podem ser considerados princípios na medida que constituem preceitos condicionadores da atividade econômica.”28 Seguem abaixo:
I. soberania nacional; II. propriedade privada; III. função social da propriedade; IV. livre concorrência; V. defesa do consumidor; VI. defesa do meio ambiente;
VII. redução das desigualdades regionais e sociais; VIII. busca do pleno emprego;
IX. tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.29
É lícito então ao particular exercer qualquer atividade econômica, desde que
não contrarie os princípios acima determinados, sob pena de sofrer sanções tanto
de ordem pública quanto de ordem social, acarretando inclusive a proibição de seu
exercício. Pode-se concluir, então, que estes princípios são formas de limitação da
exploração da atividade econômica pelo particular.
Vencida essa fase, passar-se-á, desta forma, a análise dos aspectos que concernem o desenvolvimento econômico, mais especificamente no Brasil, e o posicionamento do Estado frente à opção de sua não-intervenção do domínio econômico.
3. DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – NECESSIDADE DA CONSIDERAÇÃO DOS
ASPECTOS SOCIAIS E CULTURAIS
O termo “desenvolvimento sustentável” representa, para este trabalho, a exploração adequada do meio ambiente, a menos invasiva, a que é feita de forma
com que não se comprometa a manutenção da existência da espécie natural, tanto
no plano presente quanto para o futuro. Essa idéia surgiu em 1987 com o relatório
da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente da Organização das Nações Unidas,
ganhando fortalecimento com a ECO 9230.
Com fundamento no artigo de Eckard Rehdinber31: “Precaução e sustentabilidade: dois lados da mesma moeda”, extrai-se que o princípio da precaução tem
o intuito de policiar a exploração do meio ambiente, feito para assegurar um grau
adequado de conservação e proteção, bem como o surgimento recente do princípio
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do desenvolvimento sustentável, na qual o autor busca analisar se o segundo princípio se sobrepõe ao primeiro ou se eles são complementares. Entende que o termo
precaução é muito ambíguo e de difícil definição, tentando conceituá-la da seguinte
forma: “a prevenção de um dano iminente em uma situação onde o dano ambiental
já aconteceu e pode acontecer no futuro, mas onde devido a falta de conhecimento
suficiente com a relação causa e efeito, é impossível atribuir o dano a determinadas
substâncias.”32 Afirma que existem situações em que o risco é inaceitável ou deva
ser reduzido, mas existem casos que a existência de um risco residual não deve ser
levado em conta, pois, seu possível acontecimento é hipotético, sendo pois tolerável. Tal como ocorre no direito pátrio, cabe ao produtor do risco o ônus da prova.
Quanto ao significado do princípio do desenvolvimento sustentável, de forma geral, defende o autor que seu sentido abrange os seguintes aspectos:
econômico, social e cultural do desenvolvimento da sociedade que preencha
as necessidades presentes sem tirar das gerações futuras a possibilidade de preencher a delas. Sustentabilidade exige a preservação das funções ambientais como a
base fundamental para a existência do homem e da economia.33
Tendo em vista que o conceito de desenvolvimento sustentável envolve
aspectos econômicos, social e cultural, é necessário que se analise como deve
ocorrer o desenvolvimento econômico, sem prejuízo da conservação do meio ambiente. É necessário abordar o problema do desenvolvimento, diferenciando-o de
progresso, para, a partir daí, analisar-se o que vem a ser o desenvolvimento sustentável e os aspectos a ele relacionados.
Muito embora no senso comum o termo desenvolvimento seja usado como
sinônimo de progresso (até mesmo na bandeira do Brasil vê-se o termo ordem e
progresso), eles são distintos. Conforme expõe Lourival Vilanova:
O desenvolvimento requer planejamento, interligação das variáveis sociais
(melhor, sociológicas), recursos financeiros e econômicos, investimentos que ultrapassam a capacidade econômica dos particulares, ação racionalizada (planejamento), direção do progresso, em vez de espontaneidade do livre jogo dos fatores
econômicos, e vontade ou decisão de mudança.34
O desenvolvimento em determinado local não ocorre de forma simples, sem
se ter em conta os aspectos sociais e culturais. Para se instalar uma empresa, deve
haver um estudo por parte do empresário verificando o que, como e para quem
produzir. Desta forma, a fim de que se promova o desenvolvimento de determinada região, é necessário verificar, antes de se instalação desta empresa, quais
os costumes daquele local; que valores estão inseridos nestes costumes; o nível
educacional e o que pode ser feito para se melhorar a qualidade de vida daqueles
cidadãos; os dados climáticos; fenômenos econômicos tais como preços, câmbio
e crédito; deve ser feito um estudo local para que a indústria possa ter êxito. O
planejamento econômico depende também de decisões estatais. Por isso, Louri-
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Idem, ibidem, p. 22.
REHDINBER, Eckard. op. cit., p. 25.
VILANOVA, Lourival. op. cit., p. 468.
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val Vilanova aponta que é o Estado quem tem melhores condições de assumir a
empresa do desenvolvimento global, integral, racionalizado, uma vez que tem de
haver uma política de desenvolvimento, constituída por uma política educacional,
econômica, populacional, financeira, de crédito e tributária, ou seja, uma política
de decisão de investimentos35. O Estado será o responsável por essas decisões.
Cabe ao Estado a responsabilidade de realizar um planejamento para o desenvolvimento de determinada região, buscando trazer a instalação de uma indústria que
atenda ao perfil cultural daquele lugar.
Quando uma indústria é instalada em determinada região, com benefícios
fiscais e subsídio do Governo, sem, contudo ter uma obrigação em contrapartida,
pode-se afirmar que ocorre o progresso (e não desenvolvimento) daquele local.
Ou seja, a indústria é instalada, gerando empregos e estimulando o comércio local. Todavia, se essa empresa requerer um determinado grau de conhecimento e
foi instalada em uma região carente, os empregos ali gerados não serão destinados
à população local. Terá de ser contratado mão de obra qualificada de fora, para
poder desempenhar as tarefas necessárias, restando apenas serviços com baixa remuneração e geralmente de caráter braçal para a população local. Eles, inclusive,
não terão nem a possibilidade de adquirir o produto que produzem.
Em matéria trazida pelo jornal “Folha de S. Paulo”36, grifes de luxo e globalizadas estão produzindo seus produtos em fábricas instaladas na periferia de Fortaleza
bem como em cidades vizinhas. Isto está ocorrendo devido à mão de obra barata e a
devido à localização geográfica do Ceará ser próxima da Europa, com a existência
de dois portos na cidade de Fortaleza. O preço da calça confeccionada gira em torno
de U$$ 12.00 (doze dólares) para as grifes, sendo vendida nas lojas por um valor ao
redor de U$$ 600.00 (seiscentos dólares), enquanto que o salário das costureiras, que
recebem por produção, não ultrapassa R$ 500,00 (quinhentos reais) ao mês.
Conclui-se que esta região pode ter atingido o progresso, mas não logrou
alcançar seu desenvolvimento. Por isso a importância do Estado para fazer um
planejamento e direcionar o desenvolvimento regional. Caso contrário, a população local continuará sendo explorada por grandes empresas e marcas, recebendo
salários ínfimos enquanto os lucros são exorbitantes.
Nusdeo esclarece que desenvolvimento econômico não pode ser confundido
com crescimento econômico, que se aproxima da explanação trazida acima diferenciando desenvolvimento de progresso:
A rigor, o conceito de desenvolvimento econômico distingue-se do conceito
de crescimento a partir de sua maior amplitude, que abrange não somente crescimento econômico como melhora de índices sociais. Vale dizer, país desenvolvido
não é aquele cujo PIB é superior a algum nível arbitrariamente definido, mas
aquele cujos índices sociais apontam o acesso da grande maioria da população a
padrões aceitáveis de moradia, saneamento, educação e saúde37.
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Idem, ibidem, p. 469.
FOLHA DE S. PAULO. São Paulo, domingo, 13 de novembro de 2005, p. A1 e B8.
NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. op. cit., p. 146.
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Para o conceito de desenvolvimento sustentável, seguindo o pensamento
da autora acima citada, é uma exigência aproximar economia da preservação do
meio ambiente. São requisitos essenciais para o desenvolvimento da sociedade
moderna: a) ciência; b) tecnologia (fundada na ciência); c) um mecanismo controlador do processo do desenvolvimento econômico.38 Este último está ligado
ao planejamento a ser elaborado pelo Estado. Afirma Vilanova que o processo de
desenvolvimento neste País, “cujos problemas excedem as órbitas estaduais, municipais e regionais, e o desenvolvimento se verificar em termos globais, conjunturais, sem distorções setoriais, locais ou geográficas, só o Estado central (União)
tem condições de fazê-lo39”, de forma que, a intervenção do Estado na Economia
se faz necessária a fim de amenizar os desequilíbrios por ela ocasionados.
4. CONCLUSÕES ARTICULADAS
Considerando tudo o que foi exposto, conclui-se:
4.1 A Constituição, já em seu início, declara quais são seus princípios fundamentais, objetivos e a forma de organização a ser seguida pelo Estado Democrático
de Direito, informando que a Democracia é um dos maiores valores conquistados
pelo povo brasileiro escolhida por eles como o regime a ser seguido.
4.2 A dignidade da pessoa humana, fruto de lutas e conquistas, inserida no Texto
Constitucional, coloca todas as pessoas em um mesmo nível de igualdade, devendo, porém, ser instrumentalizada e trazida para o plano concreto, efetivada,
quando eventualmente violada, pelo Judiciário.
4.3 A manutenção de um meio ambiente equilibrado tem reflexos no princípio
da dignidade da pessoa humana, uma vez que, se o primeiro não for observado,
coloca-se em risco a própria existência humana, portanto, o meio ambiente equilibrado é um desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana.
4.4 Os termos desenvolvimento e progresso têm características distintas; enquanto progresso pode ser alcançado sem parâmetros relacionados à dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento só se faz quando a pessoa humana é respeitada,
com salários dignos, melhores condições de trabalho; devendo observar aspectos
sociais e culturais para conseguir alcançá-lo.
4.5 A exploração da atividade econômica deve ocorrer de maneira equilibrada,
racionalizada, com vistas à preservação do meio ambiente; para que isso ocorra
deve-se ter em vista que a conservação do meio ambiente é dever de todos (Estado
e cidadãos) e tem como destinatário não apenas as gerações presentes mas principalmente as gerações futuras.
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VILANOVA, Lourival. op. cit., p. 476.
Idem, Ibidem, p. 487.
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A INAPLICABILIDADE DAS NORMAS
PROTETORAS DA BIODIVERSIDADE NA
ZONA COSTEIRA EM PELOTAS (RS)
EUGÊNIA ANTUNES DIAS
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Desenvolvimento Sustentável – FLACAM/UNESCO

ANTÔNIO CARLOS PORCIÚNCULA SOLER
Centro de Estudos Ambientais – CEA; Mestranda em
Ciências Sociais – ISP/UFPEL

A zona costeira brasileira apresenta uma grande diversidade biológica, porém ameaçada, notadamente, pelo processo de urbanização pautado pelo mercado. Diversas leis conquistadas pelos movimentos ambientais e outros setores da
coletividade protegem esse bioma, patrimônio nacional, assim considerado pela
Constituição Federal. Ações da Administração Pública que visam fazer valer tal
gama de normas, não raras vezes recebem resistência dos interesses privados, os
quais buscam o Poder Judiciário, entre outros meios, para protegerem seus propósitos que acabam por alcançados, mesmo contrariando a doutrina, a lei ambiental
e o interesse público.
1. INTRODUÇÃO
A relevância da biodiversidade encontrada nos ambientes naturais ainda
existentes no litoral brasileiro, constantemente reconhecida e exaltada pela ciência, foi um dos motivadores que elegeram a Zona Costeira, juntamente com
outros biomas, patrimônio nacional, pela Carta Magna. Junta-se a isso o esforço
de algumas ONGs ambientalistas na conquista de regras e normas ambientais
locais ou não, protetoras da biodiversidade costeira e que colaboram na formação
e consolidação do Direito Ambiental Brasileiro.
Entretanto, o litoral atlântico é palco também da extinção de diversas espécies e supressão de habitats, por força de externalidades negativas, tendo por
protagonista, via de regra, a urbanização norteada pelo mercado imobiliário
e de forma ilícita, somada a precária presença do Estado na minimização dos
conflitos ecológicos.
Na costa brasileira, de norte a sul, as causas e os problemas socioambientais
aparecem na sua essência, invariavelmente, de forma semelhante. Alterna o ecossistema degradado, a espécie injuriada, a população prejudicada, mas a origem da
degradação ambiental é a mesma: a postura mercadológica e desenvolvimentista
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que visa transformar a natureza em dinheiro e benefícios para poucos. Também
a postura estatal é a mesma, com raras e efêmeras exceções, como é o caso de
Pelotas (RS) que abordaremos a seguir. Tais ocupações irregulares levam 2/3 das
praias a diminuírem em tamanho e largura e a receberem 47,1 milhões m3/dia de
litros de esgotos lançados sem tratamento, conforme o Projeto Orla.1
A presente tese enfoca alguns aspectos da ética que fundamenta a inaplicabilidade de normas ambientais na Orla da Laguna dos Patos, Balneário Laranjal,
Município de Pelotas (RS) e sua lesividade para a biodiversidade costeira, tendo
como referência principal os conflitos de uso e ocupação desse espaço, os quais
acabaram por serem judicializados. Para tanto são analisados os acórdãos disponíveis no sítio eletrônico do TJ/RS, pela relativa facilidade de acesso ao conteúdo das decisões, bem como pelo caráter “definitivo” das mesmas, ainda que
existam, em tese, outras possibilidades de recurso, embora contrária às práticas
verificadas. Ademais, as sentenças de primeiro grau não são disponibilizadas no
sítio do TJ/RS.
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA E DO CONFLITO
O Balneário do Laranjal, área urbana do Município de Pelotas, componente
da Aglomeração Urbana do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, foi integrado à
Zona Costeira pelo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e está situado na
parte norte da região estuarina da Laguna dos Patos, guardiã de uma diversidade
biológica, como a representada pela vida aquática e seu sistema hídrico, cujos
atributos ecológicos e seus ecossistemas foram razões para a criação de áreas
protegidas como o Parque Nacional da Lagoa do Peixe e a Estação Ecológica do
Taim, ambas Reservas da Biosfera, declaradas pela UNESCO2.
Tal assentamento urbano foi implantado num ambiente caracterizado por
dunas, matas e banhados. Seu ambiente não alterado apresentava predominância
de figueiras, espécie ameaçada de extinção, atualmente protegidas por lei3, patrimônio natural e cultural dos gaúchos, inobstante sua peculiar beleza cênica.
Importante destacar que tal região é considerada por diversos estudos e trabalhos de ONGs e organismos estatais merecedora de ações protetoras imediatas,
como o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o qual considera ser zona de extrema importância biológica conforme trabalho intitulado “Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade das Zonas Costeiras e Marinha”4.

1
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. Projeto Orla. Fundamentos para Gestão
Integrada. Brasília: MMA/SQA; Brasília: MP/SPU, 2002.
2
Soler, Antonio Carlos Porciúncula. Jornal Diário da Manhã. Pelotas. 1998. p. 3.
3
RIO GRANDE DO SUL. Lei Estadual nº 9519, de 21 de janeiro de 1992. Institui o Código Florestal do Estado do Rio
Grande do Sul e dá outras providências. Coletânea de Legislação Ambiental, Porto Alegre: Procuradoria Geral de Justiça,
2003. p. 443.
4
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade das Zonas
Costeiras e Marinhas. Brasília: MMA/SBF. 2000. 72p. Outros projetos apontam a área como de relevância ambiental, por
exemplo, os estudos que subsidiaram o Projeto de Lei Estadual Área de Proteção Ambiental das Lagoas – APA das Lagoas
e o Programa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul denominado Mar de Dentro.
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2.1 O Conflito Ambiental
A praia do Balneário Laranjal, espaço público e área de preservação permanente (APP)5, está oprimida pela ocupação urbana, cuja borda é um calçadão, que
se estende paralelamente por toda sua extensão. Sobre a areia da praia e ao longo
do tal calçadão, edificam-se ilegalmente para fins comerciais, gerando degradação
ambiental. Nas extremidades da praia ainda encontramos remanescentes de Mata
Atlântica e seu ecossistema associado de banhado.
O conflito existente na área decorre da ocupação e uso irregulares, promovendo um quadro de insustentabilidade socioambiental que, em dado momento, contou favoravelmente com a ação do Poder Público, pelo menos, em
dois aspectos. O primeiro, decorrente da sua omissão no poder-dever de aplicar
a legislação pertinente, não somente do Poder Executivo, em todos os níveis
federados, mas também do Poder Legislativo e Judiciário. E o segundo aspecto
na medida que estimulou a ocupação, quando promoveu, no inicio dos anos 906,
a construção de alguns dos estabelecimentos fixos que hoje ocupam irregularmente a área, tendo inclusive fornecido os croquis. Problemas de ordem administrativa devido a irregularidades no processo licitatório7, ensejaram a propositura de ação de improbidade administrativa contra o então Secretário Municipal
da extinta Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SMUMA),
órgão encarregado da gestão urbana.
Os estabelecimentos comerciais que ocupam a área são destinados à comercialização de produtos alimentícios. Tais atividades são desenvolvidas em
construções, de alvenaria ou madeira, algumas dentro do padrão irregularmente sugerido pela SMUMA, outras em trailers, ambos fixados à areia da
praia e/ou junto ao calçadão, em alicerce de cimento, com portes variados.
Não possuem Alvará de Localização e Atividade válido, nem tampouco Licenciamento Ambiental. Não obtiveram todos os documentos necessários à sua
construção, como Alvará de Licença para Construção, Licença de Instalação,
Carta de Habitação e Alvará de Proteção e Prevenção contra Incêndios, entre
outros. E mesmo que houvesse expedido, estes seriam nulos, pelas razões de
direito mencionadas.
2.2 Impacto Ambiental dos Usos da Orla pelos Estabelecimentos Irregulares
Com base na metodologia sugerida pela Resolução do CONAMA8 e no Manual de Gestão do Projeto Orla, foram elencadas algumas externalidades.

5

Art – 6º, da Lei municipal 4.392/99, que declara como área de interesse ecoturístico a “Orla da Laguna dos Patos“ no
município de Pelotas, nos termos do artigo 258 da L.O.M. e dá outras providências.
6
Especificamente o Poder Executivo Local.
7
Tal ocorrência não será estudada no presente trabalho porque entendemos que não há possibilidade de processo lícito e
regular para o local em decorrência da impossibilidade legal de edificação.
8
CONSELHO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. Resolução do CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986. Dispõe
sobre critérios básicos e diretrizes gerais para o Relatório de Impacto Ambiental - RIMA. Coletânea de Legislação Ambiental, Porto Alegre: Procuradoria Geral de Justiça, 2003. p. 239.

476

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

As mesmas foram identificadas como impactos imediatos (potenciais ou
efetivados), que são aqueles decorrentes tão somente da edificação nas areias da
praia, e impactos mediatos (potenciais ou efetivados), oriundos da operação das
atividades comerciais.
2.2.1 Impactos imediatos
• construção em solo não edificável;
• utilização privada e ilícita do espaço público;
• poluição visual advinda da obstaculização que os estabelecimentos e suas
atividades inerentes causam à visualização da Orla Laguna dos Patos;
• perda de habitat;
• fragmentação dos ecossistemas;
2.2.2 Impactos mediatos
• poluição sonora devida a aglomeração de pessoas e dos equipamentos sonoros utilizados nos estabelecimentos e no entorno dos mesmos, considerando-os como pólo atrator;
• poluição visual advinda do material publicitário utilizado nos estabelecimentos comerciais;
• poluição das águas superficiais e subterrâneas que formam a bacia hidrográfica onde está inserida a Orla da Laguna dos Patos mediante geração
e emissão de resíduos líquidos sem o devido tratamento, como esgoto,
óleos, produtos químicos;
• geração de resíduos sólidos que são direta e inadequadamente dispostos na
areia da praia;
• geração de resíduos sólidos que são destinados à coleta pública sem prévia
separação;
• aumento da demanda de serviços públicos de limpeza e coleta de lixo;
• tráfego inseguro no local;
• aumento da demanda de serviços de saúde pública devido aos possíveis
casos de doenças transmitidas por meio hídrico e por insetos vetores em
razão da atividade;
• contribuição da contaminação da praia comprometendo sua balneabilidade;
• ameaça ao equilíbrio do bioma de Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, como os banhados;
• perda da biodiversidade.
Ainda, a efetiva apropriação e utilização irregular da área geram outros conflitos
de ordem social, posto que interferem em diversos usos potenciais como: lazer e recreação (esportes aquáticos, banho, esportes na areia); contemplação e bem estar (visualização da beleza cênica, descanso, rodas de chimarrão) e atividade econômica (pesca,
turismo ecológico). Outra efetiva conseqüência negativa é a privatização dissimulada
do uso desta área que é configurada como bem de uso comum do povo.
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3. GARANTIAS LEGAIS PARA O USO SUSTENTÁVEL DA ZONA COSTEIRA BRASILEIRA
O parágrafo 4º, do artigo 225 da Constituição Federal de 19889, define a
Zona Costeira como patrimônio nacional, determinando que “sua utilização farse-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio
ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais”.
Diante dessa prerrogativa constitucional de caráter geral, cabe a lei detalhar
especificamente a forma de uso da biodiversidade desse bioma. Machado10 menciona a importância da determinação de tal forma de utilização posto que indicou
“[...] ao administrador público, aos particulares e ao juiz que o desenvolvimento
econômico não deve ser predatório [...]”, e também pelo fato de ter deixado claro
que sendo patrimônio nacional, sua gestão interessa à toda a coletividade e não
somente àquela imediatamente envolvida.
As bases para o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC),
foram instituídas através da Lei Federal n.º 7661, de 16 de maio de 1988 11,
fruto de diversos debates no Congresso Nacional, desde o ano de 1984, e que
enfrentou um processo legislativo marcado por retiradas de pauta e substituições até sua aprovação. Ressalvamos que a lei do PNGC foi recepcionada
pela Carta Magna e tem como objetivos orientar a utilização da Zona Costeira. Esta lei não representa o plano em si, mas os critérios técnicos e políticos
para sua elaboração e aplicação, incumbindo à todos os entes da federação
este compromisso.
Portanto, cada plano nacional, estadual e/ou municipal, deve definir sua
Zona Costeira a partir do critério geral fixado na norma federal, bem como na
Resolução 1, editada pelo então Conselho Interministerial para os Recursos do
Mar (CIRM), que aprovou o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro12, dois
anos após a publicação da lei, após prévio parecer do Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA).
Outro aspecto de relevante contribuição da lei em tela foi a previsão legal
do conceito de praia, que corroborou a característica da mesma como bem de uso
comum do povo, garantindo o seu acesso gratuito, em qualquer direção ou sentido. De tal modo, no corpo da lei ficou proibida a urbanização ou qualquer forma
de utilização do solo da Zona Costeira que impeça ou dificulte o acesso franco às
praias, delegando para posterior regulamentação as características e modalidade
de acesso às mesmas.

9

Importante frisar que a temática ambiental vai além das disposições constantes do título reservado à ordem social, permeando toda a Constituição, como, por exemplo, quando impõe como princípio da ordem econômica e financeira a defesa
do meio ambiente.
10
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 11ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 851.
11
BRASIL. Lei Federal n.º 7661, de 16 de maio de 1988. Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras
providências. Coletânea de Legislação Ambiental, Porto Alegre: Procuradoria Geral de Justiça, 2003. p. 160.
12
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Resolução 1, de 21 de novembro de 1990. Instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Disponível em <http://mma.gov.br/> Acesso em: 29 jul 2005.
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3.1 O Estado e o Município na Gestão Ambiental da Zona Costeira
A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul13, no capítulo destinado
ao ambiente, traduziu definições e imposições similares ao artigo Constitucional
Federal destinado ao mesmo tema, impedindo agressões ao ambiente e obrigando a adoção de medidas de prevenção e correção de danos ao mesmo. Reforçou
a obrigação de todo o Poder Púbico na proteção das paisagens naturais e suas
funções ecológicas e paisagísticas, e igualmente a promoção do gerenciamento
costeiro com o fito de disciplinar o uso dos bens naturais da região litorânea e a
conservação das praias e sua paisagem típica.
Neste mesmo sentido, o Código Estadual de Meio Ambiente, Lei Estadual
n.º 11520, de 03 de agosto de 200014, definiu como área de uso especial as lagunas
e a planície costeira do estado, dispondo sobre a necessidade de normas específicas para a conservação, recuperação e proteção das mesmas. Tratou especificamente do gerenciamento costeiro em capítulo próprio, reforçando o conceito de
praia definido pelo PNGC e suas implicações. Definiu, como algumas das formas
de dar cumprimento a PEGC, o licenciamento ambiental e o zoneamento ecológico-econômico.
Com base nas prerrogativas constitucionais e infraconstitucionais demonstradas até o momento, e nos termos do artigo 258 da Lei Orgânica Municipal
(LOM), promulgada em 03 de abril de 199015, o Município de Pelotas editou a
Lei Municipal nº 4392, em 05 de julho de 199916, a qual declarou como Área de
Interesse Ecoturístico a Orla da Laguna dos Patos. O referido artigo da LOM,
dispõe que as áreas de interesse ecoturístico e as destinadas à proteção do ambiente, ficam sob guarda especial do Poder Público Municipal, estabelecendo
em legislação própria as restrições de uso ou as condições de utilização e ocupação, incluindo-se as obrigações de seus proprietários e usuários, como a de
conservar os recursos naturais e paisagísticos, bem como reparar, repor, indenizar e restaurar os recursos naturais e paisagísticos danificados ou destruídos
pela sua má utilização.
Como resultado, a Lei Municipal nº 4392/1999 ou Lei da Orla, como é corriqueiramente conhecida, estabeleceu as condições básicas de uso e ocupação do
solo naquele ecossistema, assegurando as condições mínimas destas intervenções
e as sanções decorrentes do dano ambiental, bem como a obrigatoriedade do Executivo de elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro (PMGC), através de um processo de democracia direta.

13
RIO GRANDE DO SUL. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Coletânea de Legislação Ambiental, Porto
Alegre: Procuradoria Geral de Justiça, 2003. p. 37.
14
RIO GRANDE DO SUL. Lei Estadual n.º 11520, de 03 de agosto de 2000. Institui o Código Estadual de Meio Ambiente
do Estado do Rio Grande do Sul. Coletânea de Legislação Ambiental, Porto Alegre: Procuradoria Geral de Justiça, 2003.
p. 102.
15
PELOTAS. Lei Orgânica Municipal, promulgada em 03 de abril de 1990. Disponível em <http://www.pelotas.com.br>
Acesso em: 31 de maio 2005.
16
PELOTAS. Lei Municipal nº 4392, de 05 de julho de 1999. Declara como Área de Interesse Ecoturístico a Orla da Laguna dos Patos, nos termos do art. 258 da LOM. Disponível em <http://www.pelotas.com.br> Acesso em: 31 de maio 2005.
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O próprio Plano Diretor do Município de Pelotas – Lei Municipal nº 2565,
de 1º de setembro de 198017, já havia definido a orla como Zona de Preservação
Permanente Legal (ZPPL), proibindo seu parcelamento e a edificação.
Silva18 aponta as áreas não-edificáveis como espaços determinados pelas
normas urbanísticas e ambientais que não devem receber edificações porque possuem o dever de cumprir com outras funções sociais da propriedade que não a
edificação, como as de caráter ambiental. Aliás, o mesmo autor ensina que a edificabilidade não é prerrogativa natural do solo e do particular e sim, uma utilidade
legal do terreno decorrente da atividade urbanística. Portanto, somente é conferida mediante legislação que a permita. O zoneamento do uso e ocupação é quem
irá definir os usos conformes, toleráveis e desconformes para cada região.
Cabe destacar que a Lei da Orla definiu prazo para que as ocupações existentes na época da sua publicação fossem regularizadas, o que não ocorreu, tendo
inclusive agravada a situação devido ao surgimento de novas edificações. O prazo
improrrogável e sumário para a regularização da situação existente expirou em 05
de janeiro de 2000. Ademais, a única forma de regularização destas construções
é a remoção devido a sua incompatibilidade com o que dispõe os preceitos legais
pertinentes.
4. A AÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E A JUDICIALIZAÇÃO DO CONFLITO
A administração municipal nos anos de 2001 e 2002, impulsionada, por uma
atitude consoante com o exercício da ética pró-sustentabilidade socioambiental, e
quebrando com a prática ativa e/ou omissiva do Poder Público em relação a perpetuação das ilegalidades observadas na orla, deu início ao procedimento administrativo de regularização da área, tendo como respaldo as normas pertinentes e o
poder de polícia municipal. Na orla do Laranjal foram demolidas duas edificações
irregulares.
Nessa direção, a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano (SEURB),
elaborou projeto de requalificação da orla; realizou seleção pública para o comércio ambulante na Orla e; subsidiou tecnicamente a elaboração da Lei nº 4942, em
16 de junho de 200319, que dispõe sobre a demarcação das áreas da Orla da Laguna dos Patos destinadas à pesca, ao esporte, à recreação e ao banho, incluindo
a área de praia como parte integrante desse zoneamento. Tais iniciativas tinham
como escopo a construção de uma política de gestão com base no uso e ocupação
sustentável do espaço lagunar, com vistas à proteção da biodiversidade.

17
PELOTAS. Lei Municipal nº 2565, de 1º de setembro de 1980. II Plano Diretor de Pelotas. Disponível em <http://www.
pelotas.com.br> Acesso em: 31 de maio 2005.
18
SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico Brasileiro. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.259.
19
PELOTAS. Lei Municipal nº 4942, em 16 de junho de 2003. Dispõe sobre a demarcação das áreas destinadas a pesca,
ao esporte, a recreação e banho, na Orla da Laguna dos Patos, em cumprimento a Lei Estadual nº 8676, de 14 de julho de
1988. Disponível em <http://www.pelotas.com.br> Acesso em: 31 maio 2005.
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4.1 Da Judicialização do Conflito
Muitos dos conflitos entre os interesses particulares e públicos decorrentes dessas
ações inovadoras do Poder Público Local, tendo a SEURB como coordenadora, mas
acolhidas como política de todo o governo municipal, acabaram extrapolando a esfera
administrativa, tendo de ser dirimidos pelo Poder Judiciário, já que não houve atendimento por parte dos ocupantes das determinações legais emanadas da Municipalidade.
No total foram localizados sessenta e oito processos tendo como parte o Município de Pelotas e dezesseis degradadores ambientais. Já foram encerrados cinqüenta e quatro processos quatorze estão tramitando. O Município e o ambiente
sagraram-se vitoriosos em quinze e conseqüentemente vencidos em trinta e sete.
Dois dos cinqüenta e quatro processos foram referentes ao conflito de competência funcional suscitado pelo Juiz em face do Pretor.
A maioria dos degradadores buscou a declaração de nulidade do ato do Município mediante ação de conhecimento, após a tentativa de sustar liminarmente
as ações do poder polícia municipal.
No caso da edificação que foi demolida pelo Poder Público Municipal, o degradador ocupante pleiteou indenização através de ação judicial própria, que não
foi acolhida tanto pela justiça local como pelo TJ/RS, no grau recursal.
Aqui cabe ressaltar, ainda que os processos judiciais sejam públicos, exceto
quando correm em segredo de justiça, o acesso aos mesmos através dos cartórios é tarefa difícil, sendo vedado quando não consta na procuração o nome do
interessado em manuseá-lo, o que ao nosso ver denota uma afronta ao princípio
constitucional da publicidade e da democracia já que pela natureza da matéria sob
judice, todos somos interessados.
5. ESTUDO COMPARATIVO DE ACÓRDÃOS
A partir dos vinte acórdãos disponíveis no sítio eletrônico do TJ/RS, foi
identificada a motivação para as decisões judiciais onde a prestação jurisdicional
foi favorável ao Município e, por conseqüência, a proteção da biodiversidade da
orla e naquelas em que não foi, como veremos a seguir. Antes, destacamos que
somente oito dos acórdãos foram favoráveis ao Município.
5.1 Da Competência do Município
A questão da competência municipal para o exercício do Poder de Polícia
Ambiental e Urbanístico é matéria superada pela doutrina e por grande parte da
jurisprudência. A Constituição Federal foi expressa ao delegar essa competência.
Não obstante, na Apelação Cível nº 70003113248, a 2ª Câmara do TJ/RS,
acolheu o parecer ilustrado pelo Procurador de Justiça, o qual foi baseado na manifestação do Promotor de Justiça no primeiro grau que, ao referir-se a existência
de um registro irregular do Serviço de Patrimônio da União (SPU), para a edificação da apelada, concluiu:
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Com a confirmação da danosidade ambiental, ou constatada irregularidades nas edificações (nos termos da certidão de ocupação), deve o Município
dar conhecimento ao órgão federal concedente da ocupação para que este tome
as medidas administrativas pertinentes, sob pena de responder pelos danos decorrentes solidariamente ao ocupante. Se o não agir, basta acionar Ministério
Público Federal, que certamente fará a recomendação de cancelamento da ocupação. (Apelação Cível nº 70003113248, 2ª Câmara do TJ/RS, Porto Alegre, 06
de dezembro de 2001)
Foi negado ao município o seu poder-dever de agir, nos casos em tela, diferentemente de outras posições referenciais do MP do Poder Judiciário, as quais
não vamos destacar devido a sua obviedade constitucional.
5.2 Da Característica Não-Edificável da Área
Conforme descrito em epígrafe, diversos são os diplomas legais que conferem a orla a característica de não-edificabilidade. De encontro com essa determinação, alguns acórdãos do TJ/RS20 dispuseram de maneira diferente na medida
em que anularam a ação administrativa por considerarem a área edificável, ora
em razão do estímulo ilegal do Município para edificações padronizadas, ora em
virtude da alegação de conhecimento da irregularidade por parte do mesmo sem
a devida ação legal.
Ocorre que o caráter não-edificável que as normas trazidas nesse trabalho conferem a orla, somente podem ser modificadas por normas da mesma categoria. Isso
implica que argumentos como os assumidos pelos degradadores e acolhidos pelo
Poder Judiciário não tem o condão de alterar o que foi determinado legalmente.
Áreas protegidas ambientalmente e ainda configuradas como bem de uso comum do
povo não são pretensamente desafetadas pela consolidação da situação fática.
Mesmo que houvesse autorização para edificação, conforme alegam alguns
degradadores da orla, essa seria nula, ao contrário do que decidiu, em alguns casos, o Judiciário.
Nada obstante, Machado21, afirma que “o uso irregular não pode ser fonte de
direito e não configura direito adquirido”.
5.3 Do Direito Adquirido e o Ambiente
Por diversas vezes o Poder Judiciário e o Ministério Público manifestaram-se
nos processos no sentido de afirmar que a Administração Pública tinha conhecimento das edificações e reconheceram, sem base legal e fundamento na doutrina,
a existência de autorização implícita por parte da mesma.

20

Apelação Cível nº 70009194630, 21ª Câmara Cível, TJ/RS, Porto Alegre, 13 de outubro de 2004; Apelação Cível nº
70006469134, 2ª Câmara Cível, Porto Alegre, 14 de abril de 2004; Apelação e Reexame Necessário nº 70004773834, 1ª Câmara
Cível TJ/RS, Porto Alegre, 11 de setembro de 2002. Disponível em <http://www.tjrs.com.br/> Acesso em: 18 jul 2005.
21
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 11ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 185.

482

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Porém, a doutrina e a jurisprudência acertada, nos ensina que os atos negociais, como é a autorização, a licença e a permissão, devem ser decorrentes de
procedimento administrativo regular, não reconhecendo situações fáticas que se
consolidem e gerem direitos ao infrator.
Além disso, não existe direito adquirido em matéria ambiental, porque ninguém pode alegar tal instituto para degradar o ambiente. Nem mesmo quando a
atividade foi autorizada anteriormente. O ato autorizador passa a ser nulo, não
gerando qualquer obrigatoriedade de indenização pelo Poder Público. Como as
normas que tutelam o ambiente possuem a característica de salvaguardarem a
ordem pública, mesmo que houvesse qualquer ato esse não seria imutável. Destarte, não é necessário tecer qualquer consideração quanto aos atos irregulares,
por certo que os mesmos não geram os direitos invocados pelos degradadores. A
doutrina defende que as normas de Direito Público são retroativas e contra elas
não se podem contrapor supostos direitos adquiridos.
Antunes22, nos ensina que “O Direito brasileiro rechaça a tese da pré-ocupação e não reconhece a existência de tal ‘direito’”, ratificando o exposto até então.
Trazemos, a seguir, posições contrárias e injustificáveis da jurisprudência
em análise, com o nosso estarrecido destaque:
Aliás, mesmo que estejam os autores utilizando o local de forma irregular,
pelo fato de não possuírem concessão/permissão em seu próprio nome, o certo é
que a administração por longos anos os autorizou implicitamente a permanecerem no local. (Apelação Cível nº 70005661574, 3ª Câmara Cível do TJ/RS, Porto
Alegre, 22 de maio de 2003)
Conquanto não se possa aduzir que houve comprovação plena do direito
em manter a atividade comercial que desenvolviam (ao que tudo indica, diversamente, a concessão de uso fora dada a terceira pessoa – fls. 57 e 58), inegável se
apresenta que a Administração Municipal tinha conhecimento da sua realização,
e, de certa forma, estava a autorizá-la, ainda que de forma precária. (Agravo de
Instrumento nº 70002518553, 3ª Câmara Cível do TJ/RS, Porto Alegre, 07 de
junho de 2001)
Só depois, bem depois, é que editada a lei municipal 4.392, de 05 de
julho de 1999, que veio disciplinar a utilização e a ocupação do solo urbano
na orla da Lagoa dos Patos, declarada de interesse ecoturístico. [...] Todavia, a
estabilidade das relações jurídicas e o respeito ao direito adquirido impõem limites, reservas e restrições à faculdade de que dispõe a Administração. (Apelação Cível nº 70006555379, 21ª Câmara Cível do TJ/RS, Porto Alegre, 02 de
junho de 2004)
Em contraste:
Ademais, se a apelante laborou em seu comércio de forma ilegal por determinado tempo, isto não significa a sua perpetuação. É oportuno lembrar que
a Administração pode rever seus atos a qualquer tempo. (Apelação Cível nº
70004149613, 4ª Câmara Cível do TJ/RS, Porto Alegre, 05 de junho de 2002)

22

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 4ª ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2000. p. 138.
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Ainda, o argumento exposto no fragmento do acórdão citado acima, referente à Apelação Cível nº 70006555379, não é acertado porque existiam diversos
regramentos que impediam a edificação no local, anteriores a Lei Municipal nº
4392/99, conforme já citado.
5.4 Do Desvio de Finalidade
A doutrina administrativa classifica o desvio de finalidade como espécie do
Abuso de Poder. Portanto, para determinado ato pertinente ao Poder de Polícia da
Administração Pública ser considerado válido e não configurar abuso desse poder
deve ser realizado por órgão competente, ter finalidade pública, ser proporcional
ao fim desejável e empreendido através dos meios legais.
Meirelles23 traduz que a finalidade pública “é inerente a toda a atividade de
administração, carecendo de eficácia a que se desviar ou contrariar o interesse
público, em cujo nome é exercido.” Na seqüência ensina que “O ato de polícia
só é lícito quando dele resultar uma utilidade sensível para a comunidade e for
praticado para atender a efetivas exigências sociais”.
Parece claro que a pretensão da Administração Pública era regularizar a situação
insustentável existente na área para frear a degradação socioambiental que a mesma
produzia, e ainda produz, recuperando a finalidade precípua do local, qual seja bem
comum de uso do povo e de interesse ecoturístico. Já foi mencionado que a única forma de regularização possível e legal para as edificações era, e ainda é, a demolição.
Não é ilícito nem arbitrário o ato da administração pública que visa a demolição sumária de edificação irregular. Se clandestina a obra, ou seja, sem licença
e/ou autorização, o embargo pode ser imediato e seguido de demolição, ainda
mais no caso de áreas ambientalmente protegidas.
Portanto, flagrantemente equivocadas as jurisprudências abaixo, que deliberaram:
Ademais, apontadas pelo réu irregularidades relativas à falta de autorização,
ao alvará expedido para outro ponto da cidade e à desatualização do alvará
sanitário, cabia a tomada de providências em relação a estas circunstâncias
apontadas como ilegais, mas nunca a notificação com base na legislação ambiental, motivada, deste modo, a tentativa de retomada em causas extrínsecas
ao contrato de permissão de uso e altamente discutíveis como o é a legislação
ambiental [...]. (Apelação Cível nº 70006469134, 2ª Câmara Cível do TJ/RS,
Porto Alegre, 14 de abril de 2004)
Não há como perdurarem os autos de infração expedidos pela municipalidade.
A análise mais acurada do feito permite deduzir que a intenção do réu era de
forçar os comerciantes a se retirarem do local, por via transversa. Isso em virtude da maneira em que efetuado o auto de infração e aplicada a sanção. Foi

23

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir. 7ª ed .São Paulo: Malheiros, 1996. p. 89.
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considerado como infração o fato de haver construção em área de preservação
da paisagem natural. Todavia, o conjunto probatório demonstra que a proposta de edificação na área partiu de iniciativa da própria municipalidade, que
pretendia a padronização das construções na orla, em específico, na forma de
quiosques. [...] Ainda, verifica-se que a prefeitura municipal de pelotas, por sua
secretaria de urbanismo e meio ambiente (departamento de planejamento urbano) forneceu os croquis para a edificação dos quiosques (fls. 32/35)”.(Apelação cível e reexame necessário nº 70006768543, 22ª câmara cível do tj/rs,
porto alegre, 09 de setembro de 2003).

Primeiro reparo aos trechos trazidos acima: os atos negociais não são meras
formalidades e sim o reconhecimento insubstituível por parte da Administração
Pública da possibilidade legal do agir do particular. Segundo, o fornecimento
de croquis não configura ato negocial previsto para edificar. Terceiro, conforme
exaustivamente comentado, não há como regularizar a situação existente na área,
senão por via da demolição.
O artigo 298 do II Plano Diretor de Pelotas24, expressamente determina que,
independentemente da aplicação da penalidade pecuniária, o Município poderá
interditar atividade ou uso, embargar obra, demolir construção, demolir edificação que ponha em risco a incolumidade pública, dentre outras possibilidades,
autorizando o Município a praticar os atos por ele mesmo, ressarcindo-se após,
ou determinar ao particular que os execute. A Lei Municipal 3277, de 27 de dezembro de 198925, mencionada em muitos acórdãos, não tratou da possibilidade
da aplicação de outras penas porque foi editada especificamente para tratar da
aplicação das penalidades pecuniárias por infração ao Plano Diretor e Código
de Posturas, não prejudicando a utilização das demais penalidades previstas na
legislação vigente.
É oportuno, nesse momento, trazer ao debate o fato do Ministério Público
Estadual e do Poder Judiciário terem feito em alguns de seus pronunciamentos,
menção aos capítulos XXVI, XXVII, XXVIII e XXIX do Código de Posturas do
Município, Lei Municipal 1807, de 23 de janeiro de 197026, como pertinentes a
regular o procedimento administrativo de cominação de penalidades. Entretanto
os capítulos em tela encontram-se revogados desde o ano de 1989, pela Lei Municipal 3277/89, citada acima.
Ainda, a Lei da Orla determina a demolição das obras desconformes com
os ditames da mesma, procedimento doutrinariamente aceito quando se objetiva a
defesa de interesses coletivos, como a proteção da biodiversidade.
Presume-se legítimo todo o ato administrativo. Caso viciado, a regularidade
deve ser revelada para cessar seus efeitos, transferindo o ônus da prova àquele

24
PELOTAS. Lei Municipal nº 2565, de 1º de setembro de 1980. II Plano Diretor de Pelotas. Disponível em <http://www.
pelotas.com.br> Acesso em: 31 de maio 2005.
25
PELOTAS. Lei Municipal nº 3277, de 27 de dezembro de 1989. Dispõe sobre a aplicação de penalidades por infração
de disposições do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Código de Posturas. Disponível em <http://www.pelotas.
com.br> Acesso em: 31 de maio 2005.
26
PELOTAS. Lei Municipal nº 1807, de 23 de janeiro de 1970. Dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Pelotas. Disponível em <http://www.pelotas.com.br> Acesso em: 31 de maio 2005.
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que pretende assim declará-lo. Já destacamos as implicações do poder-dever de
agir do administrador público. Destarte, não cabe ao mesmo, diante da omissão
dos que o precederam, furtar-se em aplicar a legislação e nem mesmo aplicá-la de
forma diversa da determinada, caso contrário pode ser configurado crime de prevaricação. Ademais, o artigo 225 da Constituição Federal impõe a todos o dever
de preservar o ambiente, seja ao Poder Público ou à coletividade.
Portanto, não restou configurado o Abuso de Poder uma vez que o Município
tinha competência para intentar a ação, que foi respaldada nas normas ambientais
e urbanísticas, e empregou, de forma proporcional, os meios necessários para
atingir o objetivo previsto, qual seja, proteger a qualidade do ambiente, confirmando a finalidade pública da ação.
Igualmente, as jurisprudências abaixo assistem razão ao Município e ao ambiente, conforme veremos:
Impende assinalar, que um dos princípios norteadores da Administração Pública
é o da legalidade, o que não lhe permite atuar sem autorização legal. Assim, a atitude
do Município não podia ser outra, sob pena de coonestar a atividade ilícita da apelante. Deste modo, cabia ao Município exercer seu poder de polícia. (Apelação Cível nº
70004149613, 4ª Câmara Cível do TJ/RS, Porto Alegre, 05 de junho de 2002)
Assim, inexiste qualquer irregularidade no ato da administração municipal
ao determinar a demolição do quiosque explorado pelos autores, já que inerente
ao poder de polícia. (Apelação Cível nº 70008406670, 10ª Câmara Cível do TJ/
RS, Porto Alegre, 27 de maio de 2004)
A isto se acresça que interesse público deve pairar acima dos interesses privados.
A retomada do Poder Público se junge ao chamado poder discricionário do ente público, consubstanciado, no caso, em poder de polícia. A posse do agravado era precária,
e como tal deve ser visualizada. Dou provimento ao agravo para desconstituir a r. decisão atacada, que deferiu ao recorrido a tutela antecipada. (Agravo de Instrumento nº
70004078127, 4ª Câmara Cível do TJ/RS, Porto Alegre, 12 de junho de 2002)
5.5 Da Tese do Cerceamento da Defesa pela Administração Pública
A Constituição Federal assegura em seu artigo 5º , LV, o contraditório e a ampla defesa aos litigantes e acusados, em processo administrativo ou judicial.
O TJ/RS em vários dos casos analisados acatou a tese do cerceamento de defesa
por parte do Município, conforme exemplos abaixo transcritos:
Tal circunstância faz com que o respectivo auto de infração seja nulo, não podendo subsistir qualquer efeito decorrente deste, em face do evidente flagrante prejuízo
causado ao demandante, que não teve prazo para exercer sua defesa. [...] Todavia, há
de ser oportunizada defesa, conforme antes referido, sob pena de se violar o preceito
constitucional antes mencionado. (Apelação e Reexame Necessário nº 70004685442,
1ª Câmara Cível do TJ/RS, Porto Alegre, 23 de outubro de 2002)
Assim, conclui-se que os atos administrativos atacados estão eivados de vícios,
porquanto os citados autos de infração foram lançados sem a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, o que enseja a declara-
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ção de nulidade das respectivas autuações e seus demais efeitos. (Reexame Necessário
nº 70004192050, 1ª Câmara Cível do TJ/RS, Porto Alegre, 12 de junho de 2002)
Destarte, evidentemente que irregular a situação dos autores. No entanto, tal
situação não era desconhecida do Poder Público, como ressaltado na decisão das fls.
145 e seguintes, pois referido ‘inegável se apresenta que a Administração Municipal
tinha conhecimento da sua realização, e, de forma, estava a autorizá-la, ainda que
de forma precária’. “Em face disto, considerado a autuação, verifica-se que evidente
o prejuízo e a nulidade, pois foi concedido ao autuado prazo de 48 horas, a contar
da autuação, para, querendo, apresentar defesa, cessar a atividade, retirar as edificações irregulares identificadas no histórico, o que significa, a rigor, a demolição do
estabelecimento que explora, bem como recolhimento de multa. (Apelação Cível nº
70005661574, 3ª Câmara Cível do TJ/RS, Porto Alegre, 22 de maio de 2003)
[...] a pretexto da inexistência de licença para construção do quiosque e aprovação do projeto, em verdade buscou a desocupação e demolição do imóvel. E para
tanto burlou, inclusive, a ampla defesa e o devido processo legal. (Apelação em Reexame Necessário nº 70004773834, 1ª Câmara Cível do TJ/RS, Porto Alegre, 11 de
setembro de 2002)
Em contrapartida, a 10ª Câmara Cível do TJ/RS, na Apelação Cível nº
70008406670, pronunciou-se de forma diversa afirmando que“Embora sendo autuados, e possibilitada a defesa, os autores mantiveram-se inertes, decorrendo daí o
procedimento de demolição do quiosque e de outros, inclusive.” Essa apelação foi
proposta em face da improcedência da Ação Indenizatória nº 02200946640, onde os
degradadores pleitearam indenização em decorrência da afirmação de existência de
danos causados pelo Município quando da demolição do quiosque que exploravam.
Ressalvamos que esse quiosque fazia parte daqueles erigidos conforme os croquis
apresentados indevidamente pelo Executivo Municipal.
Como foi verificado anteriormente, a demolição de obra clandestina pode ser
sumária. Mesmo assim, a Administração Pública concedeu prazo para que os ocupantes retirassem seus pertences e demolissem as edificações por si próprios, embora o
TJ/RS o tenha considerado exíguo em alguns casos e em outros, legítimo.
Ademais, a Lei da Orla, aplicada ao caso, não permite construções na praia e
nas águas da Laguna dos Patos, salvo em casos previstos em lei e após prévio parecer
do Conselho do Plano do Diretor (CONPLAD) e do Conselho Municipal de Proteção Ambiental (COMPAM) e desde que não interfiram na paisagem, não alterem sua
perspectiva, nem causem poluição visual ou de qualquer outra forma. Também não
permite a instalação, mesmo que temporária, de qualquer obstáculo que impeça a
visualização da paisagem natural, em qualquer direção e sentido.
Da mesma forma proibiu qualquer tipo de urbanização nas areias da praia ou
qualquer forma de utilização do solo, que impeça o franco e livre acesso às mesmas.
Designou o prazo de seis meses a contar da data da publicação para que as construções
existentes se adaptassem as normas e critérios estabelecidos, sob pena de embargo e
demolição, conforme Art. 10.27

27

PELOTAS. Lei Municipal nº 4392, de 05 de julho de 1999. Declara como Área de Interesse Ecoturístico a Orla da Laguna dos Patos, nos termos do art. 258 da LOM. Disponível em <http://www.pelotas.com.br> Acesso em: 31 de maio 2005.
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Mesmo diante da clareza da lei, os acórdãos interpretaram-na de forma equivocada, mencionando que o prazo de seis meses deveria ser contado da data da
verificação pelo Poder Público da inadequação aos preceitos da lei.
Portanto, deveria a Administração, antes, apurar se a construção desatende
ou não os artigos 2º e 3º da lei tantas vezes citada; caso positivo, cumpria conceder o prazo de seis meses para as adequações e só então, por não levadas a
efeito, impor o embargo e a demolição. Mas no caso a Administração, sem mais,
sem nada apurar, sem processo regular, de logo impôs a restrição à atividade e
determinou a demolição. E mais, concedeu prazo de 48 horas para defesa. Antes
de se defender, porque aturdida pela exigüidade, nada mais fez a Apelante do que
assumir o compromisso de ‘cumprir com todas as obrigações da parte ambiental’.
(Apelação Cível nº 70006555379, 21ª Câmara Cível do TJ/RS, Porto Alegre, 02
de junho de 2004)
Ocorre que todos os estabelecimentos mantiveram-se inertes a determinação
da lei. Quando o Poder Público, em processo demonstradamente regular e destinado a atender o fim público, promoveu a regularização do local, os degradadores
buscaram guarida injustificada sob o ponto de vista legal ao Poder Judiciário que,
indevidamente, acolheu os infratores.
5.6 Do Agir da Procuradoria do Município
A Procuradoria do Município demonstrou intempestividade na sua conduta,
bem como uma incapacidade de reunir as condições mínimas para defender o
interesse público. Não seria de todo arredável a hipótese de que, na gênese dessa
conduta, encontremos uma ética de desinteresse pela aplicação da lei ambiental,
em especial as tratadas nesse trabalho, ou ainda uma gestão daquele órgão público
incompatível com as exigências do mesmo, ou ambos.
Explícita a conduta irregular da Procuradoria logo que em 06 de julho
de 2001, a 21ª Câmara do TJ/RS não acolheu os Agravos de Instrumento nº
70002521151 e nº 70002510634, referentes a diversos agravados, por intempestividade do recurso. Sob o mesmo argumento, em 27 de junho de 2001, a 2ª Câmara
Cível do TJ/RS, não acolheu o Agravo de Instrumento nº 70002517928.
Já o Recurso Especial nº 70009944588, interposto pelo Município, não reuniu os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade.
Por fim, a Procuradoria Geral do Município não realizou no momento adequado o prequestionamento para acessar a instância especial requerida através do
Recurso Especial nº 70007599418, que é pressuposto inarredável, o que gerou o
não acolhimento do mesmo.
Isso acarretou prejuízos irreparáveis ao Município na medida que impossibilitou de pronto a análise dos recursos, que poderiam vir a surtir efeitos reformadores em favor do ambiente.
Para finalizar, os argumentos meramente subjetivos utilizados pelo Poder
Judiciário e/ou pelo Ministério Público, e que não possuem respaldo legal ou doutrinário que os sustente, não foram debatidos nesse trabalho dada sua irrelevância.
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Listaremos alguns como forma de demonstrar a ética que permeou parte considerável do Judiciário quando chamado a dirimir o conflito, e que derivou no posicionamento contrário ao ambiente e a coletividade. Quais sejam: “a causa ambiental
é questão altamente discutível”, “a ação foi traumática”, “o agir açoitado do Município”, “a precipitação do Município”, “faltou sensibilidade”, “a Administração
não tinha urgência para intervir de forma tão drástica na vida do cidadão”, “entretanto, conforme foi amplamente divulgado pela mídia local”.
6. CONCLUSÕES ARTICULADAS
6.1 A Zona Costeira Brasileira, notadamente a orla da Laguna dos Patos, em Pelotas, é uma área protegida pela lei ambiental, cujo poder de polícia municipal
por muito deixou de ser aplicado por omissão do Poder Público, ocasionando a
degradação ambiental.
6.2 Existe uma prática lesiva a biodiversidade nas instituições que operam o direito e que se exterioriza, dentre outras formas, na inaplicabilidade da norma ambiental.
6.3 A legalidade foi posta de lado perante o conflito propriedade X ambiente,
colocando em risco avanços do Direito Ambiental Brasileiro.
6.4 O Poder Judiciário não demonstrou preparo para desvincular-se da defesa
da ética individualista e privada que tradicionalmente o marca para voltar-se ao
atendimento do interesse público e a salvaguardar a tutela do ambiente.
6.5 A norma ambiental em si não bastou para transformar uma situação de degradação em proteção ambiental, sendo necessário instituições públicas norteadas por
princípios sustentáveis e o acompanhamento da coletividade na sua aplicação.
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1. INTRODUCTION
The intersection between trade and environment is one of the most heated
debates in international economic law. The amount of scholarly writings is massive,1 as well as public policies geared toward actual and potential environment
and trade clashes.2 Last but not least, trade panels have had the opportunity to
address some of the conflicts involved in trade and environment disputes, issuing
unsatisfactory decisions in the view of environmentalists.
In analyzing trade and environment disputes, one is usually confronted with
the following concerns:3 Is economic integration through trade a threat to the environment? Does trade undermine the regulatory efforts of governments to control
pollution and resource degradation? Will economic growth driven by trade help
us to move towards a sustainable use of the world’s environmental resources?

1

For some leading examples, see John H. Jackson, World Trade Rules and Environmental Policies: Congruence or Conflict? 49 Wash. & Lee L. Rev. 1227 (1992); DANIEL C. ESTY, GREENING THE GATT: TRADE, ENVIRONMENT AND
THE FUTURE (1994); Thomas Schoenbaum, International Trade and Protection of the Environment: The Continuing
Search for Reconciliation, 91 Am. J. Int’l L. 268 (1997); Robert E. Hudec, GATT Legal Restraints on the Use of Trade
Measures against Foreign Environmental Practices, in 2 FAIR TRADE AND HARMONIZATION 95 (JAGDISH BHAGWATI & ROBERT HUDEC EDS. 1996). For a study on the actual role of trade leverage in promoting environmental cooperation in practice, see DUNCAN BRACK, INTERNATIONAL TRADE AND THE MONTREAL PROTOCOL xvii (1996)
(contradicting the conventional wisdom that environmental trade leverage is either unnecessary or ineffective.)
2
For a more policy-oriented approach of the many debates within the trade and environment conflict, see Gregory Shaffer, The World Trade Organization under Challenge: Democracy and the Law and Politics of the WTO’s Treatment of
Trade and Environment Matters, 22 Harv. Envtl. L. Rev. 1 (2001).
3
See HAKAN NORDSTROM & SCOTT VAUGHAN, WTO SECRETARIAT SPECIAL STUDIES NO. 4 TRADE AND
ENVIRONMENT 1-7 (1999), Apud JACKSON, JOHN H. ET AL., LEGAL PROBLEMS OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS: CASES, MATERIALS AND TEXT 1008 (2002).
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This article examines the trade and environment debate in the context of a very
recent dispute that has arisen with respect to a Brazilian ban on the import of retread
tires. Recently Brazil banned imports of retread tires and Uruguay challenged the consistency of the Brazilian measures in face of MERCOSUR law. A panel, constituted
to decide the dispute, concluded the Brazilian measures were inconsistent with MERCOSUR law and ordered Brazil to eliminate the ban within MERCOSUR countries.
Immediately after the MERCOSUR decision was rendered, the EU, a major retread tire exporter, challenged the Brazilian measures as inconsistent with the 1994
General Agreement of Tariffs and Trade (GATT). After unsuccessful diplomatic negotiations between Brazil and the EU, the dispute was submitted to the WTO for
consultation. In January 2006, a panel has been established to decide the dispute.
In 2005, again at the request of Uruguay, another MERCOSUR panel has
been constituted to examine Argentinean measures, concerning practices maintained by Argentina affecting trade in retread tires. Surprisingly, the Panel found that
the Argentinean measures were in accordance with MERCOSUR law, given they
aim at protecting the environment and public health. However, for the first time in
MERCOSUR history, the Appellate Body exercised its jurisdiction, in response to
Uruguay’s appeal, and revoked the panel’s decision.
Part I of this article will address the most relevant trade and environment scholarship and the development of trade and environment jurisprudence in the WTO.
Part II will deal with the MERCOSUR dispute over trade in retread tires, explaining the specific products banned by Brazil and Argentina, the relevant treaty
provisions under which these bans were reviewed by the two MERCOSUR panels,
and the regulatory changes produced in domestic law by these panels’ decisions.
Part III will address WTO dispute over trade in retread tires, setting out the specific provisions of the WTO agreements that the European Communities (EC) contends
are currently being violated by the Brazilian ban, along with a description of the way
in which these provisions have been interpreted by previous decisions of the WTO
panels and Appellate Body, and a comparison of the governing WTO law with the
MERCOSUR standards discussed in Part II. Finally, Part IV concludes the article.
Part I. Review of trade and environment literature and jurisprudence
Professors Edith Brown Weiss and John H. Jackson lay out the main types
of clashes involved in environment and trade disputes:4 (1) national measures to

4
See EDITH BROWN WEISS & JOHN H JACKSON, RECONCILING ENVIRONMENT AND TRADE 27-28 (2001).
For a somewhat different conceptualization of the environment and trade conflict, see Joost Pauwelyn, Recent Books on
Trade and Environment: GATT Phantoms Still Haunt the WTO, European Journal of International Law (2004), Vol.15
No. 3, 575. Pauwelyn divides the tension between trade and environment in the following manner: “First, treaties liberalizing trade can harm the environment. In this sense, trade and environment may conflict in at least four ways:
(i) more trade and economic activity may result in more environmental degradation;
(ii) the competition brought about by free trade may put pressure on governments to lower environmental standards (the
so called ‘race to the bottom’);
(iii) trade agreements may prevent governments from enacting certain environmental regulations; and
(iv) trade law may prohibit the use of trade sanctions or preferences, be it as sticks or carrots to ensure the signing up to, or
compliance with (international) environmental standards.
Second, trade restrictions or distortions can harm the environment. In this sense, trade liberalization and environmental
protection go hand in hand in at least three ways:
(i) trade liberalization should lead to higher levels of development and make available resources for environmental protec-
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protect the domestic environment, (2) unilateral national measures to protect the
environment outside national jurisdiction, (3) international (multilateral) environmental agreements and the WTO, and (4) the product/ process distinction.
National Measures to Protect the Domestic Environment
Under this category of trade and environment conflict, States adopt environmental laws or regulations and foreign parties challenge these measures
in face of their inconsistency with the text of GATT 19994 or the Agreements
on Technical Barriers to Trade (TBT) and on the Application of Sanitary and
Phytosanitary Measures (SPS). The rationale for such types of measures normally is that “the product is restricted for sale domestically, and imports should
not be able to threaten human health and the environment in ways that the same
domestic products cannot.”5
This category of conflict has been brought to the attention of GATT and
WTO dispute settlement mechanisms in three prominent disputes: the Thai Cigarette Case,6 the Reformulated Gasoline Case,7 and the Beef Hormones Case.8
In the Thai Cigarette Case (a pre WTO case), the main issue under consideration was whether or not the Thai restrictions on the import of tobacco and
tobacco products were legitimate measures to protect public health.
The US argued that the restrictions on imports of cigarettes by Thailand were
inconsistent with Article XI of the GATT 1947, which provides for the general elimination of quantitative restrictions. In addition, the complaining party alleged that
the Thai measures were not justified by the exceptions contained in Article XI:2(c),
which exempts certain agricultural products from the prohibition on the use of
quantitative restrictions, or under Article XX(b), which allows the use of measures
necessary to protect human health. Lastly, the US argued that Thailand’s Protocol
of Accession did not cover the Thai measures, and that Thailand’s excise tax, and its
business and municipal taxes on cigarettes were inconsistent with GATT Articles
III:1 and III:2, which require national treatment of internal taxation.9
The Panel held that the Thai measures were a quantitative restriction on the
importation of cigarettes inconsistent with Article XI:1 and not justified under
Article XI:2(c), Article XX(b), or Thailand’s Protocol of Accession.

tion (the Environmental Kuznets Curve);
(ii) trade-distorting subsidies and other support for over-production (activities generally disliked by trade law), be it in the
fisheries or agricultural sectors, can deplete environmental resources; and
(iii) trade restrictions on the provision of cross-border services or technology to recycle or otherwise limit environmental
harm can delay or prevent the efficient protection of the environment.” Id. at 578.
5
Id. at 28.
6
Thailand – Restrictions on Importation of Internal Taxes on Cigarettes. Adopted on 7 November 1990, GATT B.I.S.D.
(37th Supp.) at 200 (1991).
7
United States – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline: Report of the Appellate Body, WT/DS2/AB/R
(Apr. 29, 1996).
8
Report of the Appellate Body, EC Measures Concerning Meat and Meat Products (Hormones), WT/DS26/AB/R and
WT/DS48/AB/R, AB-1997-4 (16 Jan. 1998).
9
“The ‘national treatment’ clause in trade agreements was designed to ensure that internal fiscal or administrative regulations would not introduce discrimination of a nontariff nature. It forbids discriminatory use of the following: taxes or
other internal levies; laws, regulations, and decrees affecting the sale, offer for sale, purchase, transport, distribution,…”
Encyclopaedia Britannica, available at http://www.britannica.com/eb/article-61721 (last visited Jan. 16, 2005).
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In the Reformulated Gasoline Case,10 the US Environmental Protection
Agency issued a regulation distinguishing between two types of baselines to assess gasoline quality: individual baselines, which represent the quality of gasoline
produced by a specific refiner, and statutory baseline that reflects average US 1990
gasoline quality.
The Regulation did not provide for the possibility of using individual baselines for other domestic or foreign refiners. In some cases, the individual baselines
were more advantageous than the statutory baseline.
Venezuela and Brazil brought a claim to the WTO, alleging that the US regulation violated Articles I:1 (General Most-Favored-Nation Treatment),11 III:1
and III:4 (National Treatment on Internal Taxation and Regulation), Articles 2.1
and 2.2 of the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT), relating to the
preparation, adoption and application of technical regulations, and nullification
and impairment of benefits.
The Panel held that the Gasoline Regulations were inconsistent with Article
III:4 GATT, which requires that imported like products must be treated no less favorably than like domestic products with respect to laws and regulations. Moreover, the Panel concluded the US measures were not justified under the exception
of Article XX(g) of GATT 1994, as a measures relating to the conservation of
exhaustible natural resources.
The Appellate Body reversed the Panel’s findings that the measures did not
fall within the scope of Article XX(g). In the Appellate Body’s opinion, the measures fall under the exception of Article XX(g), but failed to meet the requirements of the Chapeau of Article XX. The Chapeau of Article XX provides that a
measure may not be applied in a manner that would constitute a means of arbitrary
or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade.
In the Beef Hormones Case, the European Communities (EC) adopted the
Council Directive Prohibiting the Use in Livestock Farming of Certain Substances Having a Hormonal Action.

10
See Patricia Isela Hansen, Transparency, Standards of Review, and the Use of Trade Measures to Protect the Global
Environment [hereinafter Transparency], 39 VA. J. INT’L L. 1017, 1048 (1999).
11
Most-Favor-Nation Clause (MFN): “provision in a commercial treaty binding the signatories to extend trading benefits
equal to those accorded any third state. The clause ensures equal commercial opportunities, especially concerning import
duties and freedom of investment. Generally reciprocal, in the late 19th and early 20th cent. unilateral MFN clauses were
imposed on Asian nations by the more powerful Western countries (see Open Door). In the late 20th cent. tariff and trade
agreements were negotiated simultaneously by all interested parties through the General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT), which ultimately resulted in the World Trade Organization. Such a wide exchange of concessions is intended
to promote free trade, although there has been criticism of the principle of equal trading opportunities on the grounds
that freer trade benefits the economically strongest countries. GATT members recognized in principle that the MFN rule
should be relaxed to accommodate the needs of developing countries, and the UN Conference on Trade and Development
(est. 1964) has sought to extend preferential treatment to the exports of the developing countries. Another challenge to the
MFN principle has been posed by regional trading groups such as the European Union, which have lowered or eliminated
tariffs among the members while maintaining tariff walls between member nations and the rest of the world. In the 1990s
continued MFN status for China sparked U.S. controversy because of its sales of sensitive military technology and its use of
prison labor, and its MFN status was only made permanent in 2000. All of the former Soviet states, including Russia, were
granted MFN status in 1992.” See The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition. 2001-05. The general scope of the MFN
obligation was discussed by the Appellate Body in EUROPEAN COMMUNITIES – REGIME FOR THE IMPORTATION,
SALE AND DISTRIBUTION OF BANANAS, WT/DS27/AB/R, adopted by the DSB on September 25, 1997.
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The US challenged the European measure based on the Sanitary and Phytosanitary Agreement. The Agreement permits countries to take food and safety
measures, provided several conditions are met, such as: SPS measure be based
on sufficient scientific evidence (Article 2.2), and risk assessment (Article 5.1).
While the SPS Agreement encourages harmonization of SPS measures (Article
3.1), it allows the maintenance of measures resulting in a higher level of protection than would be achieved by international standards (Article 3.3).
To the US and Canada, the EC measures, by restricting or prohibiting the
importation of meat and meat products from the US, violated Article III (requiring
national treatment) and XI GATT (prohibiting quantitative restrictions), Articles
2, 3 and 5 of the SPS Agreement, Article 2 of the Agreement on Technical Barriers
to Trade (on the preparation, adoption and application of technical regulations),
and Article 4 of the Agreement on Agriculture (on market access commitments).
The Panel only examined the claims brought under the SPS Agreement and
held the EC measures to be inconsistent with Articles 3.1, 5.1 and 5.5 of the Agreement. The Appellate Body confirmed the Panel’s finding that the EC import ban
was inconsistent with Article 5.1 (requiring risk assessment).
2. UNILATERAL NATIONAL MEASURES TO PROTECT THE ENVIRONMENT OUTSIDE
NATIONAL JURISDICTION12
According to Weiss and Jackson,13 the main characteristic of this type of
measures is that it is unilateral in that sense that they are not taken pursuant
to implementing an international or multilateral agreement. Reasons such as a
country not wanting to watch helplessly as a species identified as endangered
by an international agreement forced into extinction by fishing methods that
destroy the animals as by-catch may warrant a clash between environment and
trade interests.14
Principle 12 of the 1992 Rio Declaration on Environment and Development
addressed the issue of unilateral national measures aimed at protecting the environment outside national jurisdiction.15
This type of environment and trade conflict has been tested in the Tuna-Dolphin I,16 Tuna Dolphin-II,17 and Shrimp-Turtle Cases.18

12
See generally Hansen, Transparency, supra note 10 (arguing that environment and trade disputes may be reduced if
governments adopt more transparent decisionmaking procedures.) See also Richard W. Parker, The Use and Abuse of
Trade Leverage to Protect the Global Commons: What Can We Learn from The Tuna-Dolphin Conflict, 12 GEO. INT’L
ENVTL. L. REV. 1 (1999) (concluding there are more pro than cons in the use of environmental trade leverage.)
13
See BROWN WEISS & JACKSON, supra note 4, at 29.
14
Id.
15
Principle 12: … “Unilateral actions to deal with environmental challenges outside the jurisdiction of the importing
country should be avoided. Environmental measures addressing Transboundary or global environmental problems should,
as far as possible, be based on an international consensus.”
16
United States – Restrictions on Imports of Tuna, Aug. 16, 1991, GATT B.I.S.D. (39th Supp.) at 155 (1993) (unadopted
Panel Report), reprinted in 30 I.L.M. 1594 (1991).
17
United States – Restrictions on Imports of Tuna, June 1994, P 5.5, reprinted in 33 I.L.M. 839.
18
United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products: Report of the Appellate Body, WT/DS58/
AB/R (Oct. 12, 1998).
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Tuna-Dolphin I and II Cases addressed the consistency of U.S. measures to
protect the Eastern Spinner Dolphin from fishing by purse seine nets, concluding
that the measures were inconsistent with the GATT. The Panel in Tuna-Dolphin
I rejected the US arguments for extraterritorial application of the Article XX (b)
and (g) exceptions,19 but the Panel in Tuna-Dolphin II allowed for the possibility
of extraterritorial application of Article XX (g).20
In the Shrimp-Turtle Case,21 the WTO Appellate Body concluded that a U.S.
prohibition on shrimp harvested by methods that are harmful to sea turtles was
unjustifiable and arbitrary, regardless of the fact that the U.S. banned the use of
such methods by its own tuna fleet, and that the sea turtles species protected by
the prohibition were recognized to be in danger of extinction. The Appellate Body
revisited the conflict in 2001.22
3. INTERNATIONAL (MULTILATERAL) ENVIRONMENTAL AGREEMENTS AND THE WTO
Because the environment overlaps states territorial divisions, countries are
forced to enter into international agreements to protect shared environmental resources.23 Such agreements may include the prohibition of imports and exports of
products if the importing and exporting countries are not parties to the agreement
or are not complying with it.24
From a strategic perspective, these agreements should include obligations
that encourage the participation of as many countries as possible, avoiding that
nonmembers States become “havens” that jeopardize the effectiveness of the
agreement (the free rider problem).25
The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, the
Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), the Basel
Convention on the Transboundary Movement of Hazardous Waste, and the Cartagena Protocol on Biosafety are illustrative examples of multilateral environmental
agreements that restrict trade in controlled items.
For international trade law, the issue is “whether these agreements violate
Article I (Most Favored Nation Treatment), III (National Treatment) and XI (Prohibition of Quantitative Restrictions) of GATT 1994, and if so, whether Article
XX exceptions apply to make them nonetheless GATT consistent.”26

19

Patricia Isela Hansen, The Impact of the WTO and NAFTA on U.S. Law, 46 J. OF LEGAL EDUC., 569, 576 (1996).
See Hansen, Transparency, supra note 10, at 1027 and 1031.
21
Id. at 1053.
22
See Howard F. Chang, Environmental Trade Measures, The Shrimp-Turtle Rulings, and The Ordinary Meaning of the
Text of the GATT, 8 Chap. L. Rev. 25 (2005) (arguing that the 2001 ruling by the Appellate Body confirms and interpretation of the 1998 shrimp-turtle decision that preserves broad leeway for the use of environmental trade measures.)
23
See BROWN WEISS & JACKSON, supra note 4, at 30.
24
Id.
25
Id. at 30-31.
26
Id. at 32.
20
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4. THE PRODUCT/PROCESS DISTINCTION
GATT Treaty focuses on products, whereas the production process is generally accepted as falling outside the reach of the non-discriminatory principles
of national treatment and most-favored-nation. However, under an environmental
perspective, “[p]roducts that are produced by processes that pollute the air, water
or land, or that destroy living natural resources and their habitats may be far more
destructive of sustainable development than the products themselves.”27
However, more recent trade and environment disputes, such as the TunaDolphin I and II Cases and the Shrimp-Turtle Case, point that this distinction is
highly disputable, noting that processes can both endanger the environment and
distort trade. Trade distortion happens if certain countries are allowed to work
under lax environmental standards in the making of products that compete with
those of countries complying with rigid environmental laws and regulations (in a
sort of subsidy).
But if these concerns are worthy of the trade community’s attention, the
merit of the product/ process distinction is attributable to the fact that GATT closes the door to using a variety of regulatory differences to pose barriers to trade,
undermining the goal of trade liberalization.28
The issue here, as correctly recall Brown Weiss & Jackson, is “how to develop criteria by which to judge whether trade barriers based on processes are an
appropriate accommodation of the competing trade and environment policies, or
whether on the contrary the barriers are really protectionist measures in the guise
of environmental (or other process) considerations.”29
Part II. The MERCOSUR disputes over trade in retread tires30
A. The Brazilian Litigation
On September 17, 2001, a MERCOSUR panel was formed, pursuant the
Brasilia Protocol, to decide a dispute presented by Uruguay against Brazil, concerning trade practices maintained by Brazil affecting trade in retreated tires. In
this case, the parties and the panel overlooked the linkage between trade and environment. The legal issue before the panel was whether the Brazilian import ban
on retread tires was consistent with MERCOSUR law.
Uruguay claims that Portaria No. 8 of September 25, 2000 of the Brazilian
Secretariat of Foreign Trade (SECEX), which imposes an import ban on used
and retreated tires (classified under codes 4012.20 and 4012.10 of the Combined
Nomenclature, respectively), violates MERCOSUR law, more precisely: Decision
No. 22/00 of June 29 2000 of the Common Market Council (that prohibits the

27

Id.
Id. at 33.
29
See BROWN WEISS & JACKSON, supra note XX, at 33.
30
See generally Fabio Morosini, O Caso dos Pneumáticos: Preferências Regionais e Questões Ambientais [The Tire
Case: Regional Preferences and Environmental Issues], PONTES: ENTRE O COMÉRCIO E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 12 (October-December, 2005), available at www.ictsd.org/monthly/pontes.
28
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adoption of measures, of any nature, restrictive of reciprocal trade), Article 1 of
the Asuncion Treaty (that establishes the objective of consolidating the process of
integration and economic cooperation) and Articles 1 and 10(2) of Annex 1 to the
Asuncion Treaty (that bans all non-tariff restrictions), and general principles of
international law (Estoppel) .
Brazil, on the other hand, denies Uruguay’s allegations that Portaria No. 8/00
is incompatible with MERCOSUR law.
With regard to Portaria No. 08/00, Brazil states this Portaria regulates the
importation of used items. To Brazil, retreated tires are used goods, regardless
of the fact they have been subject to any sort of industrial process aiming at augmenting its longevity. In this sense, Brazil states that MERCOSUR Committee of
Technical Rules, in 2000, issued Technical Norms No. 224:2000 and 225:2000,
which according to the Brazilian government, define a retreated tyre as a used
good that underwent a process of reutilization of an existing good.31 In addition,
Brazil states that Argentina also bans the importation of retreated tires, based on
the findings that retreated tires are used tires, to which importation is prohibited
based on the context of MERCOSUR’s automotive policy.32 For these reasons,
Brazil challenges Uruguay’s argument that Brazil does not consider retreated tires
used goods and argues that retreated tires fall under the authority of Portaria No.
8/91, which regulates the importation of used goods.33
By adopting Portaria No. 8/00, Brazil states that it was trying to reprimand
the importation of retreated tires that was taking place due to gaps in the information system for foreign trade, the SISCOMEX.34 In this sense, Portaria No. 8/00,
in regulating the importation of retreated tires, performs an interpretative function
to previous regulations.35 By no means it establishes a new prohibition to include a
ban on the importation of retreated tires.36 Thus, Portaria No. 8/00 does not violate
Decision No. 22/00 because the former merely clarifies the importation system of
used goods in Brazil.37
The Panel’s Interpretation and Application of MERCOSUR Law
- Portaria No. 8/00
Uruguay sustains that Brazilian laws and regulations concerning trade in
retreated tires and related commercial practices in Brazil support the conclusion
that Brazil did consider used and retreated tires as two different goods, subject to
distinct legal treatment.

31

See Arbitral Award VI – Tyres – from Uruguay to Brazil – 01/09/2002, at 11, available at www.MERCOSUR.org.uy
(last visited May 9, 2005).
32
Id.
33
Id.
34
Id.
35
Id. at 9.
36
Id. at 9.
37
See Arbitral Award VI – Tyres – from Uruguay to Brazil – 01/09/2002, at 10, available at www.MERCOSUR.org.uy
(last visited May 9, 2005).
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First, as for the body of law emanated from different Brazilian authorities
during the almost ten-year period that divided one Portaria from another, the Tribunal rejects the argument presented by Brazil, sustaining that it could not be
representative of Brazil’s official legal understanding on the issue.38 Brazil advocated that the laws and regulations presented by Uruguay as evidence of a differentiated legal treatment conferred to retreated and used tires are from different
sectors of the Brazilian public administration that does not have the authority
to regulate foreign commerce in Brazil.39 In response to this claim, the Tribunal
concludes that as matter of international law, Article 4 of the Project about State
Responsibility, of November 2001, of the International Law Commission,40 “the
behavior of any state institution will be considered as an act of state, regardless of
the legislative, executive or judiciary function of this institution.”41 Consequently,
the Tribunal concludes that all the separate pieces of regulations and legislation issued by different institutions of the Brazilian government is representative of this
country’s legal understanding on the issue disputed in the present controversy.42
Second, as for the internal commercial practice performed by Brazil in that
same timeframe, the panel takes into account the evidence presented by Uruguay,
indicating that the import authorization of retreated tires from Uruguay amounted to a continuous and growing trade between that country and Brazil. In the
Tribunal’s view, this ongoing trade was warranted by the behavior of different
institutions of the Brazilian public administration.43
In conclusion, the panel agrees with Uruguay that the import ban imposed
on used tires by Portaria No. 8/91 was never intended to extend to retreated tires,44
given the internal practice of Brazil in accepting the importation of Uruguayan
retreated tires during a period of almost ten years that divided Portaria No. 8/91
from Portaria No. 8/00, indicating that the Brazilian public administration never
considered retreated tires as used tires.45
- Resolution 109/94 of the Common Market Group
Brazil sustains that Resolution 109/94, of February 15, 1994, of the Common Market Group subjects the legal treatment of used goods to the national
legislation of the member states, including the definition of used goods.46
The panel emphasizes that Resolution 109/94 establishes an exception to the
Treaty of Asuncion and therefore should be interpreted restrictively.47 In addition,
Uruguay argues that Resolution 109/94 does not support arbitrary changes in the
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Id. at 20.
Id.
40
Id.
41
Id.
42
See Arbitral Award VI – Tyres – from Uruguay to Brazil – 01/09/2002, at 20, available at www.MERCOSUR.org.uy
(last visited May 9, 2005).
43
Id. at 18.
44
Id.
45
Id. at 19.
46
Id. at 21.
47
See Arbitral Award VI – Tyres – from Uruguay to Brazil – 01/09/2002, at 21, available at www.MERCOSUR.org.uy
(last visited May 9, 2005).
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legal systems of the member states, which affects trade inside MERCOSUR.48 In
that regard, the panel concludes that even though Resolution 109/94 establishes a
recognized exception to the ongoing legislative harmonization process in MERCOSUR, Portaria No. 8/00 would not be justified under such exception because
it contradicts established commercial practice in the region, i.e., the constant and
growing trade flow of retreated tires.49
- Decision 22/00 of the Common Market Council
Decision 22/00 of June 29, 2000, of the Common Market Council states that
“[t]he “Member States shall not adopt any measure restrictive to reciprocal trade,
regardless of the nature of the measure, but shall take into account the reservation
established in Article 2(b) of Annex 1 to the Asuncion Treaty.”
Portaria No. 8/00 is later in time to Decision 22/00 of the Common Market
Council and establishes a restriction to reciprocal trade.50 Thus, the Tribunal concludes Portaria No. 8/00 violates Decision 22/00 of the Common Market Council.51 The panel reasons that, whereas Decision No. 22/00 does not modify the
applicability of Resolution No. 109/94 generally, it conditions the capacity of the
member states to modify, from the date of the Decision’s approval, the reach of
their national regulations and legislation concerning the imposition of new restrictions to trade of used goods.52
- General Principles of Law: Estoppel
Uruguay argues that Portaria No. 8/00 contradicts:53 (a) the extensive commercial practice in Brazil, allowing the importation of retreated tires from Uruguay or third countries, and (b) the interpretation and application of the existing
body of law related to the subject matter. On these grounds, Uruguay sustains the
confrontation of Portaria No. 8/00 with these two factual circumstances gives rise
to a claim under the principle of “venire contra factum proprium” or the principle
of estoppel.54
Brazil, on the other hand, argues the principle of estoppel is not applicable to
the disputed facts, because the alleged Brazilian commercial practices related to
the importation of retreated tires were not constant and certain as to create legitimate expectations on third countries.55
The panel concludes that the continuous commercial trade in retreated tires between Brazil and Uruguay, and official declarations of Brazilian authorities regulating directly or indirectly the importation of used and retreated tires
could create a legitimate expectation in Uruguay that, in confrontation with
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Id.
Id.
50
Id. at 22.
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Id.
52
See Arbitral Award VI – Tyres – from Uruguay to Brazil – 01/09/2002, at 22, available at www.MERCOSUR.org.uy
(last visited May 9, 2005).
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Id. at 23.
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Id.
55
Id. at 24.
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Portaria No. 8/00, could qualify as a situation described in the principle of “venire contra factum proprium.”56 However, the panel preferred to take a different
road, and stated that given the involved countries are members of an ongoing
integration process promoted under the auspices of MERCOSUR, the decisionmaking body shall rely on principles of mutual trust, which bars the “venire
contra factum proprium.”57
Finally, the panel rejects the allegations of the Brazilian government that
deny the extensive trade flow in retreated tires recognized by official actors of the
public administration of Brazil.58
On January 8, 2002, the panel decided that Portaria No. 8/00 is not compatible with MERCOSUR law and ordered that Brazil adapt its laws to conform the
Tribunal’s legal findings. From the panel’s findings that the referred trade practices maintained by Brazil affecting trade in retreated tires are in violation of MERCOSUR law, it resulted that:
1. Brazil eliminated the ban for retreated tires imported from other MERCOSUR countries by means of Portaria SECEX No. 2 of March 8, 2002;
2. Presidential Decree No. 4592 of February 11, 2003 exempted retreated
tires imported from other MERCOSUR countries from the financial penalties established under Presidential Decree No. 3919 of September 14, 2001;
3. Article 55, paragraph 1 of Portaria SECEX No. 17 of December 1, 2003
replaced and revoked Portaria 8/00. Article 39 of the new Portaria restated that
import licences shall not be issued for used and retreated tires, with the exception
of retreads originating in other MERCOSUR countries.
In face of the parties’ “forgetfulness” of the link between the challenged
trade measures and the protection of the environment and public health, it is worth
asking whether the panel, according to MERCOSUR law, could have raised this
issue ex officio. As far as WTO law goes, the answer to this question is NO. MERCOSUR has not yet faced this question, but it could be argued that, as a matter
of public policy (ordre public), the panel could raise the issue of environmental
protection, even though the parties did not do so.59
Moreover, had Brazil recognized the links of the present dispute with environmental protection issues, it could have invoked Article 50 of the Montevideo
Treaty, which allows for the adoption of measures that, if not for environmental
reasons, would be contrary to the efforts of trade liberalization within the member
States of the Latin American Association of Integration Law (ALADI). Article 50
of the Montevideo Treaty has been incorporated into MERCOSUR law by means
of Article 2(b) of Annex I to the Asuncion Treaty, which states that trade restrictions can be defined as any measure that is administrative, financial, or pertains
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Id.
See Arbitral Award VI – Tyres – from Uruguay to Brazil – 01/09/2002, at 24, available at www.MERCOSUR.org.uy
(last visited May 9, 2005).
58
Id.
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Preamble to the Asuncion Treaty (establishing that the economic integration process amongst the member States of
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to currency exchange, under which a State bans or makes it difficult, by unilateral
decision, reciprocal trade; and establishes that measures adopted under the circumstances prescribed in Article 50 of the Montevideo Treaty shall not constitute a
trade restriction.
Soon after the MERCOSUR panel issued its decision, the media in Brazil
devoted close attention to the negative environmental impacts of the panel’s findings. The main newspapers in Brazil published articles with headings such as
“Brazil May Become Garbage Deposit for World Tires”.60
The Impact of MERCOSUR on Brazilian Law?
The Federal Public Attorney’s Office, in a class action, challenged Presidential Decree No. 4592 of February 11, 2003, which exempted retread tires imported
from other MERCOSUR countries from the financial penalties established under
Presidential Decree No. 3919 of September 14, 2001.61
The class action brings up environmental arguments not yet raised by Brazil
in the MERCOSUR litigation. The Federal Public Attorney’s Office argues that the
Brazilian ban on retread tires is based on environmental grounds. In other words,
the ban is justified by the adverse effects liberalizing trade in retread tires in Brazil
has on the environment itself and on public health. The precautionary principle,
which allows for the adoption of certain measures to protect the environment even
though the risks are not yet scientifically proved, was one of the main arguments
raised in this class action to justify upholding the ban. In addition, the Federal
Public Attorney’s Office referred to Article 50 of the Montevideo Treaty, which
permits the adoption of measures, aimed at protecting the environment, which
would otherwise constitute trade restrictions.
The class action concludes by requesting that the Brazilian measure which
subjects the importation as well as the marketing, transportation, storage, keeping
or keeping in deposit of retreated imported tires to a fine of R$ 400 per unit be
upheld, without exceptions!
From an economic integration policy perspective, it is interesting to note
that nowhere in the class action, has the Federal Public Attorney’s Office directly
questioned the constitutional validity of the MERCOSUR Report. As pointed out
by Celso Amorin, Minister of External Relations, “for a country that aspires to be
the MERCOSUR leader, questioning the Arbitral Award would be like ‘a shot on
ones own foot’, because later Brazil would lose its legitimacy in other disputes of
its interest.”62
However, at least one Brazilian international law scholar, Cláudia Lima Marques, has argued for the unconstitutionality of the panel Report and its illegality
pursuant existing public international law.63

60
Silvio Bressan, Brasil Pode Virar “Lixão” Mundial de Pneus: Com 100 Milhões de Carcaças, País Corre o Risco de
Receber Sobras da Europa Via Mercosul, Jornal O Estado de São Paulo, 03.17.2003.
61
See Ação Civil Pública Ministério Público Federal contra União Federal, Joinville, Santa Catariana State, 06.02.2003
(on file with author).
62
See Bressan, supra note 62.
63
See Cláudia Lima Marques, unpublished manuscript (on file with author).
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In Professor Lima Marques’ view, the MERCOSUR decision violates the following articles to the Brazilian Constitution: Article 1 (sovereignty and human dignity),
Article 4 (reception of the Montevideo Treaty), Article 49 (delegated competency for
Treaties), Article 84 (limited competency for international relations), Article 92 (judicial control), Article 109 (supremacy of the fundamental rights conferred by the Constitution in face of Treaties), Article 170 (principles governing the national economy),
and Article 225 (fundamental right of protection of the environment by the State).64
As to the supposed illegality of the MERCOSUR decision in the light of
governing principles of public international law, Professor Lima Marques’ argues
the 1991 Asuncion Treaty, which institutionally creates MERCOSUR, is a consequence of the broader 1980 Montevideo Treaty, which creates the Latin American
Association of Integration Law. As a matter of Treaty interpretation, the Asuncion
Treaty is in a hierarchy inferior to the Montevideo Treaty, which entails that the
former has to conform the latter. Therefore, a MERCOSUR decision that ignores
and confronts provisions pursuant to the Montevideo Treaty (Article 50) violates
general principles of public international law.65
B. The Argentinean Litigation
In 2005, a new panel was constituted, pursuant the Olivos Protocol, to decide on the consistency of the Argentinean ban on retread tires with MERCOSUR law.66 In this dispute, the Tribunal accepted the Argentinean defense against
Uruguay based on Article 50 of the Montevideo Treaty, which allows for trade
restriction amongst member States, provided the restriction is based on legitimate
environmental grounds.67
The two contradicting MERCOSUR decisions concerning apparently the
very same issue raise important questions to the future development of MERCOSUR law, both in terms of conflicts involving trade and environment, and in
relation to the dispute settlement mechanism. For the first time in MERCOSUR
history, the Appellate Body was called on to decide the legal treatment conferred to trade in retread tires in the dispute between Uruguay and Argentina. The
Appellate Body, revoking the panel’s report, decided that the Argentinean law that
bans the importation of retread tires is not compatible with MERCOSUR law.
Part III. The WTO dispute over trade in retread tires
On January 7, 2004, the European Community (EC) published, in the Official Journal of the European Union, a Notice of Initiation of an examination procedure concerning obstacles to trade within the meaning of Council Regulation
(EC) No. 3286/94, consisting of trade practices maintained by Brazil in relation
to imports of retreated tires [hereinafter Notice].68
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Morosini, O Caso dos Pneumáticos, supra note 32, at 14.
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Sergio Leo, Argentina Mantém Proibição a Pneu Usado [Argentina Maintains Prohibition against Used Tire] ,
JORNAL VALOR ECONÔMICO, November 28, 2005, available at www.valoronline.com.br (last visited November 15,
2005).
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The Notice resulted from a complaint brought by the Bureau International Permanent des Associations de Vendeurs et Rechapeurs de Pneumatique
[Permanent International Office of the Tire Sellers and Retreaders Association]
(BIVAPER), an international trade association representing the interests of manufacturers of retreated tires within the European Union. BIPAVER congregates
national associations from Denmark, Finland, Italy, Portugal, Spain, Sweden and
the United Kingdom.
The Notice asserts that the Brazilian measures that give rise to the investigation procedure are:
(1) Portaria No. 8 of September 25, 2000 of the Brazilian Ministry of Development, Industry and International Commerce, which bans the importation of
retreated tires by prohibiting the issuance of import licences for retreated tires
imported as consumer goods or raw material;
(2) Presidential Decree No. 3919 of September 14, 2001, which subjects the
importation as well as the marketing, transportation, storage, keeping or keeping
in deposit of retreated imported tires to a fine of R$ 400 per unit.
The Notice classifies the Brazilian measures as GATT-inconsistent, by discriminating between imported and domestic like products, in violation of Articles
I.1 (General Most-Favoured-Nation Treatment), III.4 (National Treatment on Internal Taxation and Regulation) and XI.1 (General Elimination of Quantitative
Restrictions) of GATT 1994, without being justified under neither the exceptions
of Article XX (General Exceptions), nor under Articles 2.1, 2.2 and 2.4 (Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations by Central Government
Bodies) of the WTO Technical Barriers to Trade Agreement (TBT Agreement).
The Notice claims that the challenged Brazilian trade measures had a significant negative impact of Community exports of retreated tires. Prior to the introduction of the ban, Community exports of retreated tires amounted to approximately two million per year, equivalent to an estimate of 25 per cent of the Brazilian
market for such products. It is also stressed that the Brazilian measures resulted in
company closures and job losses within the Community. In addition, it primarily
draws attention to the negative policy implications of permitting least-favorable
treatment of retreated tires originated from WTO member states outside MERCOSUR. Secondly, the Notice addresses the more immediate reasons, i.e., loss
of production of retreated tires and job losses within the Community. Finally, the
Notice considers that there is enough evidence to justify initiation of an examination procedure to consider the legal and factual issues involved in accordance with
Article 8 of the Trade Barriers Regulation.69

May 23, 2005).

69
The Trade Barriers Regulation is a legal instrument that gives the right to Community enterprises and industries to lodge a complaint, which obliges the Commission
to investigate and evaluate whether there is evidence of violation of international
trade rules resulting in adverse trade effects. The result is that the procedure will
lead to either a mutually agreed solution to the problem or to resort to dispute settlement. Article 8 establishes the Community Examination Procedure.
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On September 13, 2004, the European Commission Directorate-General for
Trade published a non-confidential version of the Report to the Trade Barriers
Regulation Committee [hereinafter Report.]70 The Report concluded the investigation had revealed clear violations of WTO provisions, notably Articles XI:1,
III:4, I:1 and XIII:1 of the GATT 1994 that cannot be justified on grounds of environmental or health protection.
Combined with severe adverse trade effects these violations have caused,
the Report recommended that Brazil be given until October 2004 to withdraw
the measures. Otherwise, the Commission would request WTO consultations in
accordance with the rules of the Dispute Settlement Understanding (DSU).
On May 2, 2005, because diplomatic negotiations between Brazil and the European Communities had failed to reach a satisfactory solution, the Commission
lodged a Commission Decision concerning the measures necessary as regards
an obstacle to trade constituted by trade practices maintained by Brazil affecting
trade in retreated tires [hereinafter Decision].71 The Decision concluded:
(1) The Brazilian Government’s imposition of an import ban on retreated
tires and the related financial penalties appear to be inconsistent with Brazil’s
obligations under the Marrakech Agreement Establishing the World Trade Organization and, in particular, provisions of the General Agreement on Tariffs and
Trade 1994, and constitutes an obstacle to trade within the meaning of Article 2(1)
of Regulation (EC) No. 3286/94;72
(2) The Community will initiate dispute settlement proceedings against Brazil under the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement
of Disputes and other relevant WTO provisions to secure removal of the obstacles
to trade.
In January 2006, at the request of the EC, the WTO established a panel,
under the Dispute Settlement Understanding, to analyze whether the Brazilian
import ban on retread tires is GATT-consistent.73 To date, Brazil has not yet issued
any formal response to the claims brought by the EC, concerning the alleged inconsistency of the Brazilian measures with GATT 1994.
In case the EC decides to challenge the consistency of the Brazilian measures
with the GATT 1994, it is likely that Brazil will justify the import ban under the
General Exceptions of Article XX of GATT, letters (b) and (g). Article XX GATT
provides that, if “a measure is not applied in a manner which would constitute a
means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the
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See Report to the Trade Barriers Regulation Committee concerning an obstacle to trade, within the meaning of Council
Regulation (EC) No. 3286/94, consisting of trade practices maintained by Brazil affecting trade in retreaded tires [hereinafter Report], available at http://trade-info.cec.eu.int/doclib/cfm/doclib_section.cfm?sec=205&lev=2& (last visited May
23, 2005).
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of which international trade rules establish a right of action. Such a right of action exists when international trade rules
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the practice in question.”
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WT/DS322/1, available at http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds332_e.htm (last visited March 31,
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same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade” (Chapeau of Article XX), a country may adopt measures that would otherwise constitute a
trade restriction if not for its legitimate goal of: (b) protection of human, animal or
plant life or health, and (g) conservation of exhaustible natural resources.
If Brazil decides to invoke the General Exceptions of Article XX to justify the import ban on retread tires, it will have to prove that the import ban falls within the range of
policies designed to protect human life or health and that the inconsistent measures for
which the exception is invoked are necessary to fulfill the policy objective.74
There seems to be enough evidence that the measures adopted by Brazil, restricting imports of retread tires may give rise to a defense based on environmental
grounds. First, it is clear that the unrestricted importation of retread tires, and its
storage, by itself, poses serious environmental risks. Second, the water from the rain
accumulated in the interior of theses tires is a perfect habitat for the procreation of
mosquitoes imposes serious public health concerns. Third, the burning of these tires,
when they become no longer usable, discharges toxic substances harmful both to the
environment and to public health. On top of that, concerning the lack of scientific
certainty as to the actual environmental risks of unrestricted imports of retread tires,
Brazil could arguably develop a defense based on the precautionary principle.75
In this sense, if there exists no least restrictive ways to address the health
risks imposed by the unrestricted importation of retread tires, it seems sensible to
invoke the General Exceptions of Article XX GATT.76
It would follow that the risks to public health originated from storing tires
with rainwater in their interior, risking, at a further level, the development of dengue and yellow fever epidemic, would justify the invocation of Article XX (b),
that provides for the adoption of measures that are necessary to protect human,
animal or plant life or health. Second, the toxic substances liberated from the
burning of these tires could be addressed, which endangers the environmental and
public health, could fall under letter (b) (toxic substances are harmful to human,
animal and plant life and health) and letter (g), for measures relating to the conservation of exhaustible natural resources (the air, earth and water could arguably
qualify as exhaustible natural resources).
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See Panel Report, United States – Gasoline, para. 6.20; Panel Report, EC – Asbestos, para. 8.169; see also Appellate
Body Report, EC – Asbestos, paras. 157-163.
75
But see EC – Hormones: “The status of the precautionary principle in international law continues to be the subject of
debate among academics, law practitioners, regulators and judges. The precautionary principle is regarded by some as
having crystallized into a general principle of customary international environmental law. Whether it has been widely accepted by Members as a principle of general or customary international law appears less than clear. We consider, however,
that it is unnecessary, and probably imprudent, for the Appellate Body in this appeal to take a position on this important,
but abstract, question. We note that the Panel itself did not make any definitive finding with regard to the status of the
precautionary principle in international law and that the precautionary principle, at least outside the field of international
environmental law, still awaits authoritative formulation.” Para. 123, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R.
76
Cf. Japan – Agricultural Products II: “Article 5.6 of the SPS Agreement prohibits SPS measures that are more traderestrictive than required to achieve a Member’s appropriate level of protection. According to the footnote to Article 5.6, a
measure is considered more trade-restrictive than required if there is another SPS measure which:
(1) is reasonably available taking into account technical and economic feasibility;
(2) achieves the Member’s appropriate level of sanitary or phytosanitary protection; and
(3) is significantly less restrictive to trade than the SPS measure contested.
As
we have stated in our Report in Australia – Salmon, these three elements are cumulative in nature.” Para. 95, WT/DS76/AB/R.
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However, letter (g) of Article XX also states that in order for a measure to
fall under the General Exceptions, it has to be “made effective in conjunction with
restrictions on domestic production or consumption”. Concerning the application
of similar measures to the domestic retread tires industry; it bears mentioning that
under Resolution No. 258 of the National Council of the Environment (CONAMA),
presided by the Ministry of the Environment, of August 26, 1999, in force since
2002, domestic producers of new tires and importers of tires are obliged to give an
adequate environmental destination to such tires. On March 21, 2003, CONAMA
issued Resolution No. 301, which amends Resolution No. 258, to extend the obligation to give environmentally adequate destination to imported retread tires.
But, if, on the one hand, Brazil implemented regulation to monitor the environmental impact of the activity of producers of new tires and importers of new
and retread tires, on the other, it is disputable the treatment conferred to domestic
tire retreading industry. Maybe the lobby from tire retreaders that operate in Brazil
was strong enough to leave these companies outside the scope of application of
CONAMA Resolutions Nos. 258 and 301. Moreover, according to the EC, the
enforcement of CONAMA Resolutions in Brazil has been problematic.77
5. CONCLUSION
The outcome of the tire case in the WTO is unpredictable. On the one hand,
the rejection of the environmental exceptions would not come as a surprise in
the light of past GATT/WTO trade and environment jurisprudence. On the other
hand, WTO’s recognition of the legitimacy of the environmental exception in the
present case would yield important policy implications for the international community and MERCOSUR especially.
First, WTO would create a precedent in favor of environmental protection
to the detriment of free trade. Second, as for MERCOSUR specifically, a WTO
decision recognizing the supremacy of the environmental protection over purely
commercial interests could certainly have a direct impact on the MERCOSUR
litigation. But most importantly, if Brazil succeeds in its environmental defense,
it will be signaling to the international community that the protection of the environment is not an exclusive concern of developed nations.
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PARQUES MARINHOS, INSTRUMENTOS DE
PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE
FERNANDA SOLA
Advogada e mestranda em Direito Ambiental na Universidade
Católica de Santos (Unisantos)

1. INTRODUÇÃO
A necessidade de criação de unidades de conservação, áreas protegidas,
marinhas e de corredores ecológicos no mar, como áreas de exclusão à pesca
é enfatizada em vários textos internacionais, como por exemplo, a Agenda 21,
documento adotado na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento Humano, Rio/1992, a qual constitui um plano de ação, um
roteiro de ações concretas para alcançar o desenvolvimento sustentável.1 Em seu
capitulo 17, a Agenda 21 estabelece que os Estados costeiros devem adotar medidas de manutenção da biodiversidade e da produtividade das espécies e habitat
marinhos sob jurisdição nacional, tais como o levantamentos da biodiversidade
marinha, a realização de inventários de espécies ameaçadas e de habitat costeiros
e marinhos críticos, bem como a criação e o gerenciamento de áreas protegidas.
Na realidade, a degradação do meio ambiente marinho pode resultar de várias fontes; as de origem terrestre contribuem com 70 % da poluição marinha
as atividades de transporte marítimo e descarga no mar comparecem com 10%
cada qual. Os poluentes que representam as maiores ameaças ao meio ambiente
marinho são, em grau variável de importância e dependendo das diferentes situações nacionais ou regionais: esgotos, nutrientes, compostos orgânicos sintéticos,
sedimentos, lixo e plásticos, metais, radionuclídeos, petróleo/hidrocarbonetos e
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos.2
É verdade que existem diversas convenções internacionais, por exemplo,
sobre a proteção regional de mares e que a Convenção das Nações Unidas sobre
o Direito do Mar de 1982 estabeleceu a regulamentação da pesquisa científica
marinha pelo Estado.3 Todavia, é com a adoção da Convenção da Diversidade
Biológica (CDB) em 1992, que a lógica de áreas protegidas, como instrumento
de proteção da biodiversidade, é reforçada. Aliás, em 1982, o III Congresso Mun-

1
“A Agenda 21 está voltada para os problemas prementes de hoje e tem o objetivo, ainda, de preparar o
mundo para os desafios do próximo século. Reflete um consenso mundial e um compromisso político no
nível mais alto no que diz respeito a desenvolvimento e cooperação ambiental.” (Preâmbulo da Agenda 21).
2

file://A:\cap%2017%20agenda%2021.htm 11/04/2006.
MELLO, Celso de A. Curso de Direito Internacional Público, 12ª Edição, V. 2. Rio de Janeiro: Renovar,
2000. P. 1175.
3
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dial de Parques, realizado em Bali, já levantava discussões sobre a expansão do
número de áreas protegidas no mundo como uma estratégia para a preservação e
conservação da biodiversidade. A CDB estabelece assim a necessidade de estruturação de um sistema de áreas protegidas, áreas definidas geograficamente destinadas, ou regulamentadas, e administradas para alcançar objetivos específicos de
conservação, de acordo com a CDB, ou seja, áreas vitais para o desenvolvimento
de estratégias nacionais de conservação da diversidade biológica.4 As unidades de
conservação marinha incluem ilhas oceânicas ou costeiras e as unidades e áreas
protegidas no continente e têm como objetivo específico a conservação e proteção
de praias, dunas, recifes de coral, pastos marinhos, baías e estuários, lagunas com
influência marinha, banhados, e/ou a proteção de ecossistemas que também recebem influência direto do mar, como os manguezais, restingas e marismas.
O presente estudo buscará assim analisar a importância e definição dos parques marinhos, enquanto instrumento de proteção da biodiversidade, ressaltando
num primeiro momento as competências dos entes federados para sua criação e
fiscalização e sua inserção no sistema nacional de unidades de conservação. Numa
segunda etapa serão analisadas as praticas de implementação e gestão dos parques
marinhos brasileiros e a interface entre áreas protegidas e zoneamento costeiro.
2. IMPORTÂNCIA E DEFINIÇÃO DE PARQUES MARINHOS
Parques marinhos são unidades de conservação, voltadas à preservação da
biodiversidade, que podem se localizar nas águas internas, mar territorial ou zona
econômica exclusiva. Para sua delimitação, mais do que a noção simplesmente geográfica, devem ser considerados critérios biológicos, uma vez que os complexos
ecológicos não se localizam exclusivamente em terra ou no mar. Deste modo, um
parque que inclua ilhas e seu entorno marítimo pode ser definido como um parque
marinho, como, por exemplo, o Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha.
Estes espaços são juridicamente protegidos como instrumentos de implementação de políticas públicas, em particular a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional de Biodiversidade e a Política Nacional para os Recursos do Mar, seguindo, portanto além das finalidades constitucional, as que foram
legalmente estabelecidas por tais políticas. Nos limites do território nacional, que
se estendem até 12 milhas náuticas da linha de maré baixa e na plataforma continental, expressam o efetivo exercício da soberania, ao passo que na zona econômica exclusiva é resultante de direitos especiais internacionalmente conferidos
aos Estados5. Nesse sentido, a extensão dos poderes estatais para além das águas

4
Site do IBAMA [On line] Fonseca et al., 1998, Apud www.ibama.gov.br/licenciamento/perfuracao/perfuracao_r6/refere/
unidades_conserva%E7%E3o.pdf, página consultada em 14.04.2006.
5
MELLO, Celso de A. Curso de Direito Internacional Público, 12ª Edição, V. 2. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. P. 1099 a
1182. Inclusive, p. 1146: “O Estado costeiro tem direitos de soberania sobre a plataforma para a exploração e utilização de
seus recursos. São direitos exclusivos do Estado independente, dele fazer ou não a exploração. (...) São recursos naturais:
a) os recursos minerais e outros recursos não vivos do leito do mar e seu subsolo; b) ‘os organismos vivos pertencentes às
espécies sedentárias’”.
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territoriais, especialmente na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, é contrabalançada pelo dever do Estado de proteger o meio ambiente.
As unidades de conservação presentes na zona costeira e marinha têm como
objetivo contribuir para a proteção da grande diversidade biológica presente nessa
área. Como o ambiente costeiro-marinho é composto por uma variedade de ecossistemas como estuários, ilhas, manguezais, dunas, restingas, praias arenosas e
lodosas, costões rochosos, falésias e remanescentes de florestas, ele abriga uma
elevada diversidade biológica. Esse ambiente fornece área para a criação, crescimento e reprodução e sítios de alimentação de uma elevado número de espécies da
fauna e da flora com destaque para as aves, peixes, tartarugas marinhas, baleias,
leões-marinhos, corais entre outros6.
No Direito brasileiro, o estabelecimento de um sistema representativo de
unidades de conservação faz parte da estratégia global de conservação de biodiversidade. Áreas protegidas marinhas são essenciais para conservar a ampla
variedade de espécies da fauna e da flora dos oceanos e para manter a produtividade, especialmente dos estoques pesqueiros. Segundo Salm et. al. (2000), o
estabelecimento de uma política de planejamento por meio de um Sistema Nacional de Unidades de Conservação Costeiras e Marinhas é fundamental para o
pleno desenvolvimento de um programa de manejo integrado e efetivo desses
ecossistemas7. Alias, é importante salientar que os recifes de Coral constituem-se
em habitats essenciais para peixes e outros recursos pesqueiros, dando suporte às
espécies ameaçadas de extinção e abrigo para tartarugas e mamíferos marinhos.
Por abrigarem uma extraordinária variedade de plantas e animais são considerados como o mais diverso habitat marinho do mundo. Eles são considerados, juntamente com as florestas tropicais, as duas mais diversas comunidades naturais do
planeta. Entretanto, os recifes de coral constituem um dos ambientes mais frágeis
e ameaçados do mundo. Destaque-se, ainda, a importância econômica dos recifes,
que, associados aos manguezais, representam a principal fonte de recursos pesqueiros para muitas comunidades. Assim, além de serem uma fonte significativa
de alimento, protegem o litoral contra a ação das ondas, proporcionam empregos
por meio do turismo e recreação marinha, além de outros incontáveis benefícios
aos seres humanos, incluindo fontes de substâncias medicinais.
3. COMPETÊNCIAS
Pode-se indagar: quem teria competência para criação dos parques marinhos?
De acordo com o art. 23 da Constituição Federal de 1988, é competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios preservar as florestas, a
fauna e a flora. Trata-se de competência material, competência dos entes federados

6
www.ibama.gov.br/licenciamento/perfuracao/ perfuracao_r6/refere/unidades_conserva%E7%E3o.pdf - Supplemental
Result.
7
Apud FERREIRA, Iara Vasco, e PRATES, Ana Paula Leite “Integração da Gestão das Unidades de Conservação Costeiras e Marinhas de Santa Catarina” www.mma.gov.br/port/sbf/dap/doc/integracao.pdf
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para realizarem ações de proteção ambiental e exercerem o poder de policia administrativa. Todavia, como afirma Van Acker, “principio básico da administração publica é o da legalidade, exercendo-se o poder de polícia na conformidade da lei, não
cabendo à administração policiar o cidadão a não ser dando execução à lei.8 E, prossegue o autor, pode-se, portanto, concluir que a Constituição Federal, ao determinar
as competências de natureza administrativa, conferiu, implicitamente, competência
para legislar sobre a matéria ambiental sempre que necessário. Se necessária, portanto, a criação de um parque marinho municipal, ao Município costeiro estaria
conferida a competência para sua instituição, bem como para sua fiscalização.
O parágrafo único do art. 23 prevê que lei complementar deve definir normas
de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Há,
portanto, a necessidade da definição de tais normas para que a política ambiental
seja única e integrada para todo o país, sem deixar de contemplar as peculiaridades regionais e locais. As ações devem, portanto, ser articuladas para a criação e
a manutenção de espaços protegidos, como é o caso dos parques marinhos. Ademais, o inciso III do parágrafo § 1º do art. 225 da Constituição Federal de 1988 determina que incumbe ao Poder Publico Ç Federal, Estadual e Municipal a definição
de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos.
Assim sendo, a União, os Estados e os Municípios vêm criando unidades de
conservação. Não obstante, essa criação não obedece integralmente, hoje, a critérios
técnicos ou científicos uniformes, ensejando a existência de mais de uma centena de
categorias de unidades de conservação, com as mais diversas denominações e, por
vezes, objetivos não muito claros, criando dificuldades para que estas sejam amplamente conhecidas e para que exista uma efetiva sistematização nacional9
4. SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PARQUES MARINHOS
No Brasil há diferentes áreas protegidas que integram categorias de unidades
de conservação, organizadas em um sistema federal abrangente criado pela Lei
federal n.9985/2000. Trata-se do Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza (SNUC) que reúne as categorias de manejo em dois grandes grupos,
segundo a possibilidade de aproveitamento direto ou indireto de seus recursos. As
de uso indireto têm como objetivo proteger frações de ecossistemas naturais sem
a interferência do homem, e nas de uso direto a exploração dos recursos é permitida. Assim, as unidades de conservação se dividem em dois grandes grupos: a)
Unidades de Conservação de Proteção Integral: como as Reservas Biológicas e os
Parques Nacionais (incluindo Abrolhos), onde é admitido apenas o uso indireto
dos recursos naturais; b) Unidades de Conservação de Uso Sustentável: como as
Áreas de Proteção Ambiental e suas Reservas Extrativistas, que permitem o uso
sustentável de parte dos seus recursos naturais.

VAN ACKER, Francisco: “O Município e o Meio Ambiente na Constituição de 1988 ”, Revista de Direito
Ambiental n. 1/1996, p. 97.
9
http://www.mma.gov.br/port/sbf/dap/legisare.html
8
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As diferentes formas de manejo refletem as possibilidades de uso de cada unidade de conservação de acordo com a Lei do SNUC. No caso das unidades existentes na área de ocorrência dos recifes de coral, que se constituem em habitats essenciais para peixes e outros recursos pesqueiros, dando suporte às espécies ameaçadas
de extinção e abrigo para tartarugas e mamíferos marinhos, e por abrigarem uma
extraordinária variedade de plantas e animais são considerados como o mais diverso
habitat marinho do mundo; 10 é possível vislumbras as seguintes categorias:
a) Reserva Biológica - é uma das categorias mais restritivas onde somente
são permitidas a pesquisa científica e a visitação com objetivos educacionais, obedecendo a regulamento específico;
b) Parque Nacional - além da pesquisa e visitação educacional também é
permitida a visitação pública, desde que obedecendo às normas e restrições estabelecidas pelo órgão competente;
c) Áreas de Proteção Ambiental - essas já são áreas onde o uso sustentável
dos recursos naturais é permitido, obedecendo às normas ambientais em vigor;
d) Reservas Extrativistas - que também são áreas onde o uso sustentável é
permitido, porém com seu uso concedido às populações extrativistas tradicionais
ali estabelecidas.
No Brasil, os recifes de coral se distribuem por aproximadamente 3 mil km
de costa, do Maranhão ao Sul da Bahia, representando as únicas formações recifais do Atlântico Sul. Das mais de 350 espécies de corais existentes no mundo,
18 delas ocorrem no Brasil, sendo que destas, 8 são endêmicas, ou seja, encontram-se apenas nos mares brasileiros. Este fato confere aos nossos recifes a maior
proporção de endemismo de corais do mundo.11
Os Parques Nacionais pertencem ao grupo de unidades de conservação de
proteção integral, e destinam-se à preservação integral de áreas naturais com
características de grande relevância sob os aspectos ecológico, beleza cênica,
científico, cultural, educativo e recreativo, vedadas as modificações ambientais
e a interferência humana direta. Excetuam-se as medidas de recuperação de seus
sistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o
equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos naturais, conforme estabelecido em seu plano de manejo.
5. PRÁTICA DA IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE PARQUES MARINHOS NO BRASIL
O SNUC, além de propor a estruturação do Sistema prevê, ainda, mecanismos
modernos de legitimação do processo de criação dessas unidades, aproximandoo das comunidades locais e regionais, contribuindo, assim, para a melhor gestão
das Unidades de Conservação e propiciando que essas comunidades obtenham os
benefícios diretos e indiretos que decorrem da implantação das mesmas.

10
Cartilha desenvolvida pela Secretaria de www.ibama.gov.br/ Biodiversidade e Florestas - Diretoria do Programa Nacional de Áreas Protegidas.
11
Site do IBAMA [On line] http//:www.ibama.gov.br, página consultada em 14.04.2006.
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História de Abrolhos12:
Objetivos específicos: preservação de corais,(Mussimilla brasiliensis),
aves, que o utilizam como ponto de apoio em suas migrações ou mesmo para
procriação,as mais freqüentes são o benedito (Anous minutus), atobá-mascaradode-piloto (Sula dactylatra), atobá-marrom (Sula leocogaster), grazina (Phaethon
aethereus), fragata (Fregata magnificens) e trinta-réis-das-rocas (Sterna fuscata);
os lagartos (Tropidurus torquatos) são observados nos horários mais quentes; as
tartarugas-marinhas, verde (Chelonia mydas) e cabeçuda (Caretta caretta), sobem
às praias para a desova e mamíferos aquáticos, como as baleias-jubarte (Megaptera novaenghae) aparecem de junho a dezembro para ter filhotes. Há também nas
águas próximas diversas variedades de moluscos e crustáceos.
Decreto e data de criação: 6 de abril de 1.983, pelo decreto federal nº.
88.218
História de Fernando de Noronha13:
Objetivos específicos: Preservar o ecossistema marinho; proteger a tartaruga
Aruanã (Chelonia midas ); garantir a reprodução e o crescimento do Golfinhorotator (Stenella longirostris) e proteger os corais da região
Decreto e data de criação: Foi criado pelo Decreto n° 96.693 de
14.09.1988, tendo nascido do antigo interesse pelo então IBDF em proteger
o arquipélago de Fernando de Noronha. Porém a criação teve de esperar até
1985, quando o Departamento de Parques Nacionais e Reservas Equivalente
(DN) adotou a idéia da criação. Para tanto, houve a organização de um comitê
Pró-parque, o qual tratou de mostrar as belezas cênicas do lugar nacional e
internacionalmente.
Além desses parques, podem ser mencionados os seguintes atos de criação
de parques marinhos14:
Decretos Federais:
• Criação da Reserva Ecológica da Ilha dos Lobos. Decreto n 0 88.463, de
04-07-1983.
• Criação da Área de Proteção Ambiental de Anhatomirim, Santa Catarina.
Decreto n0 528, de 20-05-1992.
• Criação da Área de Proteção Ambiental da Barra do Rio Mamanguape no
estado da Paraíba. Decreto n0 924, de 10-09-1993.
• Criação da Área de Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba nos estados
do Piauí e Maranhão. Decreto s/n, de 28-08-1996.
• Criação da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais nos estados de
Alagoas e Pernambuco. Decreto s/n de 23-10-1997
• Criação da Área de Proteção Ambiental da Baleia-Franca no estado de
Santa Catarina. Decreto s/n de 14-09-2000

12
13
14

paginas.terra.com.br/educacao/ meuambiente/parque_abrolhos.htm
http://www2.ibama.gov.br/unidades/parques/reuc/31.htm consultado em 15/04/2006
http://www.projetoatlantis.com.br/legislacao.html, consultado em 15/04/2006.
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Decreto Estadual:
• Criação da Área de Proteção Ambiental da Ponta da Baleia nos municípios
de Alcobaça e Caravelas (Bahia). Decreto n0 2.218, de 14-06-199315.
Percebe-se, portanto, uma ampla predominância dos parques nacionais, sem
que seja comum a criação por decretos estaduais ou municipais.
6. ZONEAMENTO COSTEIRO E PARQUES MARINHOS
A Zona Marinha, que se inicia na região costeira e, no caso brasileiro, se
estende até 200 milhas, constitui a Zona Econômica Exclusiva. É ambientalmente
menos vulnerável por oferecer grandes resistências às intervenções antrópicas,
resistências que se ampliam na medida em que se afasta da linha de costa, representada pelas grandes profundidades e correntes marítimas, tempestades e as
enormes distâncias entre as áreas terrestres densamente ocupadas16, fornecerem
parte substancial dos alimentos consumidos no planeta, e recursos minerais com
destaque para o petróleo e o gás natural. A biodiversidade17 dos oceanos é enorme
e ainda pouco investigada, contudo, são mundialmente reconhecidas as ameaças
que pairam sobre as tartarugas marinhas e alguns mamíferos marinhos, com destaque para certas espécies de baleias. Os acidentes ambientais, principalmente
com produtos químicos e petroquímicos embarcados, representam ameaças constantes tanto para oceanos como para as áreas costeiras.
As zonas costeiras são regiões de transição ecológica que desempenham uma
importante função de ligação e trocas genéticas entre os ecossistemas terrestres e
marinhos, fato que as classificam como ambientes complexos, diversificados e de
extrema importância para a sustentação da vida no mar18.
A zona costeira brasileira é uma unidade territorial, definida em legislação
para efeitos de gestão ambiental, que se estende por 17 estados e acomoda mais
de 400 municípios distribuídos do norte equatorial ao sul temperado do País e é
objeto de Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. A extensão e a diversidade
das zonas costeira e marinha brasileiras, em termos de ecossistemas e espécies,
configuram uma situação distintiva, onde à biodiversidade local e às inúmeras
espécies endêmicas, se sobrepõem rotas migratórias e sítios de condicionamento e

15
Além dos parques elencados temos ainda a proposta feita na Reunião Ordinária do CONAMA, de 6 e 7 de julho de
2004, mediante Moção pela criação do Parque Nacional Marinho da Ilha Grande-RJ, levando-se em conta que a criação do
Parque Estadual da Ilha Grande, pelo decreto estadual nº 15.273, de 28 de junho de 1971, abrange apenas parte da região
leste da Ilha Grande.
Ç
Parque Nacional Marinho da Queimada Grande,a ilha é considerada pelo governo federal, desde 1985, como uma Área de
Relevante Interesse Ecológico, uma unidade de conservação de Uso Sustentável, estabelecida pelo Decreto 91887. www.
mma.gov.br/port/conama/processos/C2D30549/PropIlhaGrande e www.mma.gov.br/ascom/ultimas/index.cfm?id=921,
consultados em 15/04/2006.
16
BDT [avaliação e ações prioritárias para a conservação da biodiversidade da zona costeira: http://www.bdt.fat.org.
br/workshop/costa/]
17
Diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros,
os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. (de acordo com o artigo 2º da CDB)
18
Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO), no âmbito do Programa
Nacional de Biodiversidade (PRONABIO) do Ministério do Meio Ambiente (MMA).
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desova para espécies migratórias de distribuição global. Assim, a preservação ou a
degradação de determinados ecossistemas deixa de ter um efeito puramente local.
A perda de espécies endêmicas implica no empobrecimento da biodiversidade
global e a devastação ou a fragmentação de habitats pode gerar efeitos amplificados sobre diversas populações e suas rotas migratórias, interferindo na dinâmica
de ecossistemas muitas vezes distantes das áreas afetadas.
A percepção do grau de importância das zonas costeira e marinha, no contexto da biodiversidade, determinou que se adotasse uma postura de precaução,
levando, muitas vezes, à ampliação dos limites das áreas de relevância biológica,
assim como à elevação de seu grau de prioridade. Com isso, em especial para a
região Norte, amplas extensões do litoral aparecem classificados como áreas de
extrema importância biológica.
Os problemas de implementação das unidades de conservação na zona costeira/
marinha são originados por diferentes fatores. Como é a parte do país que possui a maior
densidade demográfica, abrigando aproximadamente a metade da população, os problemas relacionados com o lixo, saneamento básico, especulação imobiliária, turismo desordenado, eliminação de vegetação fixadora de dunas, destruição de manguezais e aterramento de zonas úmidas estão sempre presentes (MMA/UFRJ/FUJB/LAGET,1996).
A atenção governamental com o uso sustentável dos recursos costeiros e
marinhos está contemplada nos mecanismos de gestão ambiental integrada que
foram estabelecidos no âmbito do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro
(PNGC), o que significa, antes de mais nada, a preocupação com o ordenamento
da ocupação dos espaços litorâneos.19
7. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS
O Brasil assinou e ratificou algumas Convenções Internacionais e Regionais
relacionadas com as áreas protegidas, flora e fauna silvestres presentes na zona
costeira e marinha. O quadro a seguir enumera os documentos:
Vigor no
Ato
Local
Data
Brasil
Convenção para a proteção da Flora, das
Washington,
faunas e das belezas cênicas naturais do
1940 13/02/1948
USA
países da América
Washington,
Tratado da Antártica
1959 29/06/1975
USA
Convenção sobre Zonas Úmidas de
Importância Internacional, especialmente Ramsar
1971 16/06/1992
com habitats de Aves Aquáticas
Convenção sobre a Diversidade Biológica Rio de Janeiro
Fonte: Senado Federal, 1998 e IBAMA, 1997

19

www.unisantos.br/~metropms/costeiros/legnac/planac.htm - 74k

1992 03/02/1994
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O Ministério do Meio Ambiente e a Conservação Internacional apresentarão
ao secretariado da Convenção de Ramsar uma proposta para que uma área com
mais de 5 milhões de hectares, incluindo o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, seja reconhecida como mais um Sítio Ramsar no Brasil20.A região seguiria
da foz do Rio Jequitinhonha, na Bahia, até a foz do Rio Doce, no Espírito Santo.
O chamado Complexo de Abrolhos incluiria, ainda, bancos de corais, a Reserva
Extrativista do Corumbau e áreas de proteção estaduais.
A arrecadação de fundos para proteção tende a ser maior quando uma região é definida como Sítio Ramsar. Além disso, o reconhecimento internacional
é quase um “selo” de qualidade ambiental. O conjunto de ilhas de Abrolhos é a
principal zona pesqueira da Bahia, e contribui com 80 mil empregos ligados ao turismo. Na verdade, “um Sítio Ramsar não restringe nenhuma atividade, mas deve
ser usado racionalmente e de forma sustentável”, explica Maria Carolina Hazin,
da Diretoria de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente21.
El convenio de Ramsar es un acuerdo internacional que tiene como finalidad
la protección de las zonas húmedas. La reunión fundacional de este convenio se
realizó en Ramsar (Irán) en 1971.que define una zona húmeda o humedal como
cualquier extensión de marisma, pantano o turbera, o superficie cubierta de aguas,
sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o
corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de aguas marinas
cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros22.
8. CONCLUSÕES ARTICULADAS
8.1 No Brasil as unidades de conservação da zona marinha são bastante incipientes.
8.2 Os parques marinhos podem ser instituídos nas esferas municipal, estadual e
nacional.
8.3 A Lei do SNUC busca a articulação de sistemas integrados para a formação
de zonas regionais de proteção.
8.4 O ambiente marinho não pode ser delimitado sem levar em conta as correntes,
a influência do ambiente costeiro e a fauna migratória.
8.5 É indispensável o fomento de estudos científicos da zona costeira, das interações antrópicas com o meio marinho e da fragilidade desses ecossistemas delimitando áreas a serem protegidas para a proteção da biodiversidade.

20
21
22

ECOTURISMO www.360graus.com.br/ecoturismo/ default.asp?did=13720&action=news - 40k
ECOTURISMO www.360graus.com.br/ecoturismo/ default.asp?did=13720&action=news - 40k
www.porlareserva.org.ar/Ramsar.htm - 39k

A ZONA DE AMORTECIMENTO E A PROTEÇÃO
À BIODIVERSIDADE NAS UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
GABRIEL LUIS BONORA VIDRIH FERREIRA
Advogado, especialista em Direito Ambiental e Desenvolvimento
Sustentável pela PUC/PR, mestrando em Direito Ambiental pela
UEA – Universidade do Estado do Amazonas ,
bolsista da CAPES/CNPq

PRISCILA MARI PASCUCHI
Mestranda em Direito Ambiental pela UEA – Universidade do
Estado do Amazonas, bolsista da CAPES/CNPq

1. INTRODUÇÃO
Indispensáveis para a manutenção de um meio ambiente ecologicamente
equilibrado, a conservação da natureza e a preservação da diversidade biológica possuem, como instrumento central de proteção, o desenvolvimento de
sistemas de áreas protegidas que destinam determinadas porções do território
a um regime jurídico específico, cuja finalidade é proporcionar a satisfação do
direito fundamental ao meio ambiente sadio erigido pelo art. 225 da Constituição Federal de 1988.
Enquadrada na modalidade de conservação in situ, prevista na Convenção
de Diversidade Biológica, a instituição de áreas protegidas carrega consigo a
vantagem de não apenas conservar os elementos da diversidade biológica e os
atributos naturais da região, mas também, permitir a manutenção dos serviços
ambientais prestados por estes elementos contribuindo de uma forma mais efetiva à qualidade do meio ambiente.
No entanto, as áreas protegidas, como todos os elementos pertencentes ao
meio ambiente, dadas as suas características de interação e interdependência com
os demais recursos ambientais, não podem ser visualizadas de forma apartada de
todo o contexto estabelecido em seu entorno.
Com o avanço dos estudos da biologia da conservação, novos conhecimentos
foram trazidos para a implementação das técnicas de conservação da natureza, o
que, aliado ao interesse de possibilitar uma melhor efetivação a este instrumento,
culminou com a preocupação de se estabelecer um melhor tratamento ao entorno
das unidades de conservação, buscando, assim a inserção da área protegida junto
aos aspectos ecológicos e socioeconômicos que a envolvem sua circunvizinhança.
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A atenção com o entorno das áreas desempenha um papel fundamental para
se alcançar os objetivos de conservação da natureza, pois ao mesmo tempo em
que permite a manutenção da biodiversidade da área e de toda a dinâmica da
paisagem, funciona também como uma região onde podem ser implementadas
ações que conciliam a conservação e a geração de benefícios sociais, servindo
como local para a transferência das necessidades das populações tradicionais que
habitavam o interior da unidade de conservação.
Com este trabalho, pretende-se analisar o papel que desempenha a zona de
amortecimento na tarefa de proteção à biodiversidade na áreas protegidas, abordando o processo de desenvolvimento e de construção do modelo moderno de
conservação da natureza e as conseqüências provocadas pela inserção da proteção
à diversidade biológica como um dos objetivos das áreas protegidas, identificando
os fundamentos jurídico ecológicos e a evolução histórica da proteção junto ao
entorno para, posteriormente, situar a zona de amortecimento frente ao Sistema
Nacional de Unidades de Conservação.
2. BIODIVERSIDADE E ÁREAS PROTEGIDAS
A delimitação e proteção de determinadas áreas naturais refere-se a uma
prática exercida desde tempos remotos onde sua instituição era efetuada com o
intuito de preservar espécies da fauna e seus habitats, visando possibilitar seu uso
econômico ou destinadas a garantir uma reserva de caça para os nobres.1
A partir da Idade Média, as áreas protegidas foram sofrendo transformações
em relação às finalidades de sua criação, adotando o objetivo de conservar algumas espécies mesmo que desprovidas de alguma utilidade direta para o homem.
Razões de ordem estética e afetiva passaram a influenciar, então, a conservação
de determinadas áreas.2
No entanto, a concepção moderna de áreas protegidas, baseada no pressuposto de socialização da fruição das belezas cênicas encontradas em determinado
território3 somente passou a ser realmente implementada a partir da criação do
Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, no ano de 1872, visando
preservar a paisagem e o caráter cênico daquela região contra o processo de colonização que avançava sobre a área.
Com o passar dos tempos e devido à relevância que a conservação da natureza foi tomando para a sociedade, o objetivo da instituição de áreas protegidas
foi mais uma vez significativamente ampliado, abrangendo finalidades de cunho
ecológico como o resguardo dos recursos hídricos, a manutenção de espécies
ameaçadas, a preservação do equilíbrio climático e, especialmente, a conservação
da diversidade biológica.4

1
2
3
4

GASTAL, Maria Luiza. Os instrumentos para a conservação da biodiversidade. 2002, p. 29.
Ibid., p. 29.
BRITO, Maria C. Wey de. Unidades de Conservação – intenções e resultados. 2000, p. 20.
GASTAL, Maria Luiza. Op. cit., p. 35.
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Em decorrência desta transformação de objetivos, as áreas protegidas tiveram que adequar-se a esta nova realidade, pois a conservação da biodiversidade
exige novas necessidades, provocando, inclusive, conforme salienta Brito, a ampliação dos limites territoriais destas áreas para que todo o ecossistema, processos
biológicos e espécies pudessem ser preservados.5
Isto porque a conservação da biodiversidade obriga com que se considere na
instituição da área protegida, toda a rede de influências e interações existentes no
ecossistema, assim como, todos os processos ecológicos, como a fotossíntese e ciclo da água por exemplo, para que possa ser preservada em sua total integridade.
As preocupações com o desaparecimento de espécies e a erosão da diversidade biológica no Planeta, provocadas pelas distintas atividades humanas, despertaram a consciência da humanidade a respeito da necessidade de sua preservação,
influenciando o surgimento e a assinatura da Convenção de Diversidade Biológica
– CDB, durante a Conferencia das Nações Unidas para Desenvolvimento e Meio
Ambiente realizada no Rio de Janeiro de 1992.6
Primeiro instrumento a tratar especificamente da tutela biodiversidade no
âmbito internacional, a CDB estabelece normas e princípios que orientam a proteção à diversidade biológica, procurando implementar a sua conservação e uso
sustentável com a respectiva repartição justa e eqüitativa de seus benefícios.
No que tange ao significado da expressão diversidade biológica, correspondente a toda a variedade de organismos vivos existentes no globo terrestre,
salienta Bensunsan que a expressão transcendeu o seu significado original, que
abrangia, inicialmente, apenas a riqueza de espécies, passando a acolher também
a diversidade genética e a diversidade ecológica7, acompanhando a concepção
retratada no art. 2º da CDB.
Desta maneira, o conceito de biodiversidade passa a acompanhar e retratar
toda a diversidade existente na natureza, podendo ser caracterizada sob três diferentes níveis: a) a diversidade genética, ou seja, a variabilidade (intra-específica) de
genes dos indivíduos de uma mesma espécie; b) a diversidade de espécies, correspondendo à variabilidade (inter-especifica) de espécies encontradas na natureza e;
c) a diversidade de ecossistemas ou diversidade ecológica, relacionada ao conjunto
de diferentes ambientes, habitats, paisagens e suas diversas formas de interação.
Dentre as categorias de mecanismos de conservação da biodiversidade previstos na CDB, visando garantir a existência e o uso sustentável da diversidade
biológica para presentes e futuras gerações, destaca-se a modalidade de conservação in situ destinada a conservar a diversidade biológica no local onde ela ocorre
naturalmente, definida pelo art. 2º como a “conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em
seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios
onde tenham desenvolvido suas propriedades características”.

5
6
7

BRITO, Maria C. Op. cit. p. 22.
Promulgada pelo Decreto nº 2.519/98.
BENSUNSAN, Nurit. A impossibilidade de ganhar a aposta e a destruição da natureza. 2002, p. 16-17.

522

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

A concretização pelos Estados das práticas de conservação in situ obriga,
assim, à implementação de políticas orientadas à criação e manutenção de áreas
especialmente protegidas, representativas de toda a diversidade existente em seu
território, destinadas a proteger os atributos que fundamentaram a sua instituição.
É nesta perspectiva que se insere a Lei nº 9.985/2000, instituidora do Sistema
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) no Brasil, que organiza e integra,
dentro de uma sistemática única, diferentes formas e modalidades de áreas protegidas existentes, qualificadas agora sobre o gênero das Unidades de Conservação,
compreendidas como “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo 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 adequada de proteção.”8
Sendo um importante mecanismo do Poder Público no alcance dos objetivos
nacionais de conservação da natureza, observa-se que a instituição de áreas protegidas representa um indispensável instrumento para a garantia do direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado consagrado no art. 225 da Constituição Federal conforme menção expressa de seu parágrafo 1º, inciso III.
Através da instituição de unidades de conservação, permite-se ainda preservar e
restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e
ecossistemas, bem como preservar a diversidade e a integridades do patrimônio genéticos do País, atendendo também aos incisos I e II do mesmo dispositivo constitucional.
A definição prescrita pelo art. 225 da Carta Magna, no sentido de qualificar
o meio ambiente que se quer proteger como ecologicamente equilibrado implica
no conseqüente dever de proteção à diversidade biológica, haja vista ser a variabilidade genética, de espécies e de ecossistemas responsável por toda a rede de
influências e interações que garantem a manutenção das condições ambientais que
permitem o desenvolvimento de uma sadia qualidade de vida.
Uma eventual quebra na cadeia das relações biológicas carrega consigo a
potencialidade de interferir drasticamente no estado de harmonia do meio ambiente. Quanto mais elevada a quantidade de espécies e das respectivas redes de
interação existentes, maior será a tendência à manutenção do equilíbrio ecológico
pois a erosão da diversidade biológica conduz à instabilidade do ecossistema que,
diante da vulnerabilidade gerada, passa a ser facilmente prejudicado.9
Tendo com característica um objeto qualificado, refere-se o meio ambiente ecologicamente equilibrado a um direito de resultado, cuja satisfação requer a manutenção de
uma situação específica que reverte seus serviços e benefícios em favor o homem.
Por este motivo, ao lado do direito fundamental ao meio ambiente sadio
e equilibrado, impõe a Constituição Federal, de modo a oferecer garantias para
o exercício deste direito, um dever, também fundamental, compartilhado entre
Estado e sociedade civil, no sentido de defendê-lo e preservá-lo para presentes e
futuras gerações.

8
9

Art. 2º, I.
MIRRA, Álvaro L. Valery. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente. 2002, p. 26.
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Desta forma, deriva do art. 225 da constituição, um princípio conservacionista que implica, necessariamente, na adoção de técnicas e instrumentos que
possibilitem a proteção, manutenção e a restauração da qualidade ambiental.
Assim, diante do direito e do dever ambiental se projetarem sobre os recursos naturais, o referido princípio pode ser efetivado não apenas através de limitações parciais de uso dos recursos ambientais, mas também, com a imposição de
restrições ao exercício de desfrutá-los de forma direta e imediata, como no caso
das áreas protegidas. Nesta perspectiva, o bem ambiental é retirado do mercado
sendo sua utilização destinada de forma exclusiva à satisfação do direito de fruição de um meio ambiente sadio e equilibrado.10
A representatividade e os atributos ecológicos ou cênicos, inerentes a algumas áreas naturais, fundamentam, assim, uma ação positiva do Estado no sentido
de delimitar seus limites e instituir um “regime jurídico de interesse público que
implique sua relativa imodificabilidade”11, permitindo a manutenção de sua integralidade e impondo sua utilização sustentável de forma a garantir a concretização do texto constitucional.
3. FUNDAMENTOS JURÍDICO-ECOLÓGICOS DA PROTEÇÃO AO ENTORNO DAS ÁREAS
PROTEGIDAS
Não obstante ser um dos maiores patrimônios naturais da humanidade, a
biodiversidade não tem escapado das conseqüências nefastas das atividades expansivas do homem, sofrendo elevados índices de degradação, resultando perdas
inestimáveis para toda a sociedade.
Dentre as maiores ameaças à preservação da diversidade biológica provocadas pela intensa alteração ambiental causada pelo homem, a degradação e a fragmentação de habitats se destacam pelo seu alto potencial de provocar a extinção
das espécies e ecossistemas que são atingidas pela ausência de continuidade e pela
sensível redução diminuição dos espaços em que se localizam.
Abordando a problemática da fragmentação de ecossistemas, Bensunsan
enfatiza que este se trata de “um processo dinâmico constituído basicamente de
três componentes: a perda de habitats na paisagem como um todo, a redução do
tamanho dos remanescentes e o crescente isolamento do fragmento por novas
formas de uso.”12
Atingindo também as unidades de conservação, a fragmentação de ecossistemas, acarreta distintos reflexos ecológicos, fruto do denominado “efeito borda”,
resultante das implicações causadas nas zonas limítrofes, ocorridas em virtude do
contato entre dois ecossistemas estruturalmente distintos, que deixam as fronteiras
da área protegida mais susceptíveis a determinadas condições ambientais adversas.

USERA, Raúl Canosa. Constitución y medio ambiente. 2000, p. 178-179.
SILVA, J. Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 2000, p. 230.
12
BENSUSAN, Nurit. Os Pressupostos Biológicos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
2001, p. 170.
10
11

524

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Com a fragmentação, as fronteiras do ecossistema acabam ficando expostas e
se tornam mais frágeis a condições que influenciam negativamente na conservação
da natureza, pois a borda da área protegida representa uma região extremamente
sensível a uma gama de efeitos degradadores, estando totalmente vulnerável aos
efeitos abióticos, que podem provocar alterações microclimáticas no ecossistema
protegido, em virtude da maior penetração do sol e do vento, que influenciam na
luminosidade e umidade do solo e do ambiente interno das unidades.
Tais efeitos abióticos acabam também resultando em efeitos biológicos que atingem adversamente o ecossistema, prejudicando a manutenção da diversidade biológica, como por exemplo, alterações nas relações entre parasitas e hospedeiros.13
Mas não são apenas os fatores ecológicos que condicionam a preocupação
com a circunvizinhança das unidades de conservação. Não medindo as conseqüências de suas ações, inúmeras atividades humanas, desenvolvidas proximamente à área protegida, podem afetar significativamente a preservação dos atributos
existentes na unidade.
Consideradas como instrumento central nas estratégias de implementação da
conservação da natureza, a criação de áreas protegidas foi estruturada num esquema
de ilhas, onde se delimita determinada porção territorial que passa a ser manejada para
fins de conservação, representando assim uma “atomização dos habitats naturais”14.
Em decorrência dos avanços no campo de conhecimento da biologia da conservação, despertou-se a respeito dos problemas associados a esta concepção de
conservação efetivada em torno a espaços considerados de forma isolada, já que
este tipo de tratamento implicaria na inevitável incidência do efeito borda e consequentemente do processo de fragmentação o ecossistema.15
Diante deste fato, as estratégias de conservação da natureza começaram a
requerer ações e instrumentos orientados por uma visão sistêmica, considerando
todo o domínio ecológico do ecossistema protegido de forma a preservar não
apenas a área legalmente delimitada, mas toda a rede de influências e interações
ecológicas que oferecem subsistência ao equilíbrio das condições ambientais da
unidade de conservação.
Previstas na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, as zonas
de amortecimento (art. 2º, XVIII), aplicadas ao entorno da área protegida, e os
corredores ecológicos (art 2º, XIX), destinados a garantir a conectividade entre
os ecossistemas, procuram conferir mecanismos adicionais de proteção, aptos a
oferecer uma adequada sustentação da unidade de conservação, permitindo a manutenção dos processos ecológicos, do fluxo de espécies e genes, além de proteger
a área dos efeitos negativos das intervenções humanas.
Em relação à proteção da diversidade biológica, sua inclusão como objetivo
da instituição de áreas protegidas levou os conservacionistas a desenvolverem o
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conceito de “biodiversidade como usuária” buscando identificar a forma como se
estabelecem as relações biológicas na área protegida e quais os processos ecológicos importantes para a sua manutenção, gerando informações que permitem
conhecer a base de sustentação do ecossistema preservado e determinar o ponto
de limite das atuações humanas nas unidades de conservação.16
No que se refere à perspectiva legal, Canotilho enfatiza que o Estado
Constitucional, com a incorporação da proteção ao meio ambiente, “além de
ser e dever ser um Estado de direito democrático e social, deve ser também em
Estado regido por princípios ecológicos”.17 Sob este perfil, o Estado Constitucional Ecológico deve pautar-se por uma concepção integrada da meio ambiente18, estando atento às características peculiares e às necessidades especiais que
marcam o objeto protegido.
O sistema jurídico ambiental, de acordo com Mirra, deve ser construído a
partir de uma consideração ampla do meio ambiente, considerando todos os seus
elementos, não de uma forma isolada, mas em sua unidade de inter-relação que
mantém o equilíbrio ambiental que permite a manutenção da vida na terra.19
A própria Constituição reconhece a necessidade de se considerar os fenômenos ecológicos ao vincular a efetividade do direito consagrado no caput do art.
225 à preservação e restauro dos processos ecológicos essenciais (parágrafo 1º, I),
ao manejo ecológico de espécies e ecossistemas (parágrafo 1º, I), e à proteção da
diversidade e integridade do patrimônio genético (parágrafo 1º, II).
Constatando representarem a base da proteção à biodiversidade em nosso
país, José Afonso da Silva aponta que tais dispositivos asseguram as condições
necessárias para a interação biológica (processos ecológicos), conservam o equilíbrio das relações entre as comunidades bióticas e seus habitats (manejo ecológico), além de preservar a existência de todos organismos vivos a partir de seu fator
caracterizante (patrimônio genético)20.
Desta maneira, por se mostrar comprometido com a manutenção do meio
ambiente ecologicamente equilibrado, surge para o Estado Constitucional Ecológico o imperativo de estabelecer medidas efetivas a este desiderato, desenvolvendo meios e instrumentos de proteção que acompanhem a compreensão do funcionamento dos ecossistemas e dos processos ecológicos.
Dadas as características do objeto tutelado, marcado pela indivisibilidade e
interdependência de seus elementos, cabe aos dispositivos legais velar pela mínima intervenção humana nos fenômenos ecológicos, cuja materialização independe da manifestação de vontade do homem, lançando mão de uma abordagem
ampla e sistêmica da natureza, para que, acompanhando suas características e
especificidades, possa-se preservá-la concretamente.
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Neste sentido, constata-se que a preocupação quanto a proteção ao entorno
das áreas protegidas e a respectiva criação de zonas de amortecimento encontra
respaldo constitucional, consistindo em mecanismo acessório e adicional que oferece maior efetividade para a conservação da natureza nas áreas protegidas.
4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA PREOCUPAÇÃO COM O ENTORNO: AS ORIGENS DA
ZONA DE AMORTECIMENTO
A preocupação quanto ao entorno das áreas protegidas é um fator que deriva
da natureza interdependente do meio ambiente, onde a simples afetação de um
único de seus elementos (ar, solo, água, fauna, flora dentre outros), seja ela de origem ecológica, como o “efeito borda”, ou decorrentes de intervenções humanas,
representa a quebra de todo o equilíbrio ecológico que rege o funcionamento dos
ecossistemas.
Tendo em vista esta conectividade e inter-relação dos bens ambientais, qualquer política destinada a implementar a conservação da natureza, que objetive e
considere isoladamente o elemento a ser preservado, está fadada ao insucesso.
Em relação à proteção das fronteiras das áreas protegidas, constata-se que o
início da percepção a respeito da importância destas regiões se deve aos grandes mamíferos que, diante de sua extensa mobilidade, não estavam se adequando aos limites
estabelecidos na criação do Yellowstone National Park, se tornando presas fáceis de
caças externas, fazendo surgir, no ano de 1882, movimentos favoráveis para o aumento dos limites do Parque, iniciativa que, a princípio, não obteve resultado. 21
Nos anos seguintes, iniciaram-se discussões nos EUA acerca da necessidade
de se aumentar os limites do Crater Lake National Park, já que seus fronteiras
precisavam abranger uma área de proteção para que cervos e antílopes passassem
o período do inverno.22
A mesma problemática foi constatada quanto a alces e ursos pardos, pois os
limites de Yellowstone não eram suficientes para prover um refúgio durante o ano
todo para estes animais, o que culminou em 1930, com a recomendação de criação
de zonas de amortecimento - buffer zones, tendo em vista que as estratégias de
conservação estavam truncadas em razão da caça externa ou em decorrência das
modalidades de uso das propriedades existentes no entorno do da área protegida.23
Aos poucos, a idéia de preocupação com as adjacências de espaços especialmente protegidos evoluiu, tendo como base estudos, principalmente na área
de biologia da conservação, que constataram o reflexo de efeitos externos sobre
as condições do ecossistema no interior da área, identificando diversas fontes portadoras desta potencialidade, como por exemplo, as pressões de caça, exploração
florestal, poluição industrial ou derivada da utilização de agrotóxicos, as conseqüências do uso do fogo nas propriedades vizinhas, a especulação imobiliária,
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SHAFER, Craig L. US National Park Buffer Zones: Historical, Scientific, Social, and Legal Aspects. 1999, p. 49-50.
Ibid., p. 50.

Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students‘ Papers

527

além dos malefícios provocados por invasões de plantas e insetos exóticos ao
ecossistema protegido.
O termo zona de amortecimento passou a ser amplamente utilizado após a
criação do programa MAB (Man and Biosphere) da Unesco por volta de 1970, onde
se lançou o conceito de Reserva da Biosfera, a qual estabelecia dentro das espécies
de zoneamento de sua área, uma região com a mencionada denominação.24
Desta maneira, as Reservas de Biosfera propunham uma conciliação entre
uma zona central de preservação com uma zona de amortecimento, onde seria
possível a realização de determinadas atividades que não pusessem em risco a
área protegida, sendo que, posteriormente, adicionou-se à reserva da biosfera,
uma outra região denominada de zona de transição.
No Brasil, o primeiro documento legal a esboçar uma certa preocupação
quanto ao entorno de áreas especiais foi a Lei nº 5197/67, que em seu art. 10, alínea f, estabelecia a distância de 5 km nos terrenos adjacentes a estabelecimentos
oficiais e açudes de domínio público, onde a utilização, perseguição, destruição,
caça ou apanha de espécimes da fauna silvestre era proibida.
Em 1981, com a edição da Lei nº 6.902, que trata da criação de estações ecológicas e de áreas de proteção ambiental, estabeleceu-se, em seu art. 3º, que nas
áreas vizinhas às estações ecológicas deveriam ser observados cuidados a serem
estabelecidos em regulamento visando a proteção da biota local.
Posteriormente, o art 27 do Decreto n° 99.274/90, estabeleceu que nas áreas
circundantes das unidades de conservação, num raio de 10km, qualquer atividade
com a potencialidade de afetar a biota ficará subordinada às normas editadas pelo
CONAMA.
Ainda no mesmo ano, regulamentando o referido Decreto, a resolução n° 13
do CONAMA, de 6 de dezembro de 1990 passou a estabelecer normas relativas
ao entorno das unidades de conservação, mencionando que num raio de 10km,
qualquer atividade que afete a biota deverá obter licença ambiental, a qual só será
concedida mediante a autorização do órgão ambiental responsável pela administração da unidade de conservação.
5. AS ZONAS DE AMORTECIMENTO NO SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
A Lei do SNUC, inserida no ordenamento jurídico brasileiro com o objetivo
de regulamentar a previsão constitucional de obrigação do Poder Público em estabelecer espaços especialmente protegidos em seus territórios (art. 225 parágrafo
1º, III), representa uma norma geral, que determina uma estrutura organizacional
de modo disciplinar da criação e gestão de áreas protegidas, reunindo e integrando
numa mesma sistemática todo o conjunto de unidades de conservação existentes
nas esferas federal, estadual e municipal.
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No texto da Lei são elencadas as espécies de unidades de conservação, que
são divididas em duas categorias distintas (art. 7º): a) as unidades de proteção
integral, onde se pretende preservar e manter o ecossistema livre de interferências
humanas, admitindo-se apenas o uso indireto de seus atributos naturais, não se
permitindo o consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais existentes
em seu interior (art. 2º, VI e IX) e; b) as unidades de uso sustentável que possuem
como objetivo a conciliação da conservação da natureza com o uso sustentável de
parcela de seus recursos naturais (art. 7º, parágrafo 2º).
Juntamente com os mecanismos de implementação e gerenciamento das unidades, a Lei do SNUC prevê expressamente a existência de alguns instrumentos adicionais que auxiliam a efetivação e a concretização dos objetivos de conservação da
natureza, dentre eles, a zona de amortecimento, que, nos termos do art. 25, a exceção
da Área de Proteção Ambiental e da Reserva Particular do Patrimônio Natural, deverá
estar presente juntamente a todas as outras espécies de unidades de conservação.
Constando expressamente no texto da CDB (art. 8, e) onde se configura
como compromisso dos Estados na instituição dos sistemas de conservação in situ
da biodiversidade, a promoção do desenvolvimento sustentável e ambientalmente
sadio das áreas adjacentes às áreas protegidas representa um reforço nas estratégias de preservação da natureza, incrementando o potencial de eficiência desta
política, ampliando o âmbito da proteção ao visualizar a unidade de conservação
inserida no contexto social, econômico e ecológico que a circunda.
5.1 Conceito e finalidades da zona de amortecimento
Definida pelo art. 2º da Lei do SNUC como a região do “entorno das unidades 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 zonas de amortecimento se inserem no Sistema Nacional de Unidades
de Conservação com o objetivo de contribuir para a manutenção da estabilidade e
equilíbrio do ecossistema garantindo a integridade da área protegida.
Como a própria definição legal deixa transparecer, a finalidade da zona de
amortecimento consiste na contenção dos efeitos externos que possam de alguma
maneira influenciar negativamente na conservação da unidade. Desta maneira,
mesmo não prevendo expressamente como seu objetivo a proteção aos reflexos
ecológicos provocados pelo entorno, destinam-se as zonas de amortecimento a
minimizar as conseqüências do efeito borda, de ocorrência comum nas zonas limítrofes, estabelecendo uma gradatividade na separação entre os ambientes da
área protegida e de sua região envoltória, além de impedir que atuações antrópicas
interfiram prejudicialmente na manutenção da diversidade biológica.
A zona de amortecimento configura-se assim como um espaço territorial
que, em virtude de sua proximidade e contigüidade em relação às áreas protegida,
é afetado pelo regime especial de conservação da natureza que rege esta região,
passando a possuir também, um regime diferenciado de fruição, que estabelece
controle e restrições a determinadas atividades.

Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students‘ Papers

529

No entanto, mesmo se caracterizando como um espaço com restrições específicas, a zona de amortecimento não pode ser considerada como parte integrante
da unidade de conservação, ficando sujeita apenas a uma espécie de zoneamento
obrigatório com a regulação das atividades exercidas dentro de seus limites.25 Há,
assim, uma extensão de certas preocupações conservacionistas em relação ao entorno, ampliando o raio de alcance de proteção à natureza.
Apesar de tratar-se de termo recente na terminologia da conservação da natureza, observa-se que o conceito de zona de amortecimento, antes mesmo de
ser plenamente construido já era frequentemente aplicado tendo como exemplo o
caso de plantações de chá que foram cultivada ao redor das áreas de conservação
no Quênia, Uganda e China, visando conter a saída dos animais selvagens que
eventualmente deixavam a floresta.26
Neste sentido, Ebregt e De Greve constataram que o pensamento conceitual
a respeito das zonas de amortecimento, percorreu 3 fases de distintas desenvolvimento. No primórdio era utilizada para proteger pessoas e plantações de animais
que se afastavam das áreas protegidas. Posteriormente, as zonas de amortecimento passaram a ser direcionadas à proteção das áreas de conservação das atividades
e intervenções humanas. Já em sua concepção contemporânea são freqüentemente
aplicadas para simultaneamente, minimizar o impacto humano na unidade protegida, bem como, servir como região para a transferência das necessidades sócioeconômicas das populações tradicionais afetadas pela criação da área.27
Assim, acompanhando a evolução conceitual, constata-se que as zonas de
amortecimento foram gradualmente passando a serem consideradas mais como
um conceito sócio-econômico do que somente uma área geograficamente delimitada com restrições ao uso dos recursos.28
Analisando a falta de uma definição clara a respeito das zonas de amortecimento, Martino acredita que esta se deve a dúplice tarefa destas zonas, as quais
devem conciliar conservação com desenvolvimento, pois embora a meta principal
seja a proteção da biodiversidade, deve-se harmonizá-la com a criação de benefícios para a população local.29
Este é um dos fundamentos para que não se considere a zona de amortecimento como parte da unidade de conservação já que a sua dupla perspectiva busca estabelecer na região do entorno, a subsistência dos objetivos de conservação
conciliados com o exercício de atividades socioeconômicas que não prejudiquem
as condições ambientais da unidade e que permitam a sobrevivência cultural dos
modos de agir, viver e se manifestar das populações tradicionais.
A própria menção existente no texto da CDB quanto a implementação do
desenvolvimento sustentável nas adjacências da área protegida revela a concepção existente no instrumento internacional sobre a necessidade de se visu-
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alizar esta região como espaço de integração das práticas de conservação com
a proteção ao modo de vida das comunidades locais, garantindo a geração de
benefícios socioambientais.
5.2 Os aspectos socioculturais da zona de amortecimento
Analisando as funções básicas da zona de amortecimento na Bolívia, Navarro et al enumeram que a mesma destina-se não só à conservação da biodiversidade
da área protegida e de seu entorno, mitigando a fragmentação do habitat e diminuindo a intensidade do impacto das atividades humanas, mas também evitando
o isolamento social da região permitindo que a zona de amortecimento seja um
espaço de desenvolvimento socioeconômico das populações locais com a prática
de atividades compatíveis com a conservação de modo a evitar que a região se
torne um foco atrativo para o estabelecimento de outras atividades humanas prejudiciais ao ecossistema.30
Reconhecendo as necessidades socioambientais das populações tradicionais
a Lei do SNUC determina, em seu art. 5°, X, como uma de suas diretrizes, a garantia às comunidades locais, cuja subsistência dependa da utilização dos recursos
naturais existentes no interior da área protegida, de meios alternativos ou justa
indenização pelos recursos eventualmente perdidos.
Importa salientar, no entanto, que a relação que estas comunidades guardam
com os recursos naturais não se refere somente à sua sobrevivência física e material. O aspecto sociocultural também é intimamente relacionado com os atributos
naturais da região, pois é com base neles que a população desenvolve seus modos
de agir, pensar e se manifestar, ou seja, é com base neles que a comunidade constrói sua cultura e seu modo de vida.
Romper com este laço entre a população e os recursos naturais que caracterizam sua forma de viver significa impor a desintegração dos traços peculiares
que marcam estes grupos sociais, importando em prejuízos à sociodiversidade
que caracteriza o patrimônio cultural brasileiro, protegido pelo art. 216 da Constituição Federal.
Desta maneira, caso a permanência das populações tradicionais não seja permitida no interior da unidade de conservação, visando a satisfação de suas necessidades e a sua manutenção como grupo sociodiverso, a sua realocação deverá ser
efetuada o mais próximo possível de seu local anterior de habitação, haja vista a
forte integração que estes tipos de comunidade guardam com o seu entorno e com
os recursos naturais.
Neste caso, a região da zona de amortecimento se apresenta como área prioritária para a realocação destas populações de modo a proporcionar a conservação
da natureza aliada à proteção ao patrimônio cultural e à geração de benefícios
sociais para as comunidades locais.
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Conforme visto, em sua conceituação, a zona de amortecimento deve ser
encarada como um instrumento de gestão da unidade de conservação, levando
em conta a sua finalidade de adicionar uma proteção ao ecossistema abrangido
pela unidade e auxiliar na manutenção da diversidade biológica da área protegida,
além de servir como uma região de utilidade sócio-econômica.
Fazendo parte de um ambiente muito maior do que os limites de sua extensão, a unidade de conservação deve ser visualizada sob todo o contexto em que se
insere, integrando-se com todos os fatores externos que a circundam.
Conforme reconhecido pela própria Lei do SNUC, o plano de manejo, documento que estabelecerá as diretrizes para o uso e ocupação da área protegida,
zona de amortecimento e corredores ecológicos, conforme o art. 27, §1°, deverá
incluir em seu conteúdo, medidas que visem promover a integração da unidade
de conservação à vida econômica e social das comunidades vizinhas, retratando a
vertente social que se escora na construção da zona de amortecimento.
Desta forma, a unidade de conservação não pode ser considerada nem ecológica nem socialmente isolada, motivo pelo qual, além da função de auxiliar
no processo de conservação da natureza, deve ser implementada objetivando se
integrar ao entorno socioeconômico que a rodeia, cabendo à zona de amortecimento promover a harmonização da prática de conservação com a geração de
benefícios sociais.
5.3 Criação, gestão e controle das atividades na zona de amortecimento
A Lei do SNUC não determinou expressamente a forma e o instrumento ao
qual caberia a criação da zona de amortecimento, estabelecendo somente, no art.
25, §2°, que os limites da zona de amortecimento poderão ser estabelecidos no ato
de criação da unidade de conservação ou posteriormente à sua instituição.
Entretanto, o parágrafo 1º do mencionado dispositivo encarrega o órgão
ambiental administrador da unidade de estabelecer normas específicas regulamentando a ocupação e uso dos recursos da zona de amortecimento. Neste caso,
constata-se que caso não seja estabelecida juntamente ao ato de criação da unidade de conservação, a zona de amortecimento poderá ter seus limites fixados por
intermédio do plano de manejo que, nos termos do art. 27, parágrafo 1º, deverá
abranger a zona de amortecimento da área protegida.31
Embora não integre a unidade de conservação, a relação de contigüidade
gera uma espécie de afetação da região do entorno com a área protegida refletindo
na extensão dos poderes dos órgãos gestores para além das fronteiras da unidade
de conservação. Essa vinculação garante a possibilidade de edição de atos administrativos normativos, visando a delimitação e a imposição de normas e restrições que passarão a reger o uso e ocupação da zona de amortecimento.
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Prevendo expressamente este procedimento, a Lei n° 11.986/2001, instituidora do Sistema de Unidades de Conservação do Estado de Santa Catarina determina, em seu art. 26, que as dimensões da zona de amortecimento serão estabelecidas pelo órgão ambiental gestor da unidade.
No âmbito do direito comparado, constata-se que diferentes paises possuidores de legislação acerca de áreas protegidas adotam a mesma sistemática. No
caso do Peru32, Paraguai33 e Nicarágua34, a legislação atribui ao plano de manejo a
competência para a definição das zonas de amortecimento.
Definido como uma das diretrizes da Política Nacional da Biodiversidade35,
o desenvolvimento de “estudos e metodologias participativas” devem contribuir
para a fixação dos limites e dos usos adequados para a zona de amortecimento, fazendo com que o raio de influência externa seja efetivamente detectado, permitindo não só o cumprimento dos objetivos de conservação da natureza, mas também
evitando limites excessivos às atividades exercidas no entorno.
No que concerne à abrangência da zona de amortecimento, prescreve Antônio Herman Benjamin, que sua extensão é de delimitação variada, sendo dimensionada “conforme a natureza jurídico-biológica da unidade em questão, as peculiaridades do local e a complexidade do quadro sócioeconômico circundante.”36
Importante salientar, que na dimensão e no zoneamento da zona de amortecimento devem ser consideradas tanto as características gerais da área e do ecossistema que se pretende proteger (especificidades da diversidade biológica e da
paisagem local), quanto os objetivos específicos de cada tipo de unidade de conservação, respeitando a dúplice finalidade da região do entorno.
Desta maneira, dependendo de cada espécie de unidade de conservação, a
respectiva zona de amortecimento assumirá conotações e contornos diferenciados, sendo claro que a proteção ao entorno de uma unidade de conservação de
proteção integral deverá ser muito mais eficaz e concreta na mitigação dos impactos ambientais provenientes das zonas limítrofes, como também muito mais rígida
e restritiva na elaboração de seu zoneamento, do que a zona de amortecimento de
uma unidade de uso sustentável.
No caso de Cuba, a Lei do Sistema Nacional de Áreas Protegidas determina
que a extensão da zona de amortecimento estará na dependência da dimensão e
da categoria da área protegida e das características das atividades a se controlar
em cada caso.37
Adotando um tratamento mais específico em relação à dimensão da zona de
amortecimento, a legislação do Panamá determina que esta deverá ser grande o
suficiente para absorver os distúrbios químicos e físicos, tais como a contaminação do ar, solo, água, fogo, caça e turismo descontrolado.38

32
33
34
35
36
37
38

Art. 25 da Lei n° 26.834 que se refere às Áreas Naturais Protegidas.
Art. 7° da Lei n° 352 que cuida das Áreas Silvestres Protegidas do Paraguai.
Art. 24 da Lei nº 217 que rege o meio ambiente e os recursos naturais da Nicarágua.
Conforme o item 11.1.5 do anexo do Decreto nº 4.339/02.
BENJAMIN, A. Herman. Op. cit., p. 309.
Art. 51 da Lei n° 201, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Áreas Protegidas da República de Cuba.
Art. 3º, ítem 17 da Resolução n° JD0994 do Instituto Nacional de Recursos Naturais Renováveis.
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Delimitada a extensão da proteção ao entorno, ou seja, instituída a zona de
amortecimento, o órgão administrador da unidade de conservação será a encarregado de seu gerenciamento, com a definição da regulamentação das diretrizes
de ocupação e uso dos recursos desta região, o que será definido por intermédio
do plano de manejo.39 No caso de unidade de conservação do grupo de proteção
integral, após formalizada, a zona de amortecimento não poderá ser transformada
em zona urbana.40
Mas a incidência do plano de manejo na região do entorno não deve ser exageradamente rígida no sentido de inviabilizar toda e qualquer atividade na zona
de amortecimento, pois como ressaltam Figueiredo e Leuzinger “nas hipóteses
em que um plano de manejo preveja a existência de zonas intangíveis (nas quais
não é tolerada qualquer alteração humana dos espaços), alcançando propriedades
particulares, estaremos diante de hipótese de manifesta incompatibilidade entre o
regime jurídico da unidade de conservação e o da propriedade privada.”41
Ao ser instituída, a zona de amortecimento não afasta a incidência das disposições da resolução CONAMA nº 13/90, permanecendo a aplicação da faixa
de 10 km, considerada como área de influência para os casos de licenciamento
ambiental.
Podendo ter dimensões variáveis, a definição da zona de amortecimento
acrescenta à região do entorno, normas e restrições específicas e até mesmo, limitações ao direito de propriedade, destinadas a minimizar os impactos negativos
sobre a unidade de conservação.42
Assim, no caso de zonas de amortecimento que se mostrem inferiores ao
raio de influência estipulado pelo CONAMA, haverá, necessariamente, nesta área
excedente, até o limite de 10 km, a obrigatoriedade de licenciamento ambiental e
respectiva outorga de autorização por parte do órgão gestor da unidade no caso de
atividades que possam afetar a negativamente a biota.43
Na sistemática do licenciamento ambiental, deve ser observada ainda a obrigação de compensar estatuída no art. 36 da Lei do SNUC, consistente no dever do empreendedor de atividades consideradas de significativo impacto ambiental em apoiar
a implantação ou a manutenção de unidade de conservação de proteção integral.
No caso destes empreendimentos afetarem especificamente determinada
zona de amortecimento, o montante de recursos deverá necessariamente, beneficiar a unidade de conservação protegida pela respectiva zona de amortecimento,
mesmo que não seja pertencente ao grupo de proteção integral44, pois “os recursos
que o empreendedor pagar tem uma relação inegável com a área em que os prejuízos ambientais possam ocorrer.“45

39

Documento obrigatório nas UCs., onde será efetuado o zoneamento da unidade e de sua zona de amortecimento.
Art. 49, parágrafo único, da Lei do SNUC.
41
FIGUEIREDO, Guilherme J. P. de; LEUZINGER, M. D.. Desapropriações Ambientais na Lei 9985/2000. 2001,
p. 476.
42
WIEDMANN, Sonia M. Pereira. Mecanismos de aplicação da Convenção de Biodiversidade. 2004, p. 316.
43
LEUZINGER, Márcia Dieguez. Op. cit., p. 2245.
44
Conforme parágrafo 3º do art. 36.
45
MACHADO, P. A. Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 2002. p. 754.
40
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6. CONCLUSÕES ARTICULADAS
6.1 Os avanços no campo da biologia da conservação possibilitaram a constatação
de que ecossistemas e espécies inseridos em áreas protegidas delimitadas pelo
Poder Público podem ser afetados por efeitos externos, de ordem ecológica ou
de natureza humana, dando origem às preocupações a respeito da necessidade
proteção ao entorno destas áreas.
6.2 Devido às características do meio ambiente, marcado pela indivisibilidade e
interdependência de seus elementos, a conservação da biodiversidade por meio da
instituição de unidades de conservação requer um enfoque sistêmico, não podendo ser vislumbradas como ilhas, apartadas do contexto ecológico e socioeconômico que as circunda.
6.3 O art. 225, da Constituição, reconhece a rede de influências que caracteriza o
objeto protegido, gerando o imperativo de se estabelecer medidas efetivas para a
conservação da biodiversidade por meio de instrumentos que acompanhem o funcionamento dos ecossistemas, respaldando, assim, a criação das zonas de amortecimento ao redor das UCs.
6.4 A zona de amortecimento consiste em um espaço com restrições específicas
funcionando como mecanismo acessório e adicional que se destina a conter os efeitos externos que possam influenciar negativamente na conservação da unidade.
6.4.1 Não podendo ser considerada como parte integrante da unidade de conservação a zona de amortecimento se destina a uma dupla perspectiva, buscando
estabelecer na região do entorno, a subsistência dos objetivos de conservação conciliados com o exercício de atividades socioeconômicas, permitindo a sobrevivência cultural das populações tradicionais.
6.5 Em virtude de sua proximidade e contigüidade em relação à área protegida, a
zona de amortecimento é afetada pelo regime especial de conservação da natureza
que rege esta região, motivo pelo qual se estende ao plano de manejo a possibilidade de delimitar e especificar as restrições pertinentes ao entorno.
6.5.1 Não se afasta a incidência das disposições da resolução CONAMA nº 13/90,
mesmo que os limites da zona de amortecimento sejam inferiores à faixa de 10
km, que continua sendo considerada como área de influência para os casos de
licenciamento ambiental.
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A SUSTENTABILIDADE DO PROTOCOLO DE
QUIOTO: UMA QUESTÃO PONTUAL
DE ORDEM AMBIENTAL
GRACE LADEIRA GARBACCIO
Doutoranda da Universidade de Limoges,
Faculdade de Direito e Ciências Econômicas, França

1. A SUSTENTABILIDADE: DEFINIÇÃO E ASPECTOS RELACIONADOS
A sustentabilidade se baseia na questão central de economia política e na
sua crítica: o valor. Conceito imaginado pelos teóricos econômicos e pelas grandes instituições internacionais na década de 80, ele é utilizado como resposta à
crise de desenvolvimento econômico, crise esta que também pode ser estendida
ao aspecto social e ecológico: a ruptura entre o processo de acumulação e o conjunto de procedimentos regulatórios das relações sociais e das relações entre o
homem e a natureza instrumentalizada. A origem do termo se encontra na dinâmica impulsionada pela acumulação do capital cujo único motor é o lucro.
Tendo em vista a insustentabilidade do desenvolvimento a longo prazo
que ameaça a capacidade dos ecossistemas de se reproduzirem e que condena
a humanidade à probreza e à marginalidade, a Organização das Nações Unidas
– ONU lança, na década de 80, o programa de pesquisa sobre o desenvolvimento
sustentável ou durável, e convoca todos os países visando discutir medidas de
preservação do meio ambiente e de ascensão dos menos favorecidos economicamente, sem comprometer o bem estar das gerações futuras.
Apesar de estarmos longe da realização de um estudo histórico sobre o pensamento econômico, visto que este não é objetivo fundamental desta tese, far-se-á
necessária uma rápida análise do pensamento de ARISTÓTELES onde ele inaugura a concepção antropológica do meio ambiente segundo a qual a hierarquia entre
homem-natureza pudesse ser estabelecida: “que as plantas existem para os animais
e que o animais para o homem”.1 Esta hierarquia foi retomada na Idade Média
para a elaboração da teoria do valor. Para Thomas de Aquino, o preço justo seria
aquele que permitisse a reprodução das estruturas sociais em meio à ordem natural
imutável segundo a vontade de Deus. Na verdade esta concepção é tão somente
um prolongamento das idéias de ARISTÓTELES: “a relação que existe entre os
objetos se encontra entre as pessoas”2. Ele formula também que o valor e o preço

1
(…) les plantes existent pour les animaux et les animaux pour l’homme » em ARISTOTE, Les politiques. Paris: GFFlammarion, 1993, p. 112.
2
Le rapport qui existe entre les objets se retrouvera entre les personnes », ob. cit., p. 142.
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são duas categorias sociais que podem ser reduzidas às questões de escolha dos indivíduos isolados, da mesma forma que é colocada a relação entre os indivíduos e a
sociedade: “é manifesto (...) que a cité faz parte das coisas naturais e que o homem
é pela natureza um animal político e que se ele esta fora da cite, naturalmente certo
e não por acaso das circunstâncias, é porque ele seja um animal em degradação ou
seja um sub-humano (...). Além disso, uma cité é por natureza anterior à família e
cada um de nós. O todo é, de fato, necessariamente anterior à parte (....). ”3
Considerando o pensamento supra citado, podemos dizer que a distinção
entre o valor de uso e o valor de troca de um bem foi estabelecida por Aristóteles.
O uso é certamente um fundamento para a valorização de um bem, mas o nível de
uso nunca pode ser a forma de medição pela qual nós estimamos o seu valor. Uma
mercadoria de difícil fabricação terá sempre um valor mais elevado que outra de
fácil produção, mesmo se esta for considerada mais útil que a primeira. De fato,
a partir do momento em que um recurso natural condiciona a vida, ele terá um
outro valor e se tornará inestimável. Tal conclusão é dramática para a teoria néoclássica cujo pressuposto é a avaliação monetária da natureza, o que lhe permite
justificar o uso dos mecanismos de mercado como forma de gestão de tal modo
que a equidade intergeração seja garantida.
Enfim, o meio ambiente é um excelente exemplo para ilustrar a dicotomia
entre valor de uso e de troca. Quanto maior é a utilidade para homem de um elemento natural, seja pelo seu uso direto ou pela sua atividade econômica, maior
será seu valor de uso. Mas associar a este valor de uso um valor de troca não é
um efeito imediato, isto é, não há uma vinculação direta. Um bom exemplo que
demonstra tal argumento é o valor do ar: ele é indispensável à sobrevivência humana, mas seu valor de troca não é significativo.
A partir da década de 90, esta visão, restrita a uma fase histórica da sociedade, começa a sofrer alterações do ponto de vista econômico e jurídico. Determinados recursos naturais esgotáveis estão ganhando um valor “fictício” correspondente ao custo marginal4 das medidas de proteção ou de reconstituição do meio
ambiente. O pensamento capitalista de Karl Marx consagrou a proeminência do
valor de troca sobre o valor de uso. Baseando-se na teoria do valor do trabalho de
Marx, é possível afirmar que à medida que a produção se automatiza, isto é uma
produtividade do trabalho tendente ao “infinito”, maior será a produção e mais rápido o valor do bem tenderá a “zero”. A automatização dos processos de produção
multiplica o valor de uso e consequentemente reduz o valor de troca. Isto explica
o fato de considerarmos a automatização como a abundância absoluta e em contraposição a isso a existência da lei de valor e de produto escasso/raro (como por
exemplo o caso do petróleo daqui algumas décadas).

3

Il est manifeste (…) que la cité fait partie des choses naturelles, et que l’homme est par nature un animal politique, et
que celui qui est hors cité, naturellement bien sûr et non par hasard des circonstances, est soit un être dégradé, soit un être
surhumain (…). De plus une cité est par nature antérieure à une famille et à chacun de nous. Le tout est en effet nécessairement antérieur à la partie (….). », Les politiques. Paris: GF-Flammarion, 1993, p. 90-92.
4
Custo marginal é uma variação de um custo inicial padrão. Representa os custos do acrescimo da produção por uma
unidade. Custos unitários são iguais para todas as unidades, custos marginais não. Assim, todos os elementos de fabricação
(matéria-prima, energia, mão de obra, instalações, etc) são levados em consideração.
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Entretanto, esta conduta nem sempre é aplicada na totalidade dos casos. O
problema se acentua quando o valor de troca de um recurso natural só lhe é agregado no momento de sua exploração direta pelo homem. Esta análise, segundo a
qual o valor de troca se fundamenta no valor de uso, refere-se a uma mercantilização social, uma vez que a extensão do valor de uso de um bem é exclusivamente
proveniente do seu valor de troca, isto é do valor monetário que lhe é atribuído.
Mas se a avaliação monetária da natureza se transforma em um cálculo difícil
a ser estabelecido, as externalidades e a poluição se tornam um problema sem
solução. A internalização das externalidades é compreendida pelas medidas de
taxação e pela emissão de quotas de direitos a poluir. E quais poderiam ser os
limites destas medidas? Imputar à degradação do meio ambiente, na ausência de
uma propriedade privada, representaria uma assimilação abusiva da propriedade
coletiva. Na verdade, tratar-se-ia de uma privatização dos bens coletivos com o
intuito de estender o campo de aplicação de políticas de despoluição.5
Um outro aspecto detectável refere-se ao limite temporal. Um determinado
nível de atualização não é suficientemente capaz de considerar um futuro a longo
prazo em matéria ambiental. Tal afirmação expressa a idéia de que quanto maior
o nível de atualização, isto é uma maior valorização do uso dos recursos naturais
no contexto atual que no futuro, maior será a degradação ambiental. É preciso
ressaltar os inconvenientes suportados pelos indivíduos quando o meio ambiente é transformado unicamente em vantagens monetárias. Trata-se de um efeito
perverso de substituição do princípio da precaução pelo princípio do poluidor
pagador. A poluição passa a ocupar o espaço de uma penalidade monetária sem
que a capacidade de auto reconstituição ambiental seja levada em consideração.
A aplicação isolada do princípio do poluidor pagador não é capaz de conduzir
a uma gestão protetora do meio ambiente. As ecotaxas não são susceptíveis de
produzir efeitos benéficos ao meio ambiente se a elas não estiverem associadas
medidas de prevenção que visem evitar ou diminuir a poluição e a degradação
do mesmo. A simples compensação monetária não é o resultado desejável.
Diversas formas de organização dos direitos sobre o meio ambiente podem
ser disponibilizadas: interdição de uso, interdições atenuadas e formas monetárias
moderando o uso. Neste caso podemos incluir as ecotaxas pelo uso individual e as
quotas ou permissões pelo uso coletivo. As ecotaxas se diferenciam das quotas de
uso em razão de sua origem. A partir do momento em que as quotas não são mais
atribuídas gratuitamente, seu preço passa a ser igual aos das ecotaxas atualizadas.
A distribuição das quotas de emissão deve ser feita segundo uma atribuição gratuita em função dos direitos adquiridos pelo hábito de poluir. As ecotaxas podem
ser interpretadas como uma incitação ao respeito às normas (visão positiva), ou
como uma punição que visa sancionar uma violação normativa (visão negativa),
ou até mesmo como um preço a uma compensação dos danos causados ao meio
ambiente. Assim, tal taxa traduz a diferença entre o custo social total e o custo
privado pela utilização dos recursos ambientais.

5

Tema que será aprofundado na seçao seguinte.
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A primeira justificativa ao emprego das ecotaxas é a melhoria da qualidade
ambiental, considerado como o primeiro dividendo. Entretanto, sua quantificação
é dificilmente realizável, visto que precisaríamos mensurar elementos qualitativos
e éticos intergerações.
A outra vantagem das ecotaxas, denominada segundo dividendo, é que elas
centralizam a “quase renda”6 confiscada pela coletividade sendo possível redistribuí-las em seguida. A poluição proveniente do consumo da população mais
favorecida é maior que da população menos favorecida, visto que ela dispõe de
meios para pagar por este preço: o preço da poluição e da proteção ambiental.
Esta desigualdade é fruto das desigualdades sociais e, fazendo um paralelo a
nível internacional, trata-se das desigualdades entre os países desenvolvidos e
em desenvolvimento. Assim, tendo como base esta visão, nem os países mais
pobres nem os mais ricos perdem com a aplicação de taxas sobre a poluição:
estes se beneficiam do sistema uma vez que eles estão “livres” para realizar
todos os seus desejos; e aqueles, como o poder de consumo é baixo, não têm a
incidência acentuada das taxas. Entretanto, esta perspectiva de ganho não será
facilmente detectada pelos países cuja situação social é considerada mediana.
Neste caso, a taxação será percebida como superior à satisfação marginal resultante da melhoria ambiental.
Na verdade a sustentabilidade ambiental está diretamente ligada à sustentabilidade social. Tal afirmação pode ser confirmada pelo simples raciocínio que
se um recurso natural é um elemento para o homem, e como o homem é um ser
social, então o meio ambiente será uma construção social. A racionalidade da
reprodução dos seres vivos constrói uma nova ética cujos valores não estão reduzidos ao aspecto econômico: os ecosistemas são dotados de uma existência que
nem sempre pode ser mensurável segundo critérios mercantilistas (por exemplo,
até a criação do Protocolo de Quioto a inexistência de um valor monetário para
o ar) e cujo respeito é um princípio da vida e não um princípio de rentabilidade
econômica; e a reprodução dos sistemas vivos inclui o respeito à vida dos seres
humanos em suas formas materias e culturais.
Entre a concepção antropocêntrica, cuja expressão extrema é a representação de um ser que submete a natureza às suas exigências, e a ecocentrista que
proíbe qualquer intervenção do homem sobre a mesma, existe uma concepção
que transfere ao homem a responsabilidade face à natureza e cuja contrapartida
é definida sob a forma de direitos sobre a mesma. Esta responsabilidade pode ser
resumida às formas de proteção dos mecanismos e dos processos de reprodução
dos sistemas naturais. Ela é fruto da classificação do homem como único ser vivo
dotado de uma consciência acerca da unidade do mundo e das interações que o
regem. Segundo SERRES7, podemos estabelecer um “contrato natural”, contrato
este celebrado entre os homens, e não entre o homem e a natureza, cujo objeto

Conceito econômico introduzido por Marshal. Consiste no montante que uma das partes pode exigir ao longo das negociações sem que seja preferível para a outra parte romper a relação existente na busca de um outro parceiro.
7
SERRES, Michel. Le contrat naturel. Paris : François Bourin, 1990, p 34.
6
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seria a natureza. Tal contrato tem como base a solidariedade da nossa geração para
com as gerações futuras através da prudência ecológica. Mas ele não representa
um substituto ao contrato social. Ele deve ser concebido como um complemento
do contrato social. O ecodesenvolvimento está, então, ligado a estes dois contratos e à eco-eficácia, cujo objetivo não está mais diretamente ligado ao trabalho e
sim à utilização dos recursos naturais de forma a obter a maximização produtiva
com a minimização do uso destes recursos.
Assim, podemos dizer que o conceito de sustentabilidade nasceu sob um duplo sinal: do recuo da pobreza e da preservação dos ecosistemas visando garantir
justiça às gerações atuais e futuras. Tal conceito terá credibilidade e operacionalidade se três princípios forem respeitados: responsabilidade, solidariedade e economia. O respeito concomitante destes três princípios, em um primeiro momento
a cargo dos países desenvolvidos, exige uma mudança quanto à utilização dos
ganhos de produtividade. Deve-se dar prioridade à eficácia produtiva em detrimento ao aumento do tempo de trabalho e ao uso dos recursos naturais. Ela exige
também uma organização diferenciada da divisão dos ganhos entre os indivíduos
visando atenuar as desigualdades ao acesso ao trabalho, à renda e às riquezas.
A questão da sustentabilidade representa hoje um ponto de controvérsia entre os países ricos do norte e os países pobres do sul ou em desenvolvimento. Estes
não aceitam o fato que aqueles, baseados no argumento de devastação planetária, imponham-lhes limites ou exijam-lhes um determinado comportamento em
relação à utilização dos recursos naturais, tendo em vista que eles próprios não
tiveram esta preocupação anteriormente. Para sair deste dilema é preciso começar
desde já um lógica de cooperação e de paz entre os agentes acima e desmistificar
a falsa alternativa de ganhos e perdas ligados à guerra comercial8.
2. O SISTEMA DE QUOTAS DE EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA NO PROTOCOLO
DE QUIOTO
“A coerência é uma realidade formal e intelectual que, das contradições
e das tendências divergentes, cria-se um conjunto, em função de uma série de
agrupamentos, de transferências e de mudanças que devem ser descobertas”.9 No
mundo energético, os contrastes estão presentes e as especificidades deste sistema
se acentuam. A produção de energia necessita de uma abordagem internacional
e a longo prazo. É a nível mundial que as decisões relativas à mudança climática
estão sendo tomadas. A nível europeu, organiza-se uma abertura dos mercados
elétricos e de gás à concorrência. A adesão crescente ao desenvolvimento sustentável conduz à preocupação a longo prazo. As restrições referentes à emissão de
gás carbônico modificarão as escolhas quanto ao tipo de energia a ser consumida
e influenciarão também as decisões em matéria fiscal e regulamentares.

8

Como estabelecido no art. 3°, ítem 5 da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 1992.
DELON, Michel. L’idée d’énergie au tournant des lumières (1770-1820). Paris : Presses Universitaires de France, 1°
ed., 1988, p. 35.
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A evolução das necessidades energéticas mundiais pode ser representada
de forma simples: de um lado os países em desenvolvimento com as questões
que abordam as perspectivas de desenvolvimento e o crescimento do consumo
de energia associado, e de outro lado os países desenvolvidos ou industrializados com a necessidade de estabilizar ou mesmo reduzir o grau de consumo de
energia por habitante.
É preciso ressaltar que questões ligadas à duração das reservas de petróleo
ou à relação entre o aquecimento planetário e as emissões de gases de efeito estufa
não serão objeto de estudo nesta tese, em função da semântica técnica das mesmas. Nós partiremos do pressuposto que a resposta a todas elas é positiva quanto
à necessidade de uma análise jurídica.
Segundo disposições do Protocolo de Quioto, a Europa e a França, especificamente, devem estabilizar em 2010 suas emissões ao nível de 1990, o que passou
a ser denominado Grand-fathering10. Este documento não é de aplicação obrigatória para os países em desenvolvimento. Entretanto, se as condições climáticas
continuarem a mudar, a longo prazo será quase impossível manter esta disposição
para este grupo de países. Far-se-á necessário que o esforço coletivo seja implantado na perspectiva convergente de redução das emissões destes gases.
Assim, parece ser razoável que o Brasil, desde já, faça uso de mecanismos
internos e externos em prol desta redução. Para isso, ele poderá dispor de possíveis acordos a serem celebrados com seus parceiros europeus, particularmente
a França, e também da criação de uma taxa sobre o carbono. Tal tributo poderá
ser revertido à pesquisa e ao desenvolvimento de mecanismos de produção de
energias renováveis (solar, energia proveniente da produção da mamona, dentre
outras). Trata-se de um mecanismo negativo, isto é que visa constranger, restringir a produção que faça uso de “energias não ecológicas”. Por outro lado,
poderá ser praticada uma política incitativa, isto é através de mecanismos positivos como subvenções, redução tributária, que permitam o desenvolvimento
de uma produção ecológica. Como expõe DERANI, “as normas jurídicas são
a face coercitiva e incentivadora ou inibidora do desenvolvimento das relações
econômicas e sociais (...)”11
A partir desta tributação em função da emissão de gás carbônico, poderse-á desenvolver no Brasil um sistema similar ao sistema europeu denominado
EMAS ou Eco-audit12. Trata-se de um tipo de certificação ambiental, cujo objetivo é a melhoria constante dos resultados em matéria ambiental, das empresas
instaladas nos países que fazem parte da comunidade européia, em certa medida
mais exigente que a certificação ISO 14001, esta por sinal a nível internacional.
A “inovação” desta certificação, empregada mais frequentemente pela Alemanha
se comparada ao Estado francês, consiste na abertura que a mesma concede ao
setor público de ocupar o lugar de órgão certificador. A grande incidência desta

10
11
12

Grand-fathering pode ser definido como a distribuição inicial baseada no reconhecimento dos direitos adquiridos.
DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Max Limonad, 2° ed., 2001, p. 60.
N° 1836/93/CEE de 29 junho de 1993, revisto em 30 outubro de 1998.
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certificação no Estado alemão é decorrente do fato que seu governo é o órgão
encarregado pela concessão da referida certificação e, para incentivar tal adesão,
ele passou a adotar uma política de subvenção à adequação das empresas às disposições do EMAS ou Eco-audit.
Esta iniciativa também poderia ser empregada no Brasil e financiada com
os recursos arrecadados a partir da tributação do carbono e da celebração de
parcerias com os países desenvolvidos. O inciso I do art. 4° da Lei n° 6.938/91
afirma que a política nacional do meio ambiente visará à compatibilização do
desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio
ambiente e do equilíbrio ecológico. É evidente que a política econômica-social
ligada à proteção do meio ambiente na Alemanha não pode ser aplicada, em sua
íntegra, na sociedade brasileira, visto que as condições para tal desenvolvimento
não são as mesmas. Propomos a utilização do instrumento Eco-emas adaptado
à realidade brasileira.
Tais medidas podem, a princípio, parecer utópicas, mas se as analisarmos
de forma otimista, a longo prazo elas não representarão elevação de custo para o
setor produtivo, visto que a escassez de petróleo será um fator determinante nesta
elevação. Além disso, a obtenção da certificação EMAS poderá ser usada como
um instrumento de marketing ecológico e, consequentemente, como forma de
extensão do mercado consumidor.
Há ainda um outro aspecto positivo de cunho social: a geração de empregos
diretamente ligada a um produção de energia ecológica. Evidentemente, tratase de uma visão um pouco simplificada e não podemos descartar as possíveis
resistências que estas mudanças gerarão. Resistências estas provenientes de uma
forma de pensar a curto prazo.
Uma outra alternativa positiva refere-se à elaboração de parcerias com os
países desenvolvidos. Denominados Mecanismos de Desenvolvimento Limpo
(CDM)13, trata-se de uma alternativa disciplinada pelo Protocolo de Quioto cuja
origem pode ser vinculada à idéia de equidade entre os países desenvolvidos e
em desenvolvimento. Tal mecanismo permitirá que aqueles financiem a redução
nestes. Mas é preciso que sejamos honestos e apresentemos suas fraquezas: como
aplicá-lo na prática e quais poderiam ser suas penalidades? Neste caso estaremos
diante da questão do valor a ser atribuído ao meio ambiente; e como conjugar o
duplo reconhecimento referente à responsabilidade dos países desenvolvidos pela
acumulação de gases de efeito estufa e o direito ao desenvolvimento dos países
ainda não industrializados?
É possível perceber que as alternativas acima descritas implicam a utilização
de um “valor do carbono”. Esta valorizaçao do carbono pode ser interpretada de
duas formas: de um lado a criação do direito à propriedade sobre um elemento
ambiental antes inapropriado - a atmosfera - através dos mercados de direitos de
emissão negociáveis (fixação e negociação de quotas de emissão de gás efeito

13
Definido no art. 12 do Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, ratificada
pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo no 1, de 3 de fevereiro de 1994,
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estufa); e de outro, a internalização dos custos ambientais provenientes da política
fiscal ambiental.
No que diz respeito à primeira interpretação, podemos dizer que uma certa
“privatização” da atmosfera será colocada em prática. Raciocinar em termos de
um “pacote de direitos” permite a um anglo-saxão, habituado com o universo jurídico do common law , de visualizar mais facilmente um “mercado de direitos” que
um latim, cuja concepção unitária de propriedade privada é uma herança do Código de Napoleão. Trata-se da descaracterização do direito absoluto do proprietário
e sua substituição pela privatização através do mercado de direitos sobre os bens e
recursos naturais de domínio, até então, público. Baseando-se na teoria dos “property rights” de Coase14, um valor para o uso dos recursos naturais é estimado,
desde que acertado pelo mercado, transformando a natureza em um “marketable
good”. Com a fixação de um preço à natureza, estaremos privatizando-a, imputando ao utilizador deste recurso uma contraprestação monetária. Esta apropriação
dos recursos naturais, vinculados à produção ou aos seus dejetos, está atrelada
à disponibilidade dos particulares em arcar com o preço estipulado à parcela da
natureza que se pretende explorar.
Segundo KARSENTY15, o mercado de direitos conduz a uma socialização
das formas de apropriação visto que ele faz circular os diversos elementos da
propriedade em mercados separados. Esta distinção de vários níveis de direitos
e a sua circulação separada enfraquece a “ficção” da propriedade absoluta. A
adoção das quotas de emissão não é mais que a privatização da atmosfera e o
proprietário de uma emissão de gás carbônico terá suas prerrogativas reduzidas
pelos limites de emissões ligadas ao mercado: ele deverá pagar para deter os
direitos que ele tinha anteriormente, ou ele terá que mudar a tecnologia empregada em sua produção.
Assim, a monetarizaçao e a regulamentaçao da natureza, interpretadas como
elementos da produçao e como uma propriedade privada, impulsionam o desenvolvimento de uma política de otimização dos modos de utilização econômica
dos recursos naturais e a objetivação do lucro empresarial ligado à uma politica
empresarial ambientalmente sustentável.
A Constituição Federal brasileira não pode ser interpretada aos pedaços. A
visão fragmentada de seus arts. 170 e 225 é contraditória, visto que podemos
considerar a produção industrial como a reprodução de elementos da natureza. As
relações de produção de uma sociedade irão determinar a forma de apropriação
e de exploração do meio ambiente e como serão geradas as riquezas. Assim, a
produção, como ela é concebida hoje, é 100% dependende dos recursos naturais.
Mas isto não representa um “privilégio” do modo de produção capitalista, isto é
a destruição de suas bases naturais de reprodução. Podemos citar o exemplo da
extinção das florestas primárias européias ainda na Baixa Idade Média, a ávida

14

Coase propõe a transformação de tudo que for de propriedade comum em direito de propriedade individual (Property
rights). Alain Couret, La propriété et l’organisation de la production en économie libérale, in G. Farjat, B. Remiche,
Liberté et droit économique, p. 47.
15
KARSENTY, A. Marché de droits et environnement. Revue du Tiers Monde. n.° 177 , janvier/mars 2004, p.22.
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exploração do Novo Mundo no florescente mercantilismo, bem como a destruição
das florestas de cedro ainda pelos navegadores fenícios de mil anos atrás. A natureza é um meio onde são desenvolvidas, como no mundo industrial, diversas fases
de produção, e se por algum motivo uma destas fases não se realizar, toda esta
produção pontual será afetada e o resultado final não será mais o mesmo. O efeito
estufa, a destruição da camanda de ozônio, a produção de seres vivos estéreis, a
extinção de espécies animais são alguns exemplos de modificação destas fases,
e, por consequência, da funcionalidade do meio ambiente e também de nossa
sociedade industrial.
Ressaltamos que o direito à propriedade passou a ser concebido como um
direito humano na Convenção Européia dos Direitos do Homem16 através do Protocolo Adicional, de 20 de fevereiro de 1952. Por consequência, esta nova vertente
do direito à propriedade também deverá ser interpretada como um direito humano.
Entretanto, a transposição para a prática desta privatização deve ser operacionalizada dentro de certas precauções. As teorias apresentadas nesta tese são modelos
que precisam encontrar sua devida contextualização. Sobretudo quando se trata
de uma proposta básica da economia ambiental, isto é a valorização monetária da
natureza, que representa um processo engenhoso, astucioso. É neste contexto que
destacamos a importância do amparo jurídico e político, em especial do Protocolo
de Quioto, no que tange às mudanças climáticas e seus possíveis impactos para a
biodiversidade planetária.
3. DIREITO À MORATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PROTOCOLO DE QUIOTO
O contexto brasileiro e francês de produção de energia pode ser analisado
sob o mesmo ângulo. Ambos os países disponibilizam de um sistema de produção
de energia “ecológica, isto é cuja emissão de CO2 é quase zero. Trata-se do sistema hidroelétrico e nuclear. Entretanto, estas duas formas de produção também
possuem um lado negativo: no que diz respeito à produção nuclear, estaremos
diante, constantemente, dos riscos de radiação ligados à sua manipulação, ao seu
tratamento e à sua estocagem e também da possível deturpação do uso civíl desta
energia ao seu uso militar; quanto à energia hidroelétrica, os impactos ambientais,
em espécial sobre a biodiversidade, estarão sempre presentes, em menor ou maior
escala em função do porte e da estrutura de uma nova barragem.
Segundo o art. 14, ítem 1° da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre
a Mudança do Clima de 1992 “No caso de controvérsia entre duas ou mais Partes
no que respeita à interpretação ou aplicação desta Convenção, as Partes envolvidas devem procurar resolvê-las por meio de negociação ou qualquer outro meio
pacífico de sua própria escolha.” Esta é a solução estabelecida na convenção concernente aos países que a ratificaram. Mas ainda persiste o problema com relação
àqueles que se recusam aderir ao Protocolo de Quito, como é o caso dos Estados

16

Criada pelo Conselho da Europa e assinada em 04 de novembro de 1950.
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Unidos da América. Face a esta situação, propomos como possível solução o que
denominamos embargo jurídico, ou seja a criação de um direito à moratória como
forma de pressão à adesão, uma vez que esta deve se dar de forma voluntária
tendo em vista a soberania de cada país. Não se trata de colocar em xeque os princípios de soberania mas, como estamos lidando com um problema cuja origem e
efeitos são de cunho global (em menor ou maior escala dependendo do país), o
engajamento também deve ser na mesma proporção.
Tal direito consiste na legitimação da coerção popular, isto é da utilização
da pressão da opinião pública e da pressão dos governos estrangeiros visando à
proteção do meio ambiente quanto à mudança climática, sendo a Organização das
Nações Unidas o intermediário desta pressão. A título de exemplo, tal direito já
foi empregado pelo governo francês objetivando impedir a produção e a comercialização dos organismos geneticamente modificados. Um outro exemplo, é a
moratória geral, defendida por Kofi Annan17, referente à utilização de grandes
redes na pesca em alto mar.
Segundo CHARBONNEAU18, diante dos riscos inaceitáveis o princípio da
precaução deveria se materializar pela aplicação do direito à moratória. Assim,
como a mudança climática é um risco inaceitável19 para o meio ambiente, podemos fundamentar a aplicação de tal direito tendo em vista as incertezas que
determinada intervenção possa produzir ao mesmo. Os possíveis impactos sobre
a biodiversidade, tendo em vista as alterações climáticas presentes e futuras, nos
conduz à interpretação destes efeitos como riscos inaceitáveis.
“O direito ambiental, por seu caráter reformador, mais do que qualquer direito, abriga proposições de caráter finalista de estímulo a ações e comportamentos, até o momento
de sua edição inéditos, alimentando uma dinâmica preventiva envolvida com prognósticos
e incentivos, recriando as teias de comportamentos arraigados na sociedade20”.
Diante do contexto ambiental, três cenários podem ser identificados: o primeiro relacionado a uma sociedade de mercado, organizada em função da redução
do nível de intervenção econômica do Estado e da redefinição de seus modos de
atuação, sendo a confiança nos mescanismos de mercado sua característica principal; o segundo, um Estado industrial, correspondente à evolução de um Estado
intervencionista no setor econômico e industrial em nome de uma identificação
dos interesses a longo prazo da nação; e, por fim, o terceiro cenário estaria relacionado ao Estado protetor do meio ambiente, no qual a preocupação com a saúde, a
prevenção de riscos tecnológicos e a preservação do meio ambiente seriam suas
prioridades em escala local e global. Apesar da terceira forma de Estado ser a
ideal, consideraremos a segunda como a forma característica de nossa sociedade
atual, visto que infelizmente ainda não atingimos este nível de conscientização

17

Informção obtida no site http://www.un.org/News/fr-press/docs/2002/AG1378.doc.htm.
CHARBONNEAU, Simon. Principe de développement contre principe de précaution. in Natures, sciences et sociétés,
vol. 6, n°3, 1998, p.45-47.
19
Não pretendemos levantar a discussão sobre qual a proporção dos efeitos negativos sobre o meio ambiente com a mudança climática, nem qual será o grau de aquecimento terrestre.
20
DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. São Paulo : Max Limonad, 2° ed., 2001, p.86.
18
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ambiental. Assim, neste contexto, o direito ambiental representa o instrumento
que criará as teias de união entre os diversos comportamentos.
4. CONCLUSÕES ARTICULADAS
4.1 Os apelos dos cientistas às modificações sem precedentes realizadas pelos
homens nos sistemas ecológicos só serão incorporados no desenvolvimento de
politicas ambientais ou econômicas ou sociais à medida que se consiga transmitir
este limite ecológico como um limite social, isto é, um obstáculo ao desenvolvimento das atividades sociais empreendidas.
4.2 A aplicabilidade do Protocolo de Quioto no Brasil estaria vinculada à intervenção
estatal. Intervenção esta que poderia se dar através da adoção do mecanismo de certificação Emas e como forma de financiamento apresentamos a nova arrecadação ligada
à emissão de carbono e a celebração de parcerias com os países desenvolvidos.
4.3 A monetarização e a privatização da atmosfera são possíveis soluções para o
desenvolvimento de uma consciência ambiental. Esta nova vertente do direito à
propriedade ligada à emissão de gás carbônico poderá conduzir à maximização
do uso dos recursos naturais e à vinculação dos objetivos empresariais de lucro a
uma politica sustentável.
4.4 Face a uma situação de descumprimento do Protocolo de Quioto, vislumbramos o direito à moratória como forma de pressão à sua aplicação, sem que a
soberania de cada país seja afetada. Como a mudança climática representa um
problema a nível mundial, em maior e menor proporções em determinados Estados, teremos que enfrentá-lo de forma global.
4.5 Desta forma, apresentamos a tributação como mecanismo mais eficaz e adaptável à sociedade brasileira para a adoção do Protocolo de Quioto. Ressaltamos
que apesar de seu texto não coercitivo em relação aos países em desenvolvimento,
é preciso que nossa sociedade comece uma reflexão de nosso futuro segundo critérios de precaução.
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Advogado. Mestrando em Direito da Cidade pela UERJ.
Bolsista do Programa de Especialização em Patrimônio do
Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional –
IPHAN em parceria com a UNESCO

O conceito de quilombos foi ampliado para abrigar as comunidades negras
contemporâneas resistentes à exclusão sócio-cultural e se enquadra no conceito
de populações tradicionais, detentoras de conhecimentos tradicionais associados
ou não a biodiversidade. Por terem modus vivendi de baixo impacto ambiental, os
quilombos são estratégicos para a conservação da diversidade biológica. Assim,
a proteção da cultura quilombola determinada pela Carta Magna deve ser realizada através de instrumentos adequados, sendo fundamental para o reforço da
identidade dessas comunidades, bem como para a conservação da biodiversidade
relativa a esta população tradicional.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O Brasil possui a segunda maior população negra do mundo1 e a maior
fora da África. Tal fato é decorrente do intenso tráfico de negros oriundos de
diversas áreas do continente africano para o Brasil, durante os séculos XVI a
XIX, de modo que a escravidão deixou marcas na vida brasileira de inúmeras
maneiras. A introdução do negro no Brasil não se deu de um modo tranqüilo, pelo contrário, tendo sido registrados movimentos de resistência. Stuart
Schwartz assevera que “assumia inúmeras formas e era expressa de diversas
maneiras”2. Dentre os modos de rebeldia e resistência escrava estavam os quilombos: aglomerações de escravos negros, em sua maioria, fugidos da opressão do regime vigente. Edson Carneiro assevera que “o movimento de fuga
era, em si mesmo, uma negação da sociedade oficial, que oprimia os negros
escravos, eliminando a sua língua, a sua religião, os seus estilos de vida”.3 O
quilombo representava para o negro a liberdade e a reafirmação da cultura e
do estilo de vida africanos.

1
A Nigéria é o país que detém a maior população negra no mundo. Dados retirados de http//www.minc.gov.br/textos/
olhar/culturanegra.htm, acessado em 14 de Novembro de 2005.
2
SCHWARTZ, Stuart. Escravos, roceiros e rebeldes. Bauru: EDUSC, 2001, p. 22.
3
CARNEIRO, Edson. Singularidades dos Quilombos. In, Os Quilombos na dinâmica social do Brasil. Moura, Clóvis
(org). Maceió, Editora da Universidade Federal de Alagoas. 2001.
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Em que pese a Abolição da Escravidão em 13 de Maio de 1888, os efeitos
da introdução do negro no Brasil perduram até hoje, principalmente, em dois aspectos: o social e o cultural. Do ponto de vista social, observamos que os efeitos
nefastos da escravidão continuam de forma velada, se expressando através da exclusão social da maioria dos negros4. Sabe-se que aos negros e às demais minorias
étnicas não são oferecidas as mesmas oportunidades econômicas, sociais, educacionais, profissionais etc. Daí a luta dos movimentos sociais por políticas públicas
que tenham por objeto a inclusão não só do negro, mas das minorias de um modo
geral, tais como as políticas afirmativas para acesso em universidades.
Por outro lado, cabe ressaltar que a cultura afro-brasileira5 foi elemento importantíssimo para a formação da identidade brasileira. Língua, religião, gastronomia, música, dança de origens negra estão intimamente inseridas na cultura nacional.6Outrossim,
pode-se afirmar que a cultura afro-brasileira corresponde a um círculo maior, do qual
faz parte um círculo menor referente a cultura quilombola, que por suas especificidades
se distingue do restante da cultura negra. Sendo assim, a cultura quilombola tem uma
distinção muito tênue da cultura afro-brasileira de um modo geral.
Nesse sentido, as comunidades remanescentes de quilombos desenvolveram uma cultura própria e se enquadram no conceito de populações tradicionais.
Antonio Carlos Diegues e Rinaldo Arruda definem população tradicional como
“grupos humanos diferenciados sob o ponto de vista cultural, que reproduzem
historicamente seu modo de vida, de forma mais ou menos isolada, com base na
cooperação social e relações próprias com a natureza. Essa noção refere-se tanto
a povos indígenas quanto a segmentos da população nacional, que desenvolveram
modos particulares de existência, adaptados a nichos ecológicos específicos”7.
Esses grupos são compostos por grupos indígenas e por grupos não indígenas
(quilombolas, ribeirinhos, quebradeiras de coco, caiçaras etc.). As populações tradicionais se opõem a denominada sociedade envolvente, ou seja, a sociedade oficial que não reproduz historicamente seus meios de vida com relativo isolamento.
Como toda população tradicional, os quilombolas possuem um modo de vida próximo a natureza e de baixo impacto ambiental, razão pela qual são importantes
para a conservação da biodiversidade.

4
Para ilustrar, trazemos à colação um depoimento de um morador da Comunidade Remanescente de Quilombo de Oriximiná – PA: “Aquela história de abolição, pra nós, não é bem válida, não. Porque sofremos pressão de mineradoras,
madeireiras e até do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente). E continuamos a ser escravos na nossa própria
terra.” Silvano Silva, Associação dos Remanescentes de Quilombos, Oriximiná /PA. Fonte: http://ospiti.peacelink.it/zumbi/afro/quilombo/orixim.html acessado em 30 de janeiro de 2006.
5
Neste ponto deve ser feita uma observação. Qual o limite entre as culturas afro, afro-brasileira e brasileira, considerando
a diversidade cultural e inter-relação entre os diversos grupos existentes em nosso país? Com o alto grau de inserção do
negro na cultura brasileira, como é possível delinear aquilo que é afro, afro-brasileiro e brasileiro? Com a apropriação de
determinados elementos de origem africana por brasileiros independentemente de etnia, questiona-se a possibilidade de se
dissociar estes elementos da cultura brasileira. Exemplo é o samba, de origem negra e é apropriado como elemento identitário brasileiro. Relembre-se que o samba de roda do recôncavo baiano, precursor do samba tal como conhecemos hoje, é
registrado como patrimônio imaterial brasileiro e patrimônio mundial da humanidade.
6
Conjuntamente com elementos de outros grupos formadores de nossa sociedade, vários bens da cultura afro-brasileira
se tornaram patrimônio nacional. E este mix identitário é o que nos diferencia num mundo globalizado, onde as relações
entre global e local se interpenetram, de modo que o local serve de contraponto ao global.
7
DIEGUES, Antonio Carlos e ARRUDA, Rinaldo S.V. SABERES tradicionais e biodiversidade no Brasil - Brasília: Ministério do Meio Ambiente; São Paulo: USP, 2001. xxx p. (Biodiversidade, 4).
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Atualmente, a proteção dos conhecimentos tradicionais associados a biodiversidade tem sido debatida tanto no plano nacional quanto no internacional.
O Brasil possui de 15 a 20 por cento da biodiversidade mundial, além de grande
sócio-diversidade. Por isso, tem se destacado nos debates globais sobre a biodiversidade, inclusive por ter sediado, em março de 2006, a Oitava Conferencia
das Partes da Convenção sobre Biodiversidade – COP8- em Curitiba. Trata-se de
uma questão de alta complexidade, haja vista os diversos interesses envolvidos.
De um lado, as comunidades indígenas e locais que procuram preservar seus conhecimentos, práticas e inovações e, assim, reforçar suas identidades. De outro
lado, existe o interesse da indústria e de pesquisadores no acesso ao patrimônio
genético através do conhecimento cujas comunidades indígenas e locais possuem.
Há, ainda, os Estados Nacionais que tentam regular os conflitos existentes. Não
podemos olvidar das organizações não governamentais e, também, das organizações intergovernamentais e das agências internacionais especializadas que desempenham relevantes papéis para a proteção do conhecimento tradicional. Assim, considerando os inúmeros atores envolvidos na questão e a multiplicidade
de interesses acerca do conhecimento tradicional associado, podemos observar a
complexidade do tema.
Neste debate, é muito comum o discurso de que o conhecimento tradicional associado a biodiversidade constitui um patrimônio cultural dos povos. Com
efeito, as características do conhecimento tradicional podem ser enquadradas no
conceito de patrimônio cultural.
Essas populações tradicionais produzem conhecimentos, práticas e inovações de natureza técnica, científica e cultural. Podemos citar como exemplos as
manifestações artísticas (músicas, pinturas, desenhos, artesanatos, etc), as técnicas de manejo dos recursos naturais, ou o conhecimento acerca de determinadas
propriedades farmacêuticas de algumas plantas. Este conjunto de conhecimento é
denominado conhecimento tradicional.
A Organização Mundial de Propriedade Intelectual define o conhecimento
tradicional como “tradição literária, artística ou científica, performances, invenções, descobertas científicas, desenhos, marcas, nomes e símbolos e outras inovações e criações resultantes da atividade intelectual nos campos da indústria,
ciência e das artes”.
Outrossim, os conhecimentos tradicionais são aqueles desenvolvidos e acumulados por populações tradicionais, passados oralmente de geração em geração.
Cabe ressaltar que o conhecimento tradicional pode estar associado a biodiversidade ou não. Quando o conhecimento tradicional é associado a biodiversidade,
seu acesso é regulado pela Medida Provisória 2189-16/2001.
Portanto, tendo em vista a relevância do elemento negro na construção da
identidade brasileira, e o papel que as comunidades remanescentes de quilombos
desempenham na conservação da biodiversidade, é extremamente importante que
haja a proteção da cultura quilombola, enquanto estratégia de conservação do
meio ambiente tanto natural quanto cultural. Outrossim, o objetivo deste trabalho
consiste em analisar a proteção da cultura quilombola que contribui para a conservação da biodiversidade.
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2. COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS: CONCEITOS E CATEGORIAS
Atualmente, existem diversos conceitos de quilombos. Tradicionalmente entende-se por quilombo as comunidades auto-excluídas da sociedade nacional durante o período colonial até a abolição da escravatura, formadas originalmente por
negros escravos fugidos das áreas urbanas ou rurais onde existiam práticas de exploração escravista. No entanto, o conceito foi ampliado pelos movimentos sociais que
conseguiram inserir na Constituição de 1988 dois dispositivos sobre as comunidades remanescentes de quilombos, os artigos 216 §5° e 68 do ADCT, in verbis:
Art. 216 Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira, nos quais se incluem:
(...)
§ 5°. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.
Art. 68 do ADCT – Aos remanescentes das comunidades de quilombos8 que
estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o
Estado emitir-lhes os títulos respectivos.
O texto constitucional inovou pois diferenciou os antigos quilombos dos
remanescentes das comunidades de quilombos. Do ponto de vista jurídico, não há
uma definição de vestígios materiais dos antigos quilombos9. Entretanto, a partir
dos métodos de hermenêutica jurídica, mormente o gramatical, o sistêmico e teleológico, podemos adotar os critérios para a identificação dos “documentos e os
sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos”: que estes
documentos e sítios sejam vestígios materiais;que tais vestígios estejam ligados
às comunidades auto-excluídas da sociedade nacional;que estas comunidades
tenham sido formadas por escravos negros fugidos;que os documentos e sítios
sejam datados de antes da abolição da escravatura (13.05.1888).
Os antigos quilombos eram bem mais isolados e, devido ao desconhecimento
do território pelos invasores, podiam se situar próximos às áreas habitadas, uma vez
que a falta de estradas e as dificuldades de comunicações tornavam as distâncias

8

Há quem critique a terminologia empregada pela Constituição de 1988. Maria Elizabeth Rocha afirma que “a direção
interpretativa do artigo 68 impõe a translação semântica da expressão ‘remanescentes das comunidades de quilombos’ para
‘comunidades dos remanescentes de quilombos’, inversão simbólica que os liberta dos marcos conceituais filipinos e manuelinos, contemplando-os, com uma norma reparadora pelos danos acumulados”. ROCHA, Maria Elizabeth. O Decreto
n° 4.887/2003 e a regulamentação das terras dos remanescentes das comunidades de quilombos. Extraído de https://www.
planalto.gov.br/ccivil/revista/ver_68/artigos/art_maria.htm, acessado em 22.03.2005. Nesse sentido, está o entendimento
de Alfredo Wagner de Almeida: “a lei exige que alguém se proclame ‘remanescente’, só que o processo de afirmação
étnica, não passa historicamente pelo resíduo, pela sobra, ou ‘pelo que foi e não é mais’ senão pelo que de fato é, pelo que
efetivamente é e é vivido como tal”. ALMEIDA, Alfredo Wagner. Quilombos: sematologia face as novas identidades. São
Luis: SMDH/GCN, 1991. P 17. Apud, ROCHA, Maria Elizabeth. Op. cit. P. 02. Em que pese as críticas expostas acima e as
diferenças semânticas entre as expressões, é fato que a Lei Maior empregou a expressão ‘remanescentes das comunidades
de quilombos’, razão pela qual neste trabalho utilizaremos a mesma terminologia adotada pela Constituição de 1988.
9
Ressalte-se que o Decreto 4.887/03 estabelece a definição jurídica dos remanescentes das comunidades remanescentes
de quilombos, que será vista adiante, e não para os antigos quilombos.
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bem maiores do que eram na realidade.10,11. Mas o isolamento dos quilombos era
relativo, pois mantinham relações comerciais com vilas e cidades e até mesmo relações de poder com o governo oficial, como no caso de Palmares. Geralmente se fala
no escravo negro como se a população fosse uniforme e tivesse a mesma cultura.
Gilberto Freyre já na década de 30, chamava a atenção para a diversidade étnica dos
escravos que foram trazidos para o Brasil. Segundo o renomado antropólogo12, havia negros que vinham do Golfo da Guiné, ao lado de negros de origem bantu, vindos, sobretudo, de Angola e Moçambique, e ainda os sudaneses13. Mas uma simples
classificação em sudaneses e bantus é ainda insuficiente, pois havia os mais diversos
sub-grupos com culturas distintas, que se modificaram no Brasil14,15. É interessante
saber que em alguns casos, a organização social que existia na África permanecia
em alguns quilombos no Brasil, como no caso dos Kalunga que possuem Rei e Rainha até hoje. Há que se falar também na composição social dos antigos quilombos.
A grande maioria deles era formada pelos negros oriundos da África, bem como
pelos nascidos já no Brasil. Mas sabe-se que em muitos quilombos havia a presença
de indígenas e até mesmo de brancos que viviam a margem da sociedade oficial
(desterros e outros fora-da-lei) dando um exemplo da multiplicidade étnica do quilombo.16 Assim, nem todo negro era quilombola e nem todo quilombola era negro.
Mas a principal característica dos antigos quilombos era o movimento de
resistência, a qual consistia em um processo social contínuo de protesto que se
desenvolve dentro da estrutura escravista, solapando-a histórica, econômica, étnica e socialmente a partir do seu centro, isto é, a produção.17 É com base nesse

10
Andrade, Manuel. Geografia do Quilombo. In, Os Quilombos na dinâmica social do Brasil. Moura, Clóvis (org). Maceió, Editora da Universidade Federal de Alagoas. 2001.
11
Podemos citar como exemplos, os quilombos do Leblon no Rio de Janeiro e os quilombos Buraco do Tatu e Cabula nos
arredores de Salvador-BA.
12
Freyre, Gilberto. Casa Grande e Senzala: a formação da família brasileira sob o regime da economia patriarcal. São
Paulo: Global, 2005.
13
Entre os negros do Sudão havia alguns que eram alfabetizados e tinham um nível de civilização mais alto do que os de outras áreas.
14
Vide o caso dos terreiros de candomblé. Sabe-se que na África os cultos aos orixás eram locais, isto é, cada região cultuava um orixá específico. Com a convivência de escravos oriundos de diversas regiões africanas, passou-se a cultuar diferentes orixás no mesmo terreiro. San`tana, Márcia. Escravidao no Brasil: os terreiros de candomblé e a resistência cultural
dos povos negros. http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=419 acessado em 30 de janeiro de 2006.
15
Guy-Adjeté Kouassigan afirma que a “África negra se apresenta, vista de fora, como um mundo compacto e homogêneo”; acrescenta porem, “ser suficiente nele penetrar-se para se dar conta de sua diversidade, tanto dos meios naturais
como de agrupamentos étnicos que nela vivem”. OLIVEIRA, Waldir. Economia de Palmares. apud pg. 63. In In, Os Quilombos na dinâmica social do Brasil. Moura, Clóvis (org). Maceió, Editora da Universidade Federal de Alagoas. 2001.
16
REIS, João Jose e GOMES, Flavio dos Santos. Uma historia da liberdade. Liberdade por um fio: a historia dos quilombos no Brasil. REIS, João Jose e GOMES, Flavio dos Santos (orgs). São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
17
Para o festejado sociólogo Clóvis Moura:“O Poder da quilombagem era um poder intermitente, mas que se reestruturava
e reproduzia-se historicamente reelaborando traços de culturas africanas, usando a experiência vivida no sistema como escravos e elaborando táticas de defesa em face da violência imposta contra ele. (...) Todos eles (os quilombos) reelaboraram
e uniram a herança cultural africana à experiência social adquirida no trabalho e com isto dinamizaram historicamente a
quilombagem como processo de desgaste”. (...) Este Poder paralelo que se fragmentava e era destruído periodicamente se
recompunha, se reestruturava, e se organizava, sobrevivia, vencia, era perseguido e vencido e novamente se recompunha
com as próprias contradições do sistema escravista e era um fato dinâmico de desgaste permanente à ordem escravista. É,
por isto, um Poder político-social que se contrapõe ao outro: o Poder dos Senhores de escravos. O poder militar quilombola
embora muitas vezes combatido se rearticulava e na conclusão do processo foi aquela força que desgastou sem interrupção
o Poder escravista, foi o único movimento que se contrapôs com eficiência social, cultural e militar à escravidão, mesmo
ocasionalmente derrotado. O Poder de quilombagem por isto, nunca foi definitivamente destruído e só terminou quando
terminou a escravidão.” MOURA, Clovis. A quilombagem como expressão de protesto radical. Os Quilombos na dinâmica
social do Brasil. Moura, Clóvis (org). Maceió, Editora da Universidade Federal de Alagoas. 2001, pg. 114.
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movimento de quilombagem, que inúmeras comunidades negras rurais ou urbanas contemporâneas se identificam como quilombolas, no sentido de resistência
ao sistema vigente e com o objetivo de construção de uma outra sociedade mais
justa e igualitária. Tais comunidades se utilizam do movimento quilombola do
passado na luta pela afirmação dos seus direitos, mormente no que tange a luta
pela propriedade das terras ocupadas, nos moldes do Art. 68 do ADCT. É o que
a antropologia denomina de metáfora do quilombo.
Para José Maurício Arruti, “o quilombo emerge como uma categoria metafórica de força política, como a bandeira de um movimento social que está
emergindo desde a década de 1970. Enquanto a Constituição de 1988 está
sendo escrita, a categoria quilombo não é mais do que isso: ela é uma metáfora
que fala numa reparação em termos históricos”. E segue o citado antropólogo: “Se a resistência for percebida como as várias estratégias para se manter
vivo e perpetuar o seu grupo, esses grupos remanescentes de quilombos, ou
de senzalas, ou de portos de embarque de escravos, são resistentes de alguma
forma porque eles chegaram até hoje, ocupando áreas que, quase sempre, são
de uso comum, diante de uma situação de especulação imobiliária e avanço do
capitalismo. São comunidades que resistiram, embora não sejam quilombos
num sentido estrito”. 18, 19
Constata-se, assim, que, hodiernamente, o conceito de Quilombos foi
ampliado e abrange as comunidades negras que, de algum modo, resistem a
exclusão social. Desse modo, para fins metodológicos, podemos classificar
as comunidades negras que, atualmente se auto-atribuem como quilombolas,
em três categorias20 muito semelhantes, mas cuja distinção produzirá efeitos
relevantes para a compreensão da questão no cenário político-jurídico. Podese falar em: Comunidades remanescentes de antigos quilombos; Comunidades
remanescentes de senzalas e Comunidades de novos, contemporâneos ou modernos quilombos.

18

ARRUTI, José Maurício, in http://www.comciencia.br/entrevistas/memoria/arruti.htm, acessado em 18 de novembro de 2005.
Arruti afirma que “a produção de novos sujeitos políticos etnicamente diferenciados pelo termo quilombola tem início
depois da ampla tomada de conhecimento dos novos direitos instituídos pelo artigo 68 do ADCT. (...) Esse novo artigo constitucional implica em uma inovação no plano do direito fundiário, mas também no plano do imaginário social, da historiografia,
dos estudos antropológicos e sociológicos sobre populações camponesas e no plano de políticas locais, estaduais e federais
que envolvem tais populações. Ato de reconhecimento jurídico, o artigo 68 é também e simultaneamente, um ato de criação social, em vários planos”. (ARRUTI, Jose Mauricio. O Quilombo conceitual. http://www.ufes.br/~dephis/quilombo.pdf,
acessado em 24.01.2006) A afirmação de Arruti é corroborada pelas lições de Enrique Leff, professor de ecologia política
da Universidade Nacional do México:“Hoje as lutas sociais e a construção dos novos direitos se debatem no terreno de uma
epistemologia política. São lutas por definir e fazer valer conceitos – de povo, autonomia, território que haverão de demarcar
não só o espaço do ser e da propriedade da terra, mas toda uma racionalidade que há de traduzir-se em leis e normas, em
procedimentos legais e em regras judiciais. As palavras adquirem novos significados que mobilizam a sociedade e que não
encontram uma fácil codificação dentro dos ordenamentos jurídicos. Não se trata de um problema de tradução, mas do sentido
político que adquirem os conceitos que plasmam as estratégias discursivas do ambientalismo, que perturbam o significado dos
termos, fixados em circuitos fechados do saber como garantes da verdade absoluta, eterna e imutável do poder estabelecido.
Neste sentido, as lutas pelos direitos ambientais, culturais e coletivos deslocam o lugar da verdade, ressignificam conceitos”.
E o citado professor assevera ainda que “estas reivindicações estão permeando os movimentos dos povos índios – desde
os Mapuches do sul da Argentina e do Chile até os Seri do norte do México; os povos da bacia amazônica, dos Andes e da
Mesoamerica”. LEFF, Enrique. Saber Ambiental. Sustentabilidade, racionalidade, complexidade e poder. Petrópolis: Vozes,
2001. pg. 351.
20
Esta categorização foi proposta pelo historiador Dr. Carlos Eugenio Líbano Soares em entrevista informal realizada
em 06.01.2006 no Departamento de Patrimônio Material do IPHAN, a convite do Historiador Adler Homero Castro.
19
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As comunidades remanescentes de quilombos ou quilombos históricos são
aquelas formadas por escravos negros fugidos até 13.05.1888, como forma de
resistência ao regime escravista. São os quilombos em sentido stricto21. Já as comunidades remanescentes de senzalas seriam aquelas comunidades oriundas de
escravos negros que habitavam as senzalas na época de escravidão e que com a
abolição foram beneficiários de doação das terras ou que permaneceram nelas,
ou ainda, aquelas comunidades criadas por negros libertos22. Sabe-se que muitos
senhores de escravos doaram suas fazendas aos negros ou abandonaram as terras
em virtude do declínio econômico de suas atividades, nas diversas crises econômicas pelas quais o País passou. Os novos ou modernos quilombos são aquelas
comunidades formadas após a abolição e que se auto-atribuem como quilombos,
no sentido ressemantizado do termo.23
Ressalte-se que essa ampliação do conceito de quilombo foi implicitamente
reconhecida pela Constituição de 1988, pois ao determinar o tombamento dos
antigos quilombos, pressupõe a existência dos novos quilombos. Dessa forma, a
legislação brasileira atualmente reconhece o Quilombo como gênero, sendo espécies os antigos ou históricos, os novos ou modernos e as comunidades remanescentes de senzalas. Nesse sentido está o Decreto 4.887/03. Observe-se que
o referido Decreto conceitua, em seu art. 2°, as comunidades remanescentes de
quilombos, in verbis: “Art. 2°. Consideram-se comunidades remanescentes de
quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios da auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações
territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada
com a resistência à opressão histórica sofrida24.”

21
Podemos citar diversos exemplos de comunidades que se enquadram nas categorias acima elencadas. A Comunidade
Kalunga localizada no nordeste de Goiás, na região dos municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás é um
exemplo de comunidade remanescente de quilombo. A história da comunidade se inicia com o bandeirismo do século XVII
no atual território do Estado de Goiás e a comunidade vive até hoje espalhada nesta região do planalto central. Desde 1991,
toda área ocupada por esta comunidade foi reconhecida oficialmente pelo governo do estado de Goiás como sítio histórico
que abriga o Patrimônio Cultural Kalunga.
22
Já a Comunidade Frexal no município de Mirinzal no Maranhão é um bom exemplo de comunidade remanescente
de senzala. A comunidade foi formada a partir de escravos que habitavam a senzala e escravos libertos que possuíam
um relacionamento amigável com os senhores de escravos, inclusive sabe-se que a comunidade estava localizada a
menos de 100 metros da casa grande. Ora, o conceito estrito de quilombo, do ponto de vista histórico-arqueológico, se
caracteriza pela resistência ao regime escravista vigente a época. Logo, se a comunidade é originada por escravos ou
ex- escravos, a rigor, não pode ser identificada como antigo quilombo, mas sim com comunidade de senzala. Contudo, é
inegável que a comunidade é descendente de escravos e, assim sendo, poderá possuir ainda um modus vivendi peculiar
da cultura africana e nesse caso, a comunidade é merecedora de proteção, nos moldes do artigo 215 da Constituição
de 1988. No entanto, esta proteção não terá fundamento no § 5° do artigo 216, mas sim pelo tombamento previsto no
Decreto-Lei 25/37 ou por qualquer outro instrumento, em virtude do disposto no §1° do art. 216 do texto constitucional,
tal como o patrimônio imaterial.
23
Quanto aos quilombos novos ou modernos, podem ser citados como exemplos a Comunidade Campinho da Independência
em Paraty Ç RJ; o Quilombo de Ivanporanduva e as demais comunidades no Vale da Ribeira em São Paulo; o Quilombo da
Família Silva em Porto Alegre, que foi reconhecido como o primeiro quilombo urbano do país; ou ainda as comunidades
existentes em favelas das grandes cidades que se identificam com a resistência quilombola. Nesse sentido, também pode ser
considerado como quilombo os terreiros de candomblé, desde que assim se reconheçam, por se enquadrar no conceito de remanescentes de comunidades de quilombo previsto no Decreto 4887/03 que regulamenta o procedimento para a identificação,
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos
de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Logo, percebe-se a abrangência do termo Çremanescente de comunidade de quilombosÇ.
24
Os critérios adotados pelo Decreto 4887/03 merecem comentários. Em primeiro lugar, a auto-atribuição é considerada pela antropologia atualmente como o melhor critério de identificação quanto a etnicidade. Não há que se falar em definição imposta pelo
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Dentro desse conceito amplo de comunidade remanescente de quilombo previsto no Decreto 4.887/03, estão abrigadas as três “categorias”25 propostas: quilombos históricos, comunidades remanescentes de senzalas e quilombos modernos, de
modo que as comunidades que se enquadram no conceito amplo possuem o direito
à propriedade das terras que ocupam garantido pela Constituição de 1988
3. CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS SOBRE A PROTEÇÃO CULTURAL DOS QUILOMBOS
Em primeiro lugar, há que se falar na superficialidade dos debates na Assembléia Nacional Constituinte que culminaram nos artigos 216 §5° e 68 do ADCT
da Constituição de 1988. Como afirma Arruti, com base em um constituinte integrante da Comissão de Índios, Negros e Minorias26, o artigo 68 do ADCT teria
sido incorporado à Carta “no apagar das luzes”, em uma formulação “amputada”
e mesmo assim apenas em função de intensas negociações políticas levadas por
representantes do movimento negro do Rio de Janeiro. Um assessor daquela mesma Comissão27 afirma ainda que o artigo teria sido algo improvisado, sem uma
proposta clara e original ou maiores discussões posteriores.
Assim, percebe-se que a idéia inicial era a da reparação histórica mediante a
concessão das terras ocupadas pelas comunidades remanescentes de quilombos,
ainda que não houvesse um consenso quanto a terminologia adotada, nem quanto
a forma de instrumentalização. Ademais, procurou-se incluir na proposta o tombamento das terras, como forma de preservação da cultura afro-brasileira.
Como afirmado anteriormente, a Carta Magna estabeleceu o tombamento
dos quilombos históricos28. Percebe-se, assim, que a redação do dispositivo constitucional é muito clara. O objeto da proteção são os vestígios materiais da ocupação quilombola histórica, isto é, os bens que são detentores de reminiscências

Estado, tampouco descabe a sociedade atribuir a um grupo social determinada identidade étnica. Em que pese os problemas advindo
da auto-atribuição, pois nem sempre se auto-identifica quem de fato pertence a determinada etnia, a auto-atribuição é o critério
adotado, inclusive no plano internacional. Outro critério que merece destaque é a territorialidade. Normalmente para as populações
tradicionais, o território exerce papel importante para a identidade coletiva, razão pela qual o Decreto 4.887/03 utilizou a expressão
“dotados de relações territoriais específicas”, justamente para ressaltar a territorialidade. Quanto ao critério da resistência, a leitura
dada pela antropologia é ampla. É com base nesta interpretação extensiva que há terreiros que solicitam a propriedade das terras
enquanto “quilombos” pelo fato da resistência a opressão histórica sofrida pelas religiões afro-brasileiras.
25
Com o intuito de esclarecer tecnicamente esta questão, sintetizamos abaixo as principais as diferenças básicas entre
as categorias de quilombos. A) Os antigos quilombos são as comunidades formadas originalmente por escravos negros
fugidos antes de 1888. Várias comunidades ainda existem, com ou sem vestígios materiais da ocupação quilombola. O
patrimônio que os antigos quilombos possuem pode ser tanto de natureza material quanto imaterial; B)Os novos quilombos
são as comunidades negras resistentes de algum modo a sociedade nacional. Se houver patrimônio, será precipuamente
imaterial; C)O artigo 216 § 5° é aplicável tão somente aos antigos quilombos. É regido pelo Decreto-Lei 25/37, ou seja,
quem define os vestígios materiais como sendo pertencentes aos antigos quilombos é o IPHAN. Ressalte-se que a Carta
Magna utiliza os termos “sítios e documentos”; D)Já o artigo 68 do ADCT é aplicável tanto aos antigos quilombos quanto
aos novos. É regulamentado pelo Decreto 4.887/03, que adota o critério da auto-atribuição para a identificação como
comunidades remanescentes de quilombos.
26
O antropólogo e deputado federal José Carlos Sabóia, citado por Salustiano da Silva (1991: 60). Apud, ARRUTI, Jose
Mauricio. O Quilombo conceitual. http://www.ufes.br/~dephis/quilombo.pdf, acessado em 24.01.2006
27
Entrevista com Olympio Serra, ex-diretor do Parque Indígena do Xingú, ex-funcionário do Instituto do Patrimônio Cultural (onde
foi responsável pelos primeiros projetos de tombamento de “monumentos negros”), ex-coordenador da ONG Mata Virgem, ex-presidente Conselho Geral do Memorial Zumbi, exfuncionário da FCP, durante a gestão de Joel Rufino. Salvador, março de 2000.
28
Vejamos, novamente: § 5°. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos
antigos quilombos.

Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students‘ Papers

557

históricas dos antigos quilombos. Nesse sentido, a proteção constitucional não
contempla a ressemantização conceitual. Contudo, os quilombos contemporâneos
ou as comunidades remanescentes de senzalas poderão ser objeto de preservação
mediante o tombamento previsto no Decreto-Lei 25/3729, de acordo com os critérios presentes no diploma legal acima citado. Repita-se: tais comunidades não
poderão ser tombadas nos moldes do §5° do art. 216 da CRFB, mas sim pelo seu
caput e pelo procedimento previsto pelo Decreto-Lei 25/37.
Cumpre informar que o movimento negro é simpatizante à idéia do tombamento dos novos quilombos, uma vez que o tombamento, enquanto ato de
reconhecimento do valor cultural, legitimaria a luta pela propriedade das terras
ocupadas, já que não haveria questionamentos quanto a condição quilombola da
comunidade. Entretanto, tal entendimento não pode prosperar, por duas razões.
Em primeiro lugar, o art. 216 §5° é de tamanha clareza, que não admite interpretações extensivas. O que está protegido são os vestígios materiais dos antigos
quilombos. O que não é antigo quilombo não está tombado pela Constituição de
1988. Em segundo, o tombamento não é o instrumento jurídico mais adequado
para fins de proteção fundiária, pois a natureza jurídica do tombamento é de limitação ao direito de propriedade em função do valor cultural que o bem apresenta.
Em hipótese alguma o Decreto-Lei 25/37 assegura a propriedade do bem, pelo
contrário, o artigo 22 assevera que, in verbis: Art. 22. Em face da alienação onerosa de bens tombados, pertencentes à pessoas naturais ou pessoas jurídicas de
direito privado, a União, os Estados e os Municípios terão, nesta ordem, o direito
de preferência. Portanto, o Decreto-Lei 25/37 não garante de modo algum a propriedade dos bens tombados, razão pela qual pode-se afirmar que o tombamento
das comunidades remanescentes de quilombos não irá assegurar a propriedade
coletiva das terras que ocupam. Tanto é verdade que a regulamentação do art. 68
do ADCT, se dá pelo Decreto 4.887/03 que não alude ao tombamento.
Ad argumentandum, mesmo que prevalecesse a interpretação extensiva do
tombamento dos novos quilombos, este tombamento não seria favorável para a
comunidade, que é viva e dinâmica por excelência, uma vez que o ato traz consigo
seus efeitos legais, dispostos no art. 17 do diploma que o regulamenta, que colacionamos por ora: “Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum,
ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem sem prévia autorização do Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de 50% do dano causado”.30

29

Lei que dispõe sobre o tombamento em nível federal.
In casu, para a melhor compreensão da matéria, os efeitos legais do tombamento deverão ser lidos em conjunto com os
princípios constitucionais. Sabe-se que a maioria das comunidades quilombolas existentes vivem em condições econômicas
extremamente difíceis, sendo muito comum a moradia tradicional de “pau-a-pique”, insalubre por natureza. Ora, se houver o
tombamento destas moradias, surgirá para o proprietário o dever de conservação do bem (casas de pau-a-pique), de modo que o
tombamento irá obrigar os quilombolas a viverem em condições muitas vezes indignas. Será esta a intenção do constituinte?
Para fins de argumentação, se fosse aplicado o Decreto-Lei 25/37 haveria neste ponto, um conflito entre direitos fundamentais: o direito a existência digna e o direito a memória. Para a resolução deste conflito, devemos aplicar a teoria da ponderação dos interesses, que prega a prevalência do interesse que, no caso concreto, mais observe o princípio da dignidade
da pessoa humana, no entanto, sem afastar completamente o outro interesse. Este princípio é o que dá coerência e unifica
todos os demais, servindo de cânone interpretativo. Destarte, surgem diversos questionamentos: como compatibilizar o
30
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Ademais, é relevante frisar que o artigo 216 §5° da Carta Magna não determina necessariamente a proteção de todas as comunidades quilombolas históricas.
O que a Constituição estabelece é o tombamento dos sítios e documentos, isto
é, vestígios da ocupação quilombola. Logo, se tais vestígios se constituírem em
fragmentos arqueológicos, tombados estão. Considerando as condições socioeconômicas dos quilombos históricos atualmente, é pouco provável que a comunidade como um todo tenha vestígios materiais preservados, até porque os materiais
utilizados pelos quilombolas em suas construções não perdurariam muito tempo,
além de ser grande a probabilidade de já terem sido feitas melhorias e/ou alterações nos bens destas comunidades. Destarte, não esperamos encontrar quilombos
históricos inteiramente preservados desde o final do século XIX, como ocorre
com sítios urbanos, como Paraty e Ouro Preto. O que é mais provável encontrar
são bens de natureza arqueológica, como já ocorreu com o Quilombo do Ambrosio, em Ibiá – Minas Gerais.
Observa-se, assim, que há uma especificidade na proteção constitucional conferida aos antigos quilombos. Mas essa especificidade não afasta o
dever de proteção da cultura afro-brasileira, da qual a cultura quilombola faz
parte. Portanto, merece atenção quais são os instrumentos de preservação da
cultura quilombola. A distinção entre as três categorias de quilombos terá
conseqüências importantes, uma vez que deverão ser distintos os instrumentos de preservação desta cultura, seja de natureza material ou imaterial. Nesse sentido, a Constituição de 1988 estabelece vários instrumentos de preservação, de modo que o tombamento não é mais o único instituto. Dispõe o
§1° do art. 216 31: §1°. O Poder Público, com a colaboração da sociedade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras forma de acautelamento e preservação”. Depreende-se do texto constitucional
que a obrigação de preservar é tanto do Estado quanto da sociedade, isto é,
todos são destinatários da norma que estabelece o dever de preservação. Na
esteira, para que haja preservação são necessários instrumentos de proteção
do patrimônio, razão pela qual o §1° exemplifica tais instrumentos. Destarte, infere-se que o tombamento não é mais o único instrumento de proteção
do patrimônio cultural brasileiro. Ao lado dele, estão o registro, inventários,
desapropriações e outras formas de acautelamento e preservação. Assim, de-

direito à memória, cristalizado pelo tombamento dos quilombos, e o direito à moradia digna? Ou ainda como acentua Adler
Homero Castro, “como conciliar a responsabilidade criada pela lei do tombamento, da preservação das coisas tal como
elas são, com a melhoria da qualidade de vida dessas mesmas comunidades? Como fica a questão da propriedade da terra
pública tombada, inalienável nos termos do Decreto-Lei 25/37, tendo em vista a obrigação constitucional de se dar a posse
da terra às comunidades remanescentes de quilombos? Como tratar a questão das comunidades – entidades vivas, móveis,
que estão permanentemente produzindo objetos e outros elementos da cultura material, levando em conta as limitações da
lei, que trabalha apenas com a preservação de um dado momento, o da inscrição do bem nos livros do tombo?”
31
Art. 216 Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver;III - as criações científicas,
artísticas e tecnológicas;IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações
artístico-culturais;V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
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verá ser utilizado para cada tipo de bem cultural-patrimonial o instrumento
mais adequado.32
Considerando que a Carta Magna, em seu §5° do art. 216, utilizou o instrumento tombamento, é boa medida o exame deste instituto para o deslinde
da questão ora em tela. Sonia Rabello conceitua o tombamento como “ato
administrativo, decorrente do poder de polícia administrativa, já que por
ele, a administração pública restringirá direitos de particulares, com o fim
de resguardar o interesse público geral de preservação”33. Trata-se do mais
conhecido instrumento de preservação no país. Instituído pelo Decreto-Lei
25/37, o tombamento se dá mediante aprovação pelo Conselho Consultivo dos
bens que irão integrar a categoria de patrimônio histórico artístico nacional,
através de um processo seletivo que reconhece o valor patrimonial que o bem
possui. Esse processo seletivo que irá levar ou não ao tombamento é corolário
do exercício do poder de polícia da administração pública na preservação dos
bens patrimoniais. Desse modo, pode-se afirmar que o Decreto-Lei 25/37 não
abrigou o sistema de proteção ex vi legis, ou seja, proteção que decorre automaticamente da lei. Observa-se que o tombamento é um ato discricionário34
por natureza, pois ao tombar os técnicos do IPHAN exercem um juízo de valor, ou seja, reconhecem o valor cultural que o bem possui e o selecionam para
fins de preservação. Mas esta discricionariedade não será arbitrária se pautada
em estudos técnicos e critérios que legitimem o ato e no instrumento jurídico
próprio previsto em lei.35

32
Exemplo que pode ser dado é o da Comunidade São José em Valença no Rio de Janeiro. A comunidade foi formada por
ex-escravos que se mantiveram na fazenda São José, após o declínio econômico da fazenda. Esta fazenda, a rigor não pode
ser tombada como antigo quilombo, mas pode ser tombada enquanto fazenda e assim inscrita no Livro Histórico e no Livro
Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, bem como no de Belas Artes. Cabe esclarecer que a comunidade manteve muito
bem preservado o Jongo, uma dança representativa da cultura afro-brasileira. Em conjunto com outras comunidades detentoras desta forma de expressão, foi solicitado o Registro do Jongo como patrimônio imaterial brasileiro, de modo que em
novembro de 2005 o Conselho Consultivo do IPHAN aprovou o registro. Comprova-se assim a tese de que a preservação da
cultura afro-brasileira se dá através de diversas formas, que deverão estar adequadas aos bens objetos de proteção. Ressalte-se
que na questão da preservação da cultura afro-brasileira é preciso ter em mente a noção de referência cultural, mormente no
que tange a cultura quilombola. Deve ser objeto de análise por parte dos órgãos preservacionistas tanto o patrimônio material
quanto o imaterial. Ambos constituem aspectos do patrimônio e não podem estar dissociados. Todo patrimônio material possui um conjunto de significações, percepções e apropriações que são de natureza imaterial, e, por outro lado, todo patrimônio
imaterial terá um suporte material. É importante, nesses casos, averiguar qual dos aspectos predomina e tal averiguação será
relevante para aplicação dos instrumentos de preservação mais adequados. Nem sempre a materialidade será significativa para
fins de preservação, tendo em vista o processo de descaracterização que pode acometer o bem. No entanto, nestes casos muitas
comunidades ainda preservam as tradições de matriz africana, de modo que o seu patrimônio é precipuamente de natureza
imaterial, sendo este o objeto da preservação. De outra maneira, é possível que o processo de descaracterização cultural atinja
também o patrimônio imaterial, cujo grau deverá ser avaliado no processo específico de preservação.
33
RABELLO, Sonia. O Estado na preservação de bens culturais – o tombamento. Rio de Janeiro: Renovar, 1991. pg. 35.
34
Isto porque determinados atos administrativos são discricionários, isto é, são exercidos com parcela de subjetividade ou de
acordo com a conveniência e oportunidade do ato. Em contraposição estão os atos vinculados que são aqueles que a lei não
confere ao administrador nenhuma parcela de subjetividade, mas sim vincula a conduta do administrador a vontade da lei.
35
Sonia Rabello leciona que: “Tal como está previsto no Decreto-Lei 25/37, o tombamento é ato administrativo cuja
competência para praticá-lo foi atribuída pela lei a órgãos específicos do Poder Executivo. A lei, como decorre de
suas características de generalidade e abstratividade, previu as hipóteses genéricas nas quais caberá o exercício do
poder de polícia pelo órgão competente da administração pública federal. Deste modo, não restam dúvidas de que
no, âmbito delimitado pela Constituição e pelo Decreto-lei 25/37, a administração pública praticará, mediante ato
administrativo, a proteção dos bens que julgar inseridos nos critérios de valor genericamente previstos na norma, e
especificados nos seus estudos técnicos. Será através de estudos técnicos que ficarão determinadas as hipóteses nas
quais bens podem ser considerados de valor cultural.”
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Entretanto, no caso do tombamento de antigos quilombos, quem determinou
a proteção não foi o Poder Executivo, dentro do seu exercício regular do poder
de polícia, mas sim a própria Constituição da República, que como se sabe é ato
emanado do Poder Legislativo. Como a proteção é ex vi legis, ou seja, decorre
diretamente do texto constitucional, não cabe ao IPHAN, no âmbito de sua discricionariedade, exercer juízo de valor, pois o ato é vinculado. Destarte, se o bem for
identificado como vestígio material de antigo quilombo, protegido está. Tendo em
vista a vinculação do ato, afirma-se que o tombamento previsto no Decreto-Lei
25/37 é distinto da proteção estabelecida pelo artigo 216 §5° da Constituição de
1988, mesmo que a Constituição Federal utilize a nomenclatura “tombamento”,
pois o que importa não é o nomen júris, mas sim a natureza do instituto.
Nesse sentido, imprescindível é o entendimento de Sonia Rabello:“É importante esclarecer que a proteção de uma categoria genérica de bens, por via legislativa, há de prever os efeitos relativos a esta proteção, uma vez que, não sendo
ato emanado do Executivo, pelo processo referido no Decreto-Lei 25/37, não se
pode chamar de tombamento esse tipo de proteção. A lei que prevê a proteção
de uma categoria genérica de bens poderá, eventualmente, equiparar os efeitos
de sua proteção aos efeitos do tombamento mas, ainda assim, não se inserirá na
categoria de bens tombados, mas sim naquela de bens preservados, cujos efeitos
jurídicos podem até se equivaler. Uma lei que apenas diga que determinados bens
estão protegidos, sem estabelecer a conseqüência desta proteção, é inócua; se a
lei objetivar que seus efeitos venham restringir direitos, ao menos a previsão genérica dos efeitos dessa restrição deverá estar nela indicada, para que se obedeça
ao princípio constitucional da legalidade36”. Desse modo, como ato emanado do
Poder Legislativo, não é possível, tecnicamente, denominar a proteção prevista
no §5º do artigo 216 do texto constitucional de tombamento37. Não é o nomen
juris que identifica a natureza jurídica de determinado instituto, mas sim a sua
essência axiológica. Ressalte-se que há diversas leis que protegem bens culturais
patrimoniais, mas sem inserí-las na categoria de bens tombados. Como exemplo
podermos citar a Lei nº 3.924 de 16 de julho de 196138 e a Lei 4.845 de 1965.
Portanto, o tombamento previsto no Decreto-Lei 25/37 não é o instrumento
adequado para a proteção dos sítios e documentos detentores de reminiscências
históricas dos antigos quilombos. Tal assertiva é corroborada ainda pelos seguintes questionamentos: no caso em tela, como ficará a homologação do tombamento
pelo Ministro da Cultura, já que tal ato é discricionário? Qual será a eficácia do
Decreto Lei nº 3.866, de 29.11.1941 que dispõe sobre o cancelamento do tomba-

36

RABELLO, Sonia. Op. cit. pg. 37.
Relembre-se que “o tombamento não esgota as formas legais de proteção dos bens de valor cultural, uma vez que a
Constituição não determinou as formas, e sim o dever do Estado de proteger. Destarte, só haverá tombamento se a proteção
se der através do processo previsto naquele diploma legal, sem que isto implique a eliminação de outras formas jurídicas
de proteção. Pelo Decreto-lei 25/37, que institui o tombamento, este se dá por ato do Poder Executivo”.
38
Lei de Arqueologia e Lei que veda a saída do país de obras feitas até o período monárquico, respectivamente. Ambas
protegem determinados bens culturais, mas eles não estão tombados, logo não inscritos em nenhum livro de tombo. Mas
nem por isso deixam de estar protegidos. Isso demonstra que o tombamento não é o único instrumento de proteção de
bens culturais.
37
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mento de bens do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que prevê o destombamento pelo Presidente da República? Além disso, é importante relembrar aqui
a questão da finalidade específica do tombamento, qual seja, a da conservação da
coisa para a proteção do bem cultural. Mais uma vez, utilizamos as palavras de
Sonia Rabello:“O ato de tombamento materializa-se em objetos, bens móveis e
imóveis, para os quais o legislador quis a conservação. Essa finalidade específica da lei determina sua inaplicabilidade a objetos culturais que, física ou
culturalmente, sejam insusceptíveis de conservação. Isso quer dizer que não podem ser tombados bens culturais que não se materializem em coisas e, por outro
lado, não devem ser tombados bens culturais que, ainda que se materializem em
coisas, pela sua dinâmica cultural não se prestem à conservação. Essa é uma
questão bastante interessante, uma vez que se relaciona diretamente com os denominados efeitos jurídicos do tombamento. A finalidade de conservar implica
determinar o que conservar, e de que modo fazê-lo. Esses são os aspectos, cujos
princípios básicos estão contidos no artigo 17 de Decreto-lei 25/37 (...)”39.
Ora, como impor o dever de conservação e seus efeitos legais a bens cuja
dinâmica cultural é viva? Como compatibilizar a conservação destes bens com o
interesse legítimo de desenvolvimento socioeconômico? É por esta razão que o
tombamento tal como previsto no Decreto-Lei 25/37 não é o instrumento de proteção mais adequado a preservação dos bens materiais da cultura afro-brasileira.
Destarte, chegamos a conclusão de que é indispensável a regulamentação do
dispositivo constitucional que protege os antigos quilombos, para estabelecer
qual o instrumento jurídico de proteção, e a que categoria estarão inseridos,
bem como para determinar quais serão os efeitos desta proteção. Assim, propõese a edição de lei ordinária que regulamente a proteção dos sítios e documentos detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. A elaboração
desta norma é necessária, pois a Constituição de 1988, ao tombar os vestígios da
ocupação quilombola, inovou criando outra forma de proteção distinta do tombamento, ainda que a nomenclatura adotada seja a do tombamento. Essa lei poderá
equiparar os efeitos da proteção dos antigos quilombos ao disposto no Decreto-lei
25/37. Entretanto o mais recomendado é a regulamentação própria que atenda as
especificidades técnicas e sócio-políticas não só dos antigos quilombos, mas de
todos os quilombos.
Outrossim, reconhecemos as três categorias de Quilombos e entendemos
que é possível a coexistência delas e, portanto, das concepções histórica, arqueológica e antropológica de quilombos. Considerando a transversalidade da cultura
afro-brasileira, os bens patrimoniais desta cultura deverão ser protegidos de acordo com o instrumento jurídico mais adequado a preservação dos próprios bens,
sejam eles de natureza material ou imaterial.
Ademais, há que se falar no Decreto 3.551 /2000, que institui o registro de
bens culturais de natureza imaterial que constituem o patrimônio cultural brasileiro. O Decreto vem regulamentar o artigo 216 da Constituição de 1988, que

39

RABELLO, Sonia. Op. cit. pg. 92.
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alargou o conceito legal de patrimônio cultural. O registro se dá mediante a inscrição do bem um dos quatro livros: dos Saberes, das Celebrações, das Formas de
Expressão e dos Lugares. No Livro dos Saberes são inscritos os conhecimentos
e os modos de fazer enraizados na comunidade. Assim, os conhecimentos tradicionais dos quilombolas, enquanto população tradicional, constituem patrimônio
cultural imaterial. No entanto, na medida em que estes conhecimentos são registrados e ganham a natureza de patrimônio cultural, deixam de ser propriedade
de um determinado grupo (indígena quilombola ou de qualquer outra população
tradicional) para ser de propriedade simbólica da Nação. Esta questão tem relevância, pois a relação entre conhecimento tradicional associado e conservação da
biodiversidade está na ordem do dia.
4. CONCLUSÕES ARTICULADAS
4.1 Com a Constituição de 1988, os quilombos ganharam status constitucional e a
proteção de sua cultura através de instrumentos como o tombamento e o registro.
Ademais, garantiu-se a propriedade definitiva das terras que ocupam, haja vista a
importância da questão fundiária para a sobrevivência cultural das comunidades.
4.2 O conceito de quilombos foi ampliado para abrigar as comunidades negras
contemporâneas resistentes a exclusão sócio-cultural. Pode-se falar em antigos
quilombos, comunidades remanescentes de senzalas e quilombos contemporâneos ou modernos.
4.3 Todas as três categorias de quilombos se enquadram no conceito de populações tradicionais, e detentoras de conhecimentos tradicionais associados ou não
a biodiversidade.
4.4 Por terem um modus vivendi de baixo impacto ambiental e detentores de conhecimento tradicional, as comunidades remanescentes de quilombos são estratégicas para a conservação da biodiversidade.
4.5 Conclui-se que a proteção da cultura quilombola é fundamental não só para
o reforço da identidade das comunidades remanescentes de quilombos, mas também para a conservação da biodiversidade, pois a proteção de seu patrimônio
pelos instrumentos adequados terá reflexos diretos na conservação e promoção da
diversidade biológica relacionada a tais comunidades.

LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS
EN EL ESTADO VERACRUZ, MÉXICO
UNA INCURSIÓN A PARTIR DEL
DERECHO AMBIENTAL
IRMA PATRICIA JUÁREZ GONZÁLEZ
Alumna del doctorado en Derecho Ambiental impartido por la
Universidad Autónoma Metropolitana –Azcapotzalco (México)
– Universidad de Alicante (España)

1.ANTECEDENTES
En Noviembre de 1998 la llamada región de los Tuxtlas del estado de
Veracruz fue declarada oficialmente Reserva de la Biosfera. Este decreto
fue el resultado de un complejo proceso de negociaciones y presiones ejercidas por diversas agrupaciones civiles y académicas de la región. Durante
décadas sus habitantes y autoridades contribuyeron o presenciaron de diferentes formas y con distinta intensidad la manera como drásticamente se
transformó el paisaje de uno de los reductos de selva más septentrional en
el continente Americano.
Frente al deterioro de miles de hectáreas producto de la implementación
histórica de diversas prácticas agrícolas, que hoy han revelado el agotamiento de
los suelos, así como los efectos de la fuerte deforestación de sus bosques; es que
gobierno federal emite el decreto citado previamente.
La tarea para la Dirección de la Reserva y las comunidades integradas
dentro de su perímetro era grande y compleja de ahí la necesidad de convocar a
los diversos actores que habitan, gobiernan y realizan trabajos de investigación,
a sumarse al proceso de la elaboración y puesta en marcha del plan de manejo
de la Reserva.
A partir del año de 1999 como coordinadora del Proyecto Interdisciplinario para un Desarrollo Sustentable en los Tuxtlas e Ixhuacan de los Reyes,
Veracruz (Pidesti), he tenido la oportunidad de participar- junto con el equipo
de alumnos y docentes de la Universidad Autónoma Metropolitana - en los procesos de acompañamiento de diferentes iniciativas de reconversión productiva.
Estos procesos han sido alentados por la Dirección de la Reserva, en consulta
y con el consenso tanto de los campesinos de las comunidades como de las
autoridades de esa región.
En términos jurídicos la demarcación de la reserva fue delimitada a partir
de lo estipulado por la Ley de Equilibrio Ecológico y protección al Ambiente
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(Lgeepa), la cuál plantea la delimitación de dos tipos de zona: la Núcleo y la zona
de amortiguamiento.1
Fue así como diversas comunidades de la zona de amortiguamiento se convirtieron en el escenario de nuestra intervención académica. La coordinación de esta experiencia de trabajo interdisciplinario, desde mi perspectiva de antropóloga social, me
ha permitido adentrarme en los complejos entramados socioeconómicos que los procesos de reconversión productiva han significado para los campesinos de esta zona.
Las múltiples estancias de campo en la zona de amortiguamiento nos han
permitido recabar distintos registros y narrativas. Narrativas compuestas de diferentes paisajes e historias. Las características entre ellas varían y muestran la rica
biodiversidad de esta región. Unas se encuentran cercanas a la zona núcleo, como
son los ejidos de López Mateos o Miguel Hidalgo. Otras comunidades en los
márgenes del Lago de Catemaco, como son: Las Margaritas, Tebanca, Oxuapan
y Sontecomapan que se distingue por sus manglares y su laguna del mismo nombre; todas estas comunidades pertenecientes al municipio de Catemaco. Por otra
parte están las comunidades que bordean las costas del Golfo de México, como
las de Salina Roca partida, Toro Prieto, Arroyo de Lisa, Costa de Oro, Montepío
y por último el ejido Ruiz Cortínes, poblado cercano al Volcán San Martín, estas
últimas pertenecientes al municipio de San Andrés Tuxtla .Como mencionamos
esta heterogeneidad de lugares nos ha brindado la posibilidad de rescatar una
gama variada de testimonios e historias, así como los datos duros brindados por
las encuestas aplicadas in situ .
Lo anterior nos ha permitido entender a los integrantes del Pidesti que las
dinámicas sociales tienen ritmos erráticos y lógicas imperceptibles, en muchas
ocasiones poco claras a la vista de nuestros métodos académicos. Esta realidad ha
llamado nuestra atención respecto a la responsabilidad que conlleva trabajar con
proyectos “vivos”, es decir experiencias inacabadas que día con día se reformulan.
Todas ellas abundan en historias que han dejado diferentes huellas y
cicatrices a sus pobladores. Historias que recuerdan la forma como se asentaron sus colonos, las carencias, las vicisitudes y las pérdidas que los acompañaron, así como los retos, las expectativas frente a lo nuevo, frente a lo desconocido
y sus sueños por mejorar.

1

Artículo 48
Las reservas de la biosfera se constituirán en áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, representativas de uno o más
ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser preservados y restaurados,
en los cuales habiten especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas,
amenazadas o en peligro de extinción.
En tales reservas podrá determinarse la existencia de la superficie o superficies mejor conservadas, o no alteradas, que
alojen ecosistemas, o fenómenos naturales de especial importancia, o especies de flora y fauna que requieran protección
especial, y que serán conceptuadas como zona o zonas núcleo. En ellas podrá autorizarse la realización de actividades de
preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación científica y educación ecológica, y limitarse o prohibirse
aprovechamientos que alteren los ecosistemas.
En las propias reservas deberá determinarse la superficie o superficies que protejan la zona núcleo del impacto exterior, que
serán conceptuadas como zonas de amortiguamiento, en donde sólo podrán realizarse actividades productivas emprendidas
por las comunidades que ahí habiten al momento de la expedición de la declaratoria respectiva o con su participación, que
sean estrictamente compatibles con los objetivos, criterios y programas de aprovechamiento sustentable, en los términos
del decreto respectivo y del programa de manejo que se formule y expida, considerando las previsiones de los programas
de ordenamiento ecológico que resulten aplicables. (LEEGEPA, 2003).
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Para todos los que hemos trabajado en esta región, la historia de los Tuxtlas
ha representado una gran escuela llena de lecciones encaminadas a un propósito:
salvar este reducto de selva alta perennifolia y aportar con ello, un esfuerzo que
muestre que la suma y la concurrencia de los distintos conocimientos tradicionales y científicos son una alternativa para el rescate y preservación de la región.
Cabe mencionar que los postulados del Pidesti se han enmarcado en la corriente del desarrollo sustentable que establece el binomio de la conservación con
intervención humana.
Los procesos sociopolíticos a diferencia de los procesos armónicos de la naturaleza, han estado llenos de contradicciones, y porque no decirlo, de aberraciones respecto al diseño de las políticas públicas que en los cuarentas con la política
“de marcha al mar” y de los sesentas con la de “la colonización de los trópicos
húmedos”, éstas y otras disposiciones alentaron el asentamiento de campesinos y
productores que pensaron en estas selvas como polos de crecimiento.
2. PERSPECTIVA ANALÍTICA
La perspectiva de análisis que aquí se propone pretende incursionar en un
ámbito novedoso de las Ciencias Sociales como es el Derecho Ambiental. Especialistas en esta materia como son Ramón Martin Mateo, Gabriel Real Ferrer entre otros 2 han abundado en la forma como emerge esta disciplina, la importancia
internacional que ha adquirido, así como la influencia de las diversas regulaciones
de punta y su adopción y adaptación a los ámbitos nacionales de aquéllos países
en donde cada vez más la sociedad civil demanda a los gobiernos e influye y crea
formas de presión y discusión en sus foros legislativos.3
La pertinencia de hacer este estudio se da en tanto que el tema de las Áreas
Naturales Protegidas cada vez cobra mayor relevancia tanto en México, América
Latina y el mundo. Se sabe que muchas de estas reservas no solo son estratégicas
por su biodiversidad sino que ha sido mencionado para el caso latinoamericano que,
“la región cuenta con fuentes de energía renovable y programas de conservación y
repoblación forestales que podrían servir de valiosos sumideros de carbono” 4

2
REAL FERRER cita a JORDANO FRAGA como un autor que menciona la inutilidad de fijar fecha de nacimiento de esta
disciplina, cuando se sabe ,que ya Kenneth E:BOULDING (citado por este mismo autor) en los años treintas ironizaba
sobre las teorías economicistas del crecimiento sin límites. REAL FERRER, sin embargo, nos menciona : “ Es un lugar
común afirmar que es a raíz de los primeros informes del Club de Roma cuando se inicia la toma en consideración de los
problemas de crecimiento que acechan a la tierra.(…), es evidente que sus trabajos tuvieron una enorme influencia en la
convocatoria y desarrollo de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano de 1972,por lo que nos
puede servir de referencia temporal para fijar la emergencia del Derecho Ambiental. Para Ferrer lo que él llama, primera
ola, también la constituye la iniciativa americana en 1969 de la Nationa Enviromental Policy Act, en donde se apunta
sobre la necesidad de una Evaluación de impacto Ambiental en determinadas actuaciones. Por último ubica que la contitucionalización del derecho al ambiente se da en la Cumbre de Estocolmo. “Por primera vez, la comunidad internacional
organizada toma una postura común frente a las agresiones que sufre el Planeta. Irrumpe como un nuevo paradigma la
necesidad de establecer límites al crecimiento. REAL FERRRER : Gabriel. “LA CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO
AMBIENTAL” en Revista Mexicana de Legislación Ambiental. 2004 P:P:33-34.
3
Ramón OJEDA MESTRE. EL NUEVO DERECHO AMBIENTAL Revista Mexicana de Legislación Ambiental. 200
p.p.70 Comenta este autor: “Otra de las notas que distingue a este novedoso macizo jurídico es la ciudanización, o mejor
dicho, la participación ciudadana en su integración,...”
4
Programa para el medio ambiente-2000 y el proceso del PNAM. P.p.9.
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Actualmente ha sido planteado también el tema de la conservación transfronteriza, que si bien no es el caso de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, se convierte en un tema relevante porque coloca a las Áreas Naturales Protegidas que están
situadas en espacios regionales de países con fronteras comunes, en las agendas
internacionales tanto políticas como económicas. Estos espacios se han dado en
llamar: “parques hermanos, parques internacionales o parques para la Paz.5
Para el caso que nos ocupa la importancia de los Tuxtlas ha sido documentada por diversos autores de múltiples disciplinas, entre ellas está la biología, que
desde la perspectiva de la ecología del paisaje*6 autores como Laborde, Guevara
y Sánchez –Ríos documentan: “ Los Tuxtlas es uno de los últimos reductos de
selva húmeda de la costa del Golfo de México, donde todavía quedan poblaciones
vigorosas de más de 400 especies de árboles de la selva de los estados de Veracruz
y Tabasco” [….](Laborde .D, Guevara.S y Sanchez-Ríos2004 p.19)
Mencionan dichos autores …”Es un enigma que a pesar de la extensa deforestación y fragmentación de la selva, la región de los Tuxtlas tenga aún 3,356
especies de plantas vasculares; esta cantidad es casi la mitad del total de las
especies de plantas reportadas para todo el estado de Veracruz (citado en Sosa
y Gómez Pompa, 1994) La fauna de la sierra también es rica , está formada por
851 especies de vertebrados : 45 anfibios ,117 de reptiles, 128 de mamíferos y
561 de aves que en conjunto son 32% de los vertebrados conocidos en México.
Alrededor de 180 especies se consideran raras, amenazadas o en peligro de extinción”( op, cit: p.p.19).
3. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE ESTUDIO
El énfasis de nuestro trabajo estará puesto en entender como opera el marco
normativo de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, que como ya se ha mencionado esta región operó como un territorio que contuvo la presión que los campesinos
de muchos lugares de México ejercían para hacer legítimo su derecho a la tierra.
Consideramos que los efectos socio-ecnómicos pueden tener explicación
por la superposición de diferentes normatividades como es la ley agraria, o la ley
forestal por dar un ejemplo y como hoy los diversos atores tienen que atender a

5
Valli MOOSA menciona: “ …las áreas naturales protegidas tranfronterizas representan actualmente casi 200complejos
integrados por más de 800 áreas naturales protegidas; cuando estas se encuentran a ambos lados de una frontera internacional, la cooperación toma el lugar del potencial de conflicto, se abren líneas de comunicación, el turismo se convierte
en una fuerza de paz y los problemas se transforman en oportunidades.” Russell. A MITTERMEIER: Cyril. F. KORMOS.
Cristina MITTERMEIER. Patricio ROBLES GIL. Trevor SANDWITH. Charles BESANCON. 2005. CONSERVACIÓN
TRANSFRONTERIZA. UNA NUEVA VISIÓN PARA ÁREAS PROTEGIDAS. Cemex-Agrupación Sierra Madre-Conservación Internacional. México. P.P.8.
6
“…. investigaciones que se han enfocado a los procesos y los mecanismos que mantienen el contacto entre los fragmentos, en particular al intercambio de polen y semillas entre poblaciones de árboles de la selvaa través de los campos
abiertos[….]
“Los estudios de la ecología del paisaje se han llevado a cabo en la región del Volcán de San Martín Tuxtla,en la vertiente
del Golfo de México. El paisaje en esta área, hace más de cien años era de selva alta y mediana, hasta el año de 1940
cuando se inició la colonización y la deforestación. El paisaje actual es una combinación de selva, acahual, potrero y cultivo.” (GUEVARA S.,J. LABORDE y G. SANCHEZ –RÍOS. 2004. los Tuxtlas: EL PAISAJE DE LA SIERRA. Instituto de
Ecología, A.C y Unión Europea, Xalapa , Ver.,p.p. 25).
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las disposiciones del derecho administrativo y la LEGEPPA respecto a la necesidad que estas regiones tienen de atender a un plan de ordenamiento territorial, de
atender al desarrollo de unidades de manejo sustentable etc, en función de estar
integrados a un Área Natural Protegida.
4. EL ENTRAMADO JURÍDICO
Para entender el correlato actual entre la necesidad de declarar a los Tuxtlas
Área Natural Protegida y con esto tratar de mitigar y detener el deterioro y la devastación que ha presenciado en el transcurrir del último lustro, se requiere llevar
a cabo una revisión histórica del complejo entramado de leyes que han regulado el
uso y propiedad del suelo en la zona de estudio. Muchas políticas y ordenamientos jurídicos, cuando fueron diseñadas y operadas, en su esencia distaban mucho
de vislumbrar la importancia de los recursos naturales que albergaban; y mucho
menos se planteaban que como consecuencia de su implementación se llegaría
a la posibilidad de extirpar una especie de su habitat originario, a la extinción o
desaparición de esos recursos naturales.
Por el contrario tales zonas eran concebidas instrumentalmente, se pensaban
como espacios que servirían de colchones amortiguadores a las presiones sociales generadas por aquéllos sectores de campesinos sin tierra o de escasos recursos
frente a la declaratoria oficial en el caso de México de los años sesentas de un
agotamiento de su frontera agrícola.7
5. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA
La reserva presenta una superficie total de 155,122 hectáreas, divididas en: 29,700
ha, pertenecientes a la zona núcleo,125 402 ha, donde se ubica la zona de amortiguamiento. En esta extensión territorial se encuentran total o parcialmente los municipios
de San Andrés Tuxtla, Catemaco, Santiago Tuxtla, Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan
y Pajapan. (Datos proporcionados por la oficina de la Reserva de la Biosfera).
Es importante señalar que estas zonas tienen importancia debido a que abastecen de agua a iportantes ciudades del sur del estado y también por el flujo laboral que los pobladores del lugar mantienen con las grandes ciudades de la región.
En esta zona viven aproximadamente 350 mil habitantes Un poco más del
50% de esta población vive en comunidades rurales y el resto habita en las cabeceras municipales antes mencionadas.

7
A este respecto nos menciona Real Ferrer: “…todas las civilizaciones han desarrollados medios, más o menos eficaces,
más o menos agresivos, para poner a su entorno natural al servicios de sus objetivos colectivos o individuales. Estas intervenciones han supuesto en ocasiones deterioro o desaparición de ecosistemas más allá de o que convenía a las mismas
colectividades que las acometían, produciendose la consecuencia de que en su proceso de poner la naturtaleza a su servicio,
comprometían la capacidad de esta de proveer aquéllos recursos que necesitaban. La facultad de comprender que su propia
capacidad de alterar el medio podría resultar contraproducente, convirtiéndolo en progresivamente hostil, es uno de los
rasgos que diferncían al Hombre de otras especies y la única esperanza para corregir al tiempo el proceso de deterioro del
planeta. REAL FERRER, Gabriel. LA CONSTRUCCIÓN DEL DERECHO AMBIENTAL. Revista Mexicana de Legislación Ambiental 2004 p.p.30.
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La zona de los Tuxtlas ha sido habitada por diferentes culturas, es de conocimiento general que en la localidad de Tres Zapotes, municipio de Santiago Tuxtla,
se encuentran vestigios de la cultura Olmeca. En la actualidad, la mayoría de los
habitantes son mestizos, pero a su vez, se puede localizar a la población indígena
que habita en pequeñas comunidades en la zona sur de la reserva. La cultura zoque-popoluca también tuvo presencia en la zona, al igual que la nahuat.
Con esto último queremos resaltar, que actualmente aún encontramos que
la presencia de estas culturas ha permeado de manera preponderante los hábitos,
las costumbres y las tradiciones de las comunidades que se ubican en la región,
mismo que ha generando con ello una cosmovisión muy particular, lo que supone
un choque frontal de las actividades que tradicionalmente realizaban como forma
de sustento.
6. LA BIODIVERSIDAD DE LOS TUXTLAS AMENAZADA
La importancia de esta región tiene que ver en términos ambientales con diversos aspectos. Biológicamente pese al proceso de deterioro que experimentó en
los últimos decenios, aun es una región en la que se encuentra un 40% de la biodiversidad de nuestro país. Es una selva alta perennifolia de las más septentrionales,
en donde se encuentran vegetaciones de las zonas templadas de Norteamérica y
de vegetación tropical, lo que la caracteriza como casi única en su género.
Respecto a su historia esta región ha sido objeto entre otras, de la política
de colonización de los trópicos húmedos, lo que significó que en términos sociales se convirtiera en un polo de desarrollo para aquéllos campesinos de otras
regiones del estado de Veracruz y de otros estados de la República mexicana que
no tuvieron oportunidad de acceder a tierras en sus lugares de origen. A su vez,
se sabe que esta región ha sufrido el impacto de las políticas de ganaderización8
impulsadas en las décadas de los setentas y los ochentas.
Las imágenes satelitales muestran el proceso de pérdida de la cobertura vegetal del año de 1967,1972, 1986 y 1992.

Fuente. Dirección de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas

8

Cfr. SEKELLY Miguel. PARE. O: Luisa, LAZOS Elena, entre otros.
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7. EL DECRETO DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LOS TUXTLAS
El 23 de Noviembre de 1998, la Sierra de los Tuxtlas fue declarada zona de
Reserva por decreto presidencial. Dicha región tiene como antecedente el haber
sido declara zona protegida desde el año de 1986 cuando se estimaba que ya se
había perdido cerca del 84% de la selva. A partir del decreto se le conoce como
La Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas. Como ya se mencionó es una zona de
selva tropical que alcanza la altura de 1 700 msnm. Debido a esto, adquiere una
particular importancia en lo que a biodiversidad se refiere.
El decreto que convirtió en Reserva a esta zona, se planteó con la finalidad
de preservar los recursos naturales existentes en el lugar, de la cual dependen tanto
las comunidades rurales, como las ciudades de esta región.
Un dato relevante de la importancia de la Sierra de los Tuxtlas tiene que ver
con “la captación del agua de lluvia, el control del escurrimiento superficial y del
arrastre del suelo y los azolves, así como la filtración y purificación del agua, son
algunos de los servicios ambientales que proporcionan los bosques y las selvas
de la sierra de los Tuxtlas. Los numerosos ríos y arroyos que nacen de lo alto de
los volcanes contribuyen con una parte importante del agua que se utiliza en las
áreas urbanas de la región: el 30% del agua potable de Coatzacoalcos, Minatitlán,
Acayucan, San Andrés Tuxtla y Catemaco entre otras ciudades ,proviene de la
Sierra de los Tuxtlas.9
El ordenamiento jurídico que acompaña este decreto es la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La cuál en sus disposiciones
generales en las normas preliminares del capítulo primero dice.
“Artículo 1
La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en
el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y
jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por
objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:
I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;
II. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su
aplicación;
III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;
IV. La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;

9

LOS TUXTLAS. RESERVA DE LA BIOSFERA LOS TUXTLAS , VERACRUZ. Folleto informativo 1999. Secretaría
de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Smarnap.) Instituto Nacional de Ecología, Unidad Coordinadora de
Areas Naturales Protegidas/ Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, Dirección de la Reserva
de la Biosfera de los Tuxtla, Gobierno del Estado de Veracruz, Universidad Veracruzana, Universidad Nacional Autónoma
de México. Istituto de Ecología/ Instituto de Biología/ Instituto de Investigaciones Sociales, Sierra de Santa Marta. A.C.
Institruto de Ecología. A.C Folleto informativo.
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V. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que
sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas;
VI. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;10
8. A MANERA DE CONCLUSIÓN, UN REPASO SOBRE LOS CASOS DE ANÁLISIS
8.1 A partir de la creación del Decreto de la Reserva los procesos de expropiación, así como los de reconversión productiva han marchado lentamente y no sin
tensiones para las comunidades que se encuentran en la zona de amortiguamiento
siendo que tradicionalmente las principales actividades económicas en esta zona
han sido la siembra del maíz, de café, de frutas, así como también, la recolección
de distintas raíces. Otras actividades que se llevan a cabo son la caza y la pesca
(reguladas) y la realización de artesanías, aunque el impacto en el terreno económico de esta última ha sido mínima.
8.2 Las condiciones económicas y sociales que se implantaron con el decreto de
la Reserva de la Biosfera generaron en las comunidades, la necesidad de buscar
estrategias de subsistencia para mantenerse como sujetos sociales del campo mexicano. Dentro de estas estrategias, el ecoturismo comunitario se presentó como
una opción viable para hacer frente a las nuevas condiciones que representó esta
decisión del gobierno.
8.3 El ecoturismo como una actividad de reconversión productiva ha significado
un complejo proceso de asimilar e impulsar, si se piensa en lo complicado que
puede resultar para los ejidatarios o pequeños productores pasar de productores
individuales a socios de un colectivo, lo anterior con las nuevas formas de trabajo
que implica esta actividad, como es el caso del trabajo en comisiones, el adiestramiento en senderismo, la capacitación para manejar la contabilidad, la habilidad
para organizar los menus y un elemento sustancial: haber abierto al visitante su
espacio privado, íntimo de la casa habitación, al fungir este como comedor.
8.4 El ecoturismo comunitario, se entiende como la asimilación y participación
comunitaria en nuevos usos y manejo de los recursos naturales y el aprovechamiento de estos en beneficio de la comunidad manteniendo las condiciones ecológicas y ambientales de la zona.
Con esta nueva actividad, los habitantes de las comunidades pretenden obtener recursos económicos suficientes, para desarrollar acciones sustentables en la comunidad, y por otro lado, lograr que los visitantes entren en contacto con la naturaleza,
con la vegetación y la fauna del lugar, así como también hacer posible que, tanto los

10

LGEEPA. DOF 2003. México. p. p.3
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visitantes como los habitantes de la comunidad, lleven a cabo el intercambio cultural que encierra el conocimiento de los usos y costumbres de cada parte.
8.5 A siete años de realizar diferentes procesos de acompañamiento a grupos de ecoturismo el reto que plantea este estudio radica en la revisión específica de tres casos:
- El primero tiene que ver con el grupo de ecoturismo “Los clarines del Ejido
Ruiz Cortínes”, en el municipio de San Andrés Tuxtla. Esta comunidad es de las
últimas en integrarse a la reconversión a través del ecoturismo, como un compromiso frente a una tendencia histórica acentuada de tala de árboles sin regulación.
La reserva ha impulsado en este ejido, el programa de servicios ambientales junto
con la Delegación Estatal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
- El segundo caso es el del grupo de ecoturismo Sontecomapan. Grupo que está
inmerso en el ejido del mismo nombre y que tradicionalmente practicó un turismo
convencional al ofertar la belleza de sus manglares y de su laguna con salida al
mar como un atractivo turístico casi único en la región. -Por último en la comunidad de Miguel Hidalgo, con parte de su ejido dentro de la zona núcleo ha sido
uno de los casos más estudiados. A partir de la creación del decreto se expropiaron las tierras dentro de la zona núcleo y a otros ejidatarios se les dio el término
de cinco años, a partir de la declaratoria del decreto para propiciar su proceso de
reconversión productiva.
8.6 Estas tres realidades nos enfrentan a una importante reflexión, - no es por
decretarse una región en Área Protegida per se, que el ordenamiento jurídico en sí
mismo transforme las prácticas tradicionales de sus habitantes- , más aún cuando
muchas de estas comunidades están consideradas de alta marginalidad.
En el caso de la experiencia de “los Clarines” , la complejidad no solo está en las
diferentes regulaciones que el plan de manejo trae consigo sino también una historia de colonización con enfrentamientos entre los grupos de colonos, así como
la participación de sus habitantes en tres tipos de comunidades religiosas diferentes: católicos, iglesia del Último día y protestantes.
En Sontecomapan la práctica de un turismo tradicional junto con la expansión de la
ganadería ha depredado la región de manera significativa en donde algunos de sus
dueños difícilmente ven en la reconversión o en el ecoturismo una alternativa.
En Miguel Hidalgo la historia de las tensiones generadas por la declaratoria del
Decreto, la migración como tendencia local y nacional para buscar alternativas
laborales y de ingreso así como el proyecto de ecoturismo dejan entrever el complejo entramado de las relaciones sociopolíticos que van de la mano de la normatividad jurídica, o bien a contracorriente de ésta.
8.7 Por lo descrito en líneas anteriores, la revisión de las distintas regulaciones que
han dibujado diferentes paisajes tendrán que ser confrontadas con lo planteado
por la LEGEPPA. y otras regulaciones federales y estatales.
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ATIVIDADES PREVENTIVAS E REPRESSIVAS DO
POLICIAMENTO AMBIENTAL
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Coronel Res PMESP – Comandou o Policiamento Ambiental em
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A importância do bioma Mata Atlântica para o Brasil e também para o Mundo é, cada vez mais, ressaltada pelos riquíssimos atributos ambientais que possui.
No entanto, desde o início da colonização do país, a qual ocorreu no sentido
Leste-Oeste, a partir da costa fronteiriça ao Oceano Atlântico, a Mata Atlântica
foi alvo de intensa e desordenada exploração.
Tomando por base o Estado de São Paulo, pretende-se demonstrar no trabalho em tela como ocorreu a devastação desse tipo de cobertura vegetal e como
se reverteu, nos últimos anos, essa tendência. Para tal ocorrência, um dos instrumentos utilizados foi a fiscalização preventiva da Polícia Ambiental, que, por
meio da legislação ambiental e específica da Instituição, apresenta dados consistentes para a análise de resultados positivos.
2. MATA ATLÂNTICA: ABRANGÊNCIA E DIVERSIDADE BIOLÓGICA.
O Brasil foi descoberto por europeus portugueses, que utilizaram o oceano Atlântico para aportar com suas naus na nova terra, fazendo contato inicial com a exuberante
natureza e a belíssima floresta tropical, que emoldurava os contornos atlânticos.
Fronteiriça ao oceano que lhe dá nome, a Mata Atlântica tem ocorrência em
praticamente toda a costa brasileira. Porém, deve-se ressaltar que Mata Atlântica
se refere à determinado tipo de vegetação com atributos específicos.
Dessa maneira, não é apenas no litoral que se encontra esse tipo de vegetação, mas também em regiões mais interiores, onde ela já se entremeia com o
cerrado e outros tipos de biomas.
“O Domínio da Mata Atlântica se estende do Rio Grande do Norte ao Rio
Grande do Sul e é testemunha de uma história geológica que inclui a formação de
geleiras, lagos, desertos, vulcões e que sofreu vários tipos de erosão. O conjunto
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desses fenômenos resultou em algumas das mais espetaculares paisagens brasileiras,
como as cavernas do Vale do Ribeira, as escarpas da Serra dos Órgãos, as cataratas
do Iguaçu, as falésias basálticas de Torres e os arenitos erodidos de Vila Velha”.1
Originalmente, era uma extensa floresta com mais de um milhão de quilômetros quadrados, correspondentes à aproximadamente 12% do atual território
brasileiro. Hoje, essa área tem pouco mais de 95 mil quilômetros quadrados, sendo 8,8% da mata original, a qual ainda conserva uma diversidade biológica imensa, incluindo florestas de planície e de altitude, matas costeiras e de interior, ilhas
oceânicas, restingas, dunas, manguezais, pequenos encraves de cerrado e campos
de altitude onde vivem mais de 10 mil espécies de plantas e centenas de espécies
de animais, muitos dos quais endêmicos, só existentes nessa região específica.2
“No domínio da Mata Atlântica moram comunidades caiçaras, indígenas,
além da população urbana e rural de dezenas de cidades e metrópoles, somando
aproximadamente 70% da população brasileira”.3
A relação homem / meio ambiente, no que concerne à Mata Atlântica, fica
claramente demonstrada, sendo relevante ressaltar que ecossistemas associados
como os manguezais e as restingas devem ser objeto de gestão conjunta.
Particularmente os mangues se constituem em locais onde a procriação de espécies marinhas ocorrem, principalmente nas fases larvárias ou de elementos jovens,
que encontram nos nutrientes em suspensão as adequadas condições de vida e, portanto, os reflexos da proteção da mata não se circunscreve apenas ao continente.
3. MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DE SÃO PAULO: INTENSA EXPLORAÇÃO E
REMANESCENTES
O Estado de São Paulo possui, como marca, seu grande poderio econômico,
o qual o destaca dentre as demais unidades da Federação.
Ao se questionar, entretanto, como São Paulo chegou à essa “privilegiada”
situação, é possível obter-se, como uma resposta das mais significativas, que foi
utilizando seus preciosos recursos naturais. Isso se traduz em um preço alto ao
meio ambiente natural, particularmente o de Mata Atlântica paulista.
O progresso e a concomitância da perda de Mata Atlântica em São Paulo, remontam ao século XVI quando, em São Vicente, se estabeleceu a primeira cidade
do Brasil, também intitulada “Celula Matter da Nacionalidade”.
A partir de São Vicente foram implantadas as culturas de alimentos e, em
seguida, o Porto de Santos, tendo início o aterramento de manguezais.
Tornava-se evidente que o tamanho dessas agressões, diante do grande patrimônio florístico e faunístico, poderia ser considerado pequeno, ou de menor
relevância, à época.
“O planalto paulista também passa a ser ocupado e alguns desmatamentos

1
2
3

Dossiê Mata Atlântica. Fundação Mata Atlântica. São Paulo: Impressão Lis, 1992, p.14.
idem 2, p.14
idem 2, p.15
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são levados a efeito. A estimativa, em meados do século XVII é de que o território
paulista possuía uma cobertura de vegetação nativa de aproximadamente 81%, ou
seja, uma área superior a 20 milhões de hectares”.4
O surto cafeeiro, entretanto, deflagrou no século XIX um processo degradador muito acelerado, abrangendo diferentes áreas do Estado que, pelas técnicas
agrícolas disponíveis, causavam a prematura exaustão do solo e, por conseqüência, a necessidade da abertura de novas frentes, ao custo de preciosos hectares de
Mata Atlântica.
“O final do século XIX continua sendo marcado pelo plantio do café,
e há estimativa de que a cada ano 72 mil hectares de Mata Atlântica cediam
lugar para o cultivo”. 5
O início do século XX continuou sendo de muita atividade econômica no
Estado, porém, a Primeira Guerra Mundial provocou alterações no mercado internacional, que só voltou a se estabilizar por volta de 1918.
“De 1918 à 1924, plantam-se mais de 121.000.000 de cafeeiros. Os níveis
atuais de desmatamento atingem proporções assustadoras, e até então desconhecidas, podendo ser estimadas em 310.000 hectares ao ano, portanto, quase duplicando em relação aos períodos anteriores, 1886 à 1907”.6
Estimou-se que o Estado de São Paulo possuía em 1935, 26 % da cobertura
nativa. Em 1950, 18 % e em 1962, 13,7 %.
Com base nas informações acima disponíveis e nas tendências, estimou-se, ainda,
que a cobertura florestal no Estado de São Paulo, seria no ano “2000 de 3 %”.7
Felizmente, esta previsão catastrófica não se realizou. Ao contrário, o que se
verificou na realidade, é que no período de 1971 a 1973, 17,72 %8 de vegetação
natural cobriam o território do Estado.
Entre 1990 e 1992, 13,43 %9 restava de vegetação natural, ou seja, em um
período de 20 anos, 4,29 % da cobertura florestal equivalente a 1.063.140 hectares
foram devastados.
Dos 4.393.880 hectares de 197310 os remanescentes passavam, em 1992,
para 3.330.740 hectares11.
A devastação, nesse período, ainda era muito expressiva e rápida.
Chegou-se ao ano 2000 e deparou-se com a inusitada constatação a ser analisada
e porque não, festejada, pois se reverteu no Estado os números da devastação.
O período de 2000 a 2001 mostrou que dos 13,43 % de remanescentes não
houve mais perda, pelo contrário, houve regeneração e passou-se para 13,94 % o
que equivale a um ganho de 126.561 hectares de vegetação natural, chegando-se

4

MELE, João Leonardo. A Proteção do Meio Ambiente Natural. SMA-SP, 2004, p. 65.
idem 5. p.68
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idem 5. p.67
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Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Meio
Ambiente, Instituto Florestal. 2005, p.11.
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idem 8, p. 32
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idem 8, p. 32
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idem 8, p. 32
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idem 8, p. 32
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a um total de 3.457.301 hectares.12
Saliente-se que 34,43 % de vegetação natural13, equivalente a 1 190 377
hectares está concentrada no litoral do Estado, incluindo-se, nessa contagem, a
região do Vale do Ribeira.
4. MECANISMOS DE PROTEÇÃO DA MATA ATLÂNTICA E BIODIVERSIDADE – BREVE
HISTÓRICO
Não há dúvida que o impacto ao meio ambiente natural em São Paulo foi
muito expressivo e, evidentemente, a cobertura vegetal da Mata Atlântica e sua
rica biodiversidade, o alvo principal das agressões.
A resposta para conter esses procedimentos passou pela mudança de legislações e estabelecimento de políticas públicas que são apresentadas por uma rápida
retrospectiva histórica, elencando-se os seguintes aspectos:
• a legislação florestal, com os Códigos de 1934 e 1965, tinha a característica
acentuada de regulamentar a exploração dos recursos de flora e a cultura extrativista enraizada até a década de 1980, estimulando a substituição da vegetação
natural. Mecanismos para a avaliação dos impactos a esse tipo de ação eram praticamente inexistentes e o próprio Poder Público emitia autorizações para desmatamento em grande número, sendo simples a facilidade para obtê-las, pois a própria
regulamentação assim contemplava;
• a legislação de caça, por sua vez, regulando também a biodiversidade de
Mata Atlântica e decorrente dos Códigos de Caça de 1934 e 1967, além de bastantes permissivas, até estimulavam esse tipo de atividade participativa da cultura da
população. Encontra-se em vários artigos da Lei de Proteção à Fauna, da década
de 1960, mecanismos de incentivo à criação de clubes e associações de caça. Nesse período, era prevista a expedição de licenças, bem como os períodos e locais
de permissão de caça;
• os bens ambientais de fauna e flora, conforme previsão Constitucional,
eram da União, o que obrigava os Estados-membros a administrar esses recursos
mediante convênios, que nem sempre apresentavam a eficácia desejada. Isso é
facilmente demonstrado pelos números já expostos no que se refere à escalada do
desmatamento no Estado de São Paulo;
• até a década de 1970, o Estado de São Paulo contava com um corpo de fiscalização de recursos naturais bastante reduzido, e que foi criado, em 1949, como
fração especializada da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
• em 1981, decorrente de preceitos internacionais advindos da Conferência
Mundial sobre Meio Ambiente Humano de 1972, realizada em Estocolmo na Suécia, foi editada, no Brasil, a Lei de Política do Meio Ambiente, que, com o seu
caráter eminentemente preservacionista, deu início a profundas modificações no
tratamento das questões ambientais nacionais, contemplando de maneira especial

12
13

idem 8, p. 32
idem 8, p.33

Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students‘ Papers

577

a biodiversidade, além de distribuir competências a todos os entes federativos,
envolvendo-os na proteção ambiental;
• em meados da década de 1980, criou-se, no Estado de São Paulo a Secretaria de Meio Ambiente, em uma clara demonstração que políticas públicas dariam
especial atenção à essa questão, como forma de possibilitar uma gestão adequada
e compatível às necessidades protecionistas da unidade da Federação;
• em 1988, foi promulgada a nova Constituição brasileira, que permitiu a
concorrência de legislar sobre meio ambiente aos Estados e Distrito Federal, bem
como, em um capítulo específico sobre meio ambiente, estabeleceu de maneira
clara mecanismos de proteção, aliados ao conceito de sustentabilidade, com a
previsão de salvaguarda do meio ambiente ecologicamente equilibrado às atuais e
futuras gerações. Ainda no texto Constitucional, o bioma Mata Atlântica foi alçado à categoria de patrimônio nacional, limitando a sua exploração;
• decorrente da Carta Magna, em 1989, o Estado de São Paulo promulgou
sua Constituição e nela estabeleceu o Sistema Estadual de Administração de Qualidade Ambiental, com profundas inovações de proteção do meio ambiente natural, nele inserido, a Mata Atlântica e sua biodiversidade. Contemplou, ainda, o
texto constitucional, a Polícia Ambiental como órgão responsável para prevenir
e reprimir as infrações contra o meio ambiente, independentemente da ação de
outros corpos de fiscalização;
• a Polícia Ambiental, em decorrência, ganhou uma grande estrutura humana
e de materiais, chegando a criação de um grande comando e de quatro Batalhões a
ele subordinados, se transformando no maior contingente de fiscalização preventiva-ostensiva do Brasil, com efetivo superior a 2000 policiais;
• finalmente, a Lei de Crimes Ambientais, editada em 1998, não só versa
sobre proteção de flora com previsão de responsabilização criminal à pessoa física
e jurídica, como também, ratifica a competência legal para fiscalização do meio
ambiente às entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, no qual está inserido o Policiamento Ambiental de São Paulo.
5. POLÍCIA AMBIENTAL – COMPETÊNCIA LEGAL E ESTRUTURA
É sobejamente conhecido o fato de que para a proteção ambiental os mecanismos preventivos são mais eficientes para a salvaguarda dos recursos naturais, do que
qualquer medida de repressão ou de reparação dos danos, que na maioria das situações não trás de volta as condições ambientais anteriores a ação degradadora.
No que se refere à biodiversidade da Mata Atlântica no Estado de São Paulo,
verifica-se o mesmo fenômeno, sendo de grande relevância as políticas e as medidas efetivas de prevenção, como instrumento de administração e de gestão dos
recursos de Meio Ambiente Natural no Estado.
Dedica-se, nesse texto, a atenção às atividades de Polícia Ambiental, pois voltadas suas ações à proteção do meio ambiente natural, busca-se demonstrar como a
legislação e suas metodologias de trabalho contribuem sobremaneira para salvaguarda
da proteção do bioma Mata Atlântica e, conseqüentemente, sua biodiversidade.
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A Polícia Ambiental de São Paulo, como já citado, teve a sua origem em
14 de dezembro de 1949, época em que o tratamento das questões de recursos
naturais não só no Brasil, mas como em todo o mundo, tinha um tratamento completamente diferenciado daquele que assiste-se hoje.
Na sua criação, estava em vigência o Código de Caça e Pesca e o Código Florestal de 1934, portanto, legislações cujo caráter protecionista eram
de pouca relevância.
Como integrante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a fração especializada de serviço de proteção do meio ambiente ganhou a designação de Polícia
Florestal e de Mananciais, por Decreto Estadual nº 7290, de 15 de dezembro de
1975, quando atinge a condição de Batalhão, com Companhias e Pelotões destacados e todo o território paulista.
A designação atual de Polícia Ambiental ocorre com a edição do Decreto n
46263, em 09 de novembro de 2001, adequando e modernizando a designação,
tendo em vista a abrangência de serviços, levada a efeito pela Organização.
Em que pese a existência de entidades de fiscalização de recursos naturais
federais e estaduais, além da Polícia Ambiental, esta é a única que pode fazer a prevenção e, por conseqüência, a proteção, por meio de ações de polícia ostensiva, se
caracterizando, no caso, como a polícia ostensiva-preventiva de meio ambiente.
“A competência e o poder de polícia para agir na preservação da ordem pública e também na proteção ambiental, historicamente já estava assegurada desde
1969, quando o Decreto-Lei nº 667/69, regulamentado pelo Decreto nº 88777/83,
previu às polícias militares a execução com exclusividade do policiamento ostensivo e como uma das modalidades de policiamento o Florestal e de Mananciais,
com a seguinte descrição:
Artigo 2º - Compete à Polícia Militar:
I – Executar com exclusividade, ressalvadas as missões peculiares das Forças
Armadas, o policiamento ostensivo fardado, planejado pelas autoridades policias
competentes, conceituadas na legislação federal pertinente, a fim de assegurar o
cumprimento da lei, a manutenção da ordem pública e o exercício dos poderes
constituídos;
Artigo 3º - Entende-se por policiamento ostensivo a ação policial em cujo
emprego o homem ou a fração de tropa engajadas sejam identificados de imediato
quer pela farda quer pelo equipamento, quer pelo armamento ou viatura.
Parágrafo Único – O policiamento ostensivo será executado no território
estadual nas seguintes atividades de segurança:
1- ...
2- ...
3- ...
10 – florestal e de mananciais,”14
Com o advento da Constituição de 1988, a atividade de polícia ostensiva

14

MELE, João Leonardo. Segurança Ambiental e Segurança Pública. In Segurança Ambiental. Ano I, nº 1, São Paulo:
Lótus, 2004, p.27.
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foi contemplada no artigo 144, mais precisamente, em seu parágrafo 5º e, dessa
forma, a Carta Magna recepcionou a legislação acima citada.
Integrando as atividades de segurança pública e, conseqüentemente, por sua
natureza, a Polícia Militar sempre teve competência plena para agir nos delitos
praticados contra o meio ambiente em casos de crimes e contravenções, envolvendo recursos naturais de flora e fauna.
Nas situações de autuações administrativas, com lavraturas de multas, apreensões, embargos, interdições, e outros, faz-se conveniente relembrar que, antes
do advento da Constituição de 1988, a Polícia Ambiental dependia de convênio
entre a União e Estado, delegando competências, pois o Estado não possuía a autonomia de legislar sobre o assunto, ficando dependente de referido instrumento.
A Constituição Estadual de 1989, por sua vez, deu posição de destaque à
Polícia Ambiental que, à época ainda recebia designação de Polícia Florestal e de
Mananciais, atribuindo-lhe, no Parágrafo Único do artigo 195 a competência para
prevenir e reprimir os delitos praticados contra o meio ambiente.
Na elaboração da Constituição Estadual, a pretensão era de que o policiamento ambiental pudesse adotar medidas relativas à elaboração de inquéritos nos
casos de crimes ambientais. Porém, tal pretensão não se efetivou por dispositivo
constitucional federal, vedando às Polícias Militares a elaboração de inquéritos,
com exceção aos procedimentos relativos à crimes militares.
Dessa maneira, a repressão das irregularidades ambientais aplicada pelo policiamento ambiental ficou restrita à repressão administrativa, aplicando, então, os
mecanismos dessa natureza previstos em lei.
Não se pode deixar de salientar que, com o advento da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, foi criado o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que
incluiu as Polícias Militares, especialmente, as suas frações especializadas em
fiscalização de recursos naturais. Houve a previsão de integrar os órgãos estaduais
com missão e competência de fiscalizar e monitorar o meio ambiente, atribuição
essa já executada pelas instituições militares estaduais.
Sendo a Polícia Ambiental órgão de prevenção, a sua política institucional
estabeleceu atividades de educação ambiental com o objetivo de promover informações nos vários níveis da sociedade. O objetivo foi o de internalizar mudanças
comportamentais nas comunidades usuárias de recursos naturais, permitindo a
exploração na forma da lei e dentro de princípios de sustentabilidade.
A Polícia Ambiental de São Paulo desenvolveu, ao longo dos anos, metodologias específicas de proteção dos recursos naturais, com ênfase na proteção
de vegetação natural e biodiversidade que a envolve, com resultados expressivos,
conforme será visto adiante.
Atuando fortemente sobre o meio ambiente natural, com atividades de caráter preventivo, suas ações transcendem ao bioma Mata Atlântica, mas não deixa de
se relacionar aos seus ecosistemas associados, produzindo os efeitos do trabalho
nas vegetações de restinga, mangues, atividades pesqueiras, minerarias, e outras.
A Lei de Crimes Ambientais foi de suma importância para as atividades do policiamento ambiental, pois sedimentou procedimentos amplamente utilizados na esfera
penal e administrativa. É oportuno ressaltar que esse órgão de fiscalização nunca dei-
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xou de efetuar uma forte e saudável parceria com o Ministério Público, que através das
Ações Civis Públicas, utilizou poderoso instrumento na salvaguarda do meio ambiente
natural, particularmente, contra contumazes infratores da legislação ambiental.
6. POLÍCIA AMBIENTAL – EFETIVIDADE DAS AÇÕES PREVENTIVAS: ANÁLISE DE DADOS
ESTATÍSTICOS
Muito tem se falado sobre resultados positivos de determinadas políticas
públicas ou mesmo do trabalho de entidades que atuam na área ambiental.
A Polícia Ambiental em São Paulo, como já citado, possui a competência
legal para atuar na proteção dos recursos naturais, sendo oportuna a análise dos
dados estatísticos que seguem abaixo.
Na execução de sua atividade, a Instituição produz registros como autos de
infração ambiental, boletins de ocorrência e demais registros decorrentes do patrulhamento ostensivo-preventivo de proteção ambiental.
A tabela a seguir apresenta informações relativas ao período 2000 a 2005,
com os registros dos atendimentos gerais (Intervenções), por meio de Boletins de
Ocorrência da Polícia Ambiental – BOPAmb, e dessas ações, quais se transformaram em medidas de caráter repressivo-administrativo, redundando em Auto de
Infração Ambiental - AIA.
Tabela 1: Intervenções da Polícia Ambiental – Atendimentos e Autos de Infração
Período
Intervenções Bopamb
Autos De Infração Aia
Porcentagem

2000
82101
17698
21,55 %

2001
81311
16811
20,67 %

2002
77647
14742
18,98 %

2003
87094
13269
15,23 %

2004
81637
12604
15,43 %

2005
85146
13257
15,56 %

Fonte: O autor – Dados: 2000 a 2004: Diário Oficial do Estado de São Paulo, Poder Executivo - Seção
1, p. 44, de 8 de junho de 20005;
2005: Divisão de Operações do Comando de Policiamento Ambiental do Estado de São Paulo.

Analisando a tabela acima, verifica-se, com facilidade, que as intervenções
do policiamento ambiental em São Paulo são, em sua grande maioria, ações que
não redundam em medidas de responsabilização administrativa e sim, de caráter
preventivo e monitoramento.
Constata-se uma média superior a 80 000 intervenções, enquanto a porcentagem das que se transformam em autos de infração ambiental no período 2000
a 2002 foram em média de 20 % e, no período 2003 a 2005, cairam ainda mais,
ficando na marca dos 15 %.
Em razão do tema do presente trabalho relativo à Mata Atlântica e Biodiversidade, no qual se inclui a fauna, serão demonstradas abaixo, tabelas de intervenção e de autuações administrativas relativas à flora e à caça.
Tabela 2: Intervenções Relativas à Vegetação Natural
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Período
Intervenções De
Flora Bopamb
Autos De Infração
Aia
Porcentagem
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2001

2002

2003

2004

2005

34598

32222

32334

34785

43766

12557

10938

9965

9259

9554

36,29 %

33,94 %

30,81 %

26,61 %

21,82 %

FONTE: O autor – Dados: Divisão de Operações do Comando de Policiamento Ambiental de São Paulo

Analisando a tabela número 2, relativa ao período 2001 a 2005, constata-se um aumento nas intervenções relativas à vegetação nativa durante o
período, porém a porcentagem das mesmas que se transforma em auto de
infração decresceu significativamente, ano após ano, apresentando cerca de
15 % de diminuição das autuações no período estudado. Cabe considerar
que não se apresentou diminuição da atividade fiscalizadora, conforme se
verifica na coluna de intervenções de flora.
Apresenta-se, finalmente, a tabela abaixo relativa às intervenções de
fauna silvestre, portanto, de interesse à biodiversidade, sem perder de vista
a íntima relação de fauna com vegetação nativa, afinal a zona de ocorrência
dos animais é coincidente com a de vegetação nativa. Particularmente o Estado de São Paulo tem sua maior abrangência na Mata Atlântica, até mesmo
porque as áreas de cerrado foram intensamente ocupadas pela agricultura e
a pecuária, sendo seus remanescentes bastante reduzidos.
TABELA 3: Intervenções de Fauna Silvestre
Período
Intervenções De Fauna
Silvestre Bopamb
Autos De Infração Aia
Porcentagem

2001

2002

2403
2515
822
888
34,20 % 35,30 %

2003

2004

2005

3003
803
26,75 %

4094
704
17,19 %

7059
746
10,56 %

FONTE: O autor – Dados: Divisão de Operações do Comando de Policiamento Ambiental de São Paulo

A análise da tabela 3, relativa à fauna silvestre apresenta a mesma tendência
das anteriores, mostrando que as intervenções da fiscalização preventiva-ostensiva crescem e, inversamente decrescem as autuações administrativas.
O estudo conjunto dos dados constantes das tabelas analisadas procurou
apresentar a relação existente nos últimos anos entre atividades de prevenção e
atividades de repressão administrativa. Não se particularizou o desdobramento
para a área penal, até mesmo porque, quando se verifica o crime, a fiscalização
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não deixa também de elaborar o auto de infração ambiental correspondente.
7. CONCLUSÕES ARTICULADAS
7. 1 A Mata Atlântica sofreu intensa exploração no Estado de São Paulo, que por meio
de políticas públicas coordenadas pelo Governo do Estado, relativas à licenciamento
e fiscalização, buscaram reverter as tendências dos processos de degradação do meio
ambiente natural, particularmente a Mata Atlântica e sua biodiversidade.
7. 2 A Polícia Ambiental, corpo especializado da Polícia Militar de são Paulo, sedimentou-se como Organização de proteção do meio ambiente natural, com adequada estrutura legal e institucional, para exercer com exclusividade as ações de polícia ostensivapreventiva, no que concerne à salvaguarda dos recursos naturais do território paulista.
7. 3 Foi demonstrado que houve sucesso no controle da vegetação nativa do Estado e que se reverteu a tendência de perda dos remanescentes florestais, iniciando
o ganho florestal pelo aumento das porcentagens, por efeito de processos de regeneração, que também são dependentes da fiscalização e do monitoramento.
7. 4 Foi demonstrado que o policiamento ambiental em São Paulo, maior corpo de
fiscalização de recursos naturais do País, atuando no território do Estado apresenta dados extremamente expressivos de que as intervenções produzidas são, em sua
grande maioria, eminentemente de prevenção e monitoramento e que o número de
intervenções de caráter repressivo-administrativo é acentuadamente decrescente
no período estudado.
7. 5 Particularmente, no que se refere à vegetação nativa e fauna silvestre,
portanto, biodiversidade da Mata atlântica, os dados apresentados ratificam
a primazia das atividades preventivas sobre as repressivas, ficando também
demonstrado que a Polícia Ambiental, teve papel fundamental nos resultados
positivos da salvaguarda do patrimônio ambiental natural de São Paulo, devendo suas metodologias de fiscalização ter continuidade, em harmonia com
os demais órgãos que integram o Sistema Nacional de Meio Ambiente.
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1. REFERÊNCIAL TEÓRICO
A preocupação com as florestas remonta o cristianismo. Segundo VENOSA1
a penalização pelo corte de árvores não autorizado era regulamentada por volta do
ano 450 a.C., como relata fragmentos da Lei das XII tábuas do Direito Romano,
onde na segunda tábua, encontrava-se escrito que se alguém, sem razão, cortasse
árvores de outrem, seria condenado a indenizar 25 asses por árvore cortada.
Após a Idade Média, quando a propriedade era um direito limitado pelo
controle de inúmeros costumes e obrigações, esta instituição começa a ganhar
autonomia. HOBBES2 afirmava que as velhas limitações feudais cediam lugar
apenas aos limites impostos pelo Estado, até porque a propriedade era conseqüência do Estado. Com a revolução francesa, a propriedade ganha a autonomia tão
sonhada pela burguesia. Segundo WEFFORT3, John Locke dizia que a função
precípua do Estado era a conservação da propriedade.

1

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: parte geral. 3 edição, São Paulo: Atlas, 2003, p. 63.
HOBBES, Thomas. Hobbes – Vida e obra. São Paulo/SP: Editora Nova Cultural Ltda, 1997.
WEFFORT, Francisco C. (org). Os Clássicos da Política, Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, “O federalista”. 1º Volume. 10ª Edição. Editora Ática. Série Fundamentos. 1998.
2
3
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Desde então, o direito de propriedade, fundamenta boa parte das sociedades
ocidentais, bem como o Estado democrático de direito brasileiro. Entretanto, as limitações do direito privado e a preocupação em preservar parte das matas das propriedades rurais são bem mais antigas em nosso país. Já estava presente na época do Brasil
Colônia, quando a escassez de madeira adequada para a construção de embarcações
da frota portuguesa, levou a Coroa a expedir cartas régias, que declaravam de sua propriedade toda a madeira naval, denominada como madeira de lei, termo até hoje usado
no Brasil para designar as madeiras nobres, como explica DEAN4.
Mas foi na segunda metade do século XX, com a criação do Código Florestal,
a promulgação da constituição de 1988, e a ampliação da Reserva Legal, via Medida Provisória, que o direito a propriedade volta a sofrer, paulatinamente, limitações
em nosso país, ganhando um caráter mais social e menos individualista.
A Constituição de 1988 foi um marco para a retomada da limitação do direito de propriedade, uma vez que determinou que a propriedade deve ter uma
função social e declara a Amazônia brasileira como patrimônio nacional.
A partir de então surge uma série de políticas públicas com finalidade de
limitar o direito de propriedade. Entre elas a mais limitante é a da Reserva Legal. Com a expansão da fronteira agrícola do cerrado para a floresta amazônica,
intensificam-se os conflitos, uma vez que os proprietários de áreas na Amazônia
legal são obrigados a manter 80% e 35% das áreas de floresta e cerrado, respectivamente, como Reserva Legal.
Segundo JOELS5, o presidente Epitácio Pessoa formou, por volta de 1920,
uma sub-comissão para elaborar o anteprojeto do futuro Código Florestal. Em 1934,
o projeto foi transformado no Decreto nº 23.793, que com o passar do tempo ficou
conhecido como Código Florestal de 34. Dentre as inúmeras inovações que este código trouxe, a mais ousada foi a que criou o limite de direito de uso da propriedade,
a chamada “quarta parte”, ou seja, a reserva obrigatória de vinte e cinco por cento
de vegetação nativa, de cada propriedade rural, o que mais tarde seria denominado de Reserva legal. A partir da lei 7.803, de 18 de julho de 1989, é que surgiu a
denominação de Reserva legal e introduziu, também, a exigência de averbação ou
registro da reserva legal à margem da inscrição da matrícula do imóvel. Embora esta
medida tenha sido considerada pelo setor produtivo rural uma afronta ao direito de
propriedade e à viabilidade econômica da atividade, ela constitui-se na atualidade,
em um importante marco para a preservação ambiental no Brasil.
A Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, conhecida desde então como
Código florestal, é um conjunto de regras que estabelece limitações ao exercício
do direito de propriedade e ainda permanece em vigor, tendo sofrido algumas
alterações, todas visando torná-lo ainda mais restritivo, sempre aumentando o
percentual da área a ser preservada, como ensina o professor IRIGARAY6.

4

DEAN, Warren. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo: Companhia das letras, 1996, p.151.
JOELS, Liliane Miranda. Reserva legal e gestão ambiental da propriedade rural: um estudo comparativo da atitude e
comportamento de agricultores orgânicos e convencionais no Distrito Federal. , 2002, pp. 1-13.
6
IRIGARAY, Carlos Teodoro José Hugney. Município e meio ambiente: bases para atuação do município na gestão ambiental. Embaixada Italiana. 2002.
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Desde o Código Florestal de 1965, no artigo 44, ficou estabelecido que na
região norte e na parte norte da região centro-oeste, a exploração à corte raso só
seria permitida desde que a cobertura arbórea permanecesse em pelo menos 50%
da área de cada propriedade. Segundo LITTLE7, esse artigo sofreu alterações, no
decorrer dos últimos anos, mediante a Medida Provisória 1.511 de 1996, atualmente de número 2.166-67, de 24 de agosto de 2001.
As últimas modificações, tiveram ampla repercussão na mídia nacional. O
debate foi polarizado. De um lado, parlamentares ruralistas e a Confederação Nacional da Agricultura (CNA), que defendiam a flexibilização da reserva legal, a
fim de atender os anseios do setor produtivo rural; de outro, organizações não governamentais (ONG`s), entidades públicas e civis e o Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA) que advogavam a favor de maiores restrições ao desmatamento, principalmente na região amazônica. Diante da mobilização da sociedade
a favor do meio ambiente, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, editou em
2001 a Medida Provisória nº 2.166-67. Esta, segundo BRITO8, alterou, entre outras coisas, os artigos 1º, 4º, 14, 16 e 44 do Código Florestal, mudando, portanto
o percentual de reserva legal.
De acordo com a Medida Provisória em vigor (MP nº 2.166-67), no artigo
16 do Código Florestal passam a vigorar a obrigação de manter a título de reserva
legal, 80% e 35%, respectivamente, nas propriedades rurais situadas nas áreas de
floresta e cerrado, localizadas na Amazônia Legal.
O Artigo 16 da MP 2166-67, que modificou o código florestal, gerou uma
grande polêmica entre os juristas, produtores e ambientalistas, uma vez que, em seu
caput, ressalva as áreas de preservação permanente (APP). Este fato, gerou situações absurdas, onde o produtor era obrigado a manter 80% da sua área como floresta, sobrando para seu uso 20%, entretanto a sua APP era superior a 20%, fazendo
com que o produtor não tivesse direito a desmatar nada de sua propriedade.
Entretanto, a Procuradora Federal do IBAMA, Dr. Paula da Rin Souza, no Parecer PROGE N° 283/03, com uma interpretação moderna e levando em conta a realidade social, determinou a não exclusão das APPs do cálculo da Reserva Legal.
A mesma Medida Provisória estabeleceu que em reservas legais a serem
instituídas em áreas já comprometidas por usos alternativos do solo, o proprietário
poderá optar, mediante aprovação do órgão federal do meio ambiente, pela sua
compensação por outras áreas, desde que pertençam ao mesmo ecossistema, estejam localizados dentro do mesmo Estado e sejam de importância ecológica igual
ou superior a da área compensada, ainda há a obrigação de que a área esteja dentro
da mesma micro-bacia. Tal medida parece ter sido editada para acentuar a vocação
florestal da Amazônia. Entretanto, a falta de participação das comunidades diretamente afetadas na elaboração desta medida; a longa tradição de investimentos
na agropecuária regional; o desprezo às realidades e vocações locais e a falta de

7

LITTLE, Paul E. (ORGANIZADOR). Políticas ambientais no Brasil: análises, instrumentos e experiências. São Paulo:
Peirópolis; Brasília, DF: IIEB, 2003.
8
BRITO, Rodrigo Justus de. Seminário de treinamento e divulgação da legislação ambiental municipal. Juína: SAMMA,
2002.
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uma política que incentive tal vocação, tais como crédito e atividades de extensão,
fazem com que sua eficiência seja mínima9.
Como ensina IRIGARAY10, a Reserva Legal é uma figura jurídica criada
pelo Código Florestal. Trata-se de uma parcela da propriedade rural onde não
é permitido o corte raso. Há um bom motivo para que ela exista: o objetivo é
assegurar mostras significativas de ecossistemas, conservando a biodiversidade e
servindo de abrigo e proteção à fauna e à flora.
Entretanto, segundo a CNA11, os fazendeiros e madeireiros consideram-na
um sacrifício ao direito de propriedade e uma restrição grave ao uso economicamente viável do imóvel rural. A polarização desta discussão é fruto da pressão
exercida pela opinião pública nacional e internacional e pela sociedade civil que já
conta com alguns instrumentos efetivos para cobrar dos governos o cumprimento
dessa importante lei.
Se por um lado, a Constituição Federal de 1988, parece dar sustentação à
indignação da classe ruralista, invocando o princípio da isonomia, por outro, segundo LITTLE12, o artigo 225 da Constituição brasileira, promulgada em 1988,
encerra um capítulo da história ambiental brasileira em que apenas o Estado teria
obrigações em relação à conservação, impondo ao poder público e à coletividade
o dever de defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado, classificando
como bem de uso comum do povo. Entretanto, qualquer iniciativa da coletividade
e de particulares no sentido da conservação não pode nem deve significar uma
substituição ou, mais grave, omissão do Estado em sua responsabilidade de manter áreas naturais protegidas como Unidades de Conservação, mas vir ao encontro
destas, como contribuição adicional necessária e mesmo indispensável à conservação do patrimônio natural brasileiro.
Não obstante desta dicotomia da legislação, ao mesmo tempo em que o artigo 170, II, da Constituição prioriza a propriedade privada como forma de assegurar a existência digna, este mesmo artigo, em seus incisos III e VI, proporcionam
fundamentos jurídicos para a preservação e sustentabilidade dos recursos naturais
em propriedades privadas e a defesa do meio ambiente, como princípios para assegurar a existência digna a todos.
Segundo MENEZES13, o novo “status” que a região amazônica passa a ter
com estas políticas públicas embasadas na Constituição de 1988, que declara a
Amazônia brasileira como patrimônio nacional, é um ponto importante a ser levado em conta para flexibilizar as questões da propriedade privada.
Estas obrigações, por terem status constitucional, perpassam todos os níveis
do poder público, e insere-se no campo das competências comuns entre a União,
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LITTLE, Paul E. (ORGANIZADOR). Op. cit.
IRIGARAY, Carlos Teodoro José Hugney. Op. Cit..
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IRIGARAY, Carlos Teodoro José Hugney. Op. Cit..
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CNA, 1988.
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LITTLE, Paul E. (ORGANIZADOR). Op. cit.
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MENEZES, Mário. O controle qualificado do desmatamento e ordenamento territorial na região amazônica. Artigo publicado em: Causas e dinâmica do desmatamento na Amazônia. Brasil – Brasília: Ministério do Meio Ambiente (MMA), 2001.
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Estados e Municípios, valendo dizer que todos os entes federados podem e devem,
em prol de um meio ambiente equilibrado, para estas e futuras gerações, agir na
defesa da biodiversidade, buscando, como manda a Carta Magna, formas de desenvolvimento sustentável.
Com esta polarização de idéias frente à floresta amazônica, popularmente
considerada pulmão do mundo, mas cientificamente entendida como refrigerador
do planeta, a primeira metade do século XXI promete ser decisivo para o futuro do
Brasil e do planeta, uma vez que o país passa por uma redistribuição populacional
que migra em direção ao norte e centro-oeste e que para isso necessita de infraestrutura e anseia pelo desenvolvimento, o que, em geral, é antagônico à preservação da floresta. Em contra partida, a Terra enfrenta o aquecimento global, o efeito
estufa, o derretimento das calotas polares, o surgimento de ciclones e tsunamis,
entre outras catástrofes climáticas e ambientais que estão por vir.
Neste sentido, procuramos com este trabalho discutir as posições contrárias
e as ferramentas jurídicas que estão sendo usadas para mediar estas transformações política, geográfica, social e ambiental, pelas quais o país está passando.
2. LIMITAÇÕES OU RESTRIÇÕES À PROPRIEDADE PRIVADA NO BRASIL
As restrições à propriedade no Brasil sempre tiveram um caráter econômico
e preservacionista. Anteriormente à Constituição de 1988, o cunho econômico
prevaleceu; com a nova Carta magna, o ambientalismo e os direitos das gerações
futuras ganharam força. Até o surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável, que é aquele que atende as necessidades do presente, sem comprometer as
possibilidades das gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades14.
2.1 Regimento dos Cortes da Madeira
Uma das primeiras restrições às propriedades do Brasil colonial foi o Regimento dos Cortes da Madeira, que pode ser visto na Carta Régia de 11 de julho
de 1799, descrita por SOUZA15. Neste, a Rainha regulava os cortes de árvores
utilizadas na construção naval da época e coibia o que chamava de indiscreta e
desordenada ambição dos habitantes, que a pretexto das suas lavouras, destruíam
matas a ferro e fogo. A Rainha relatava que, se não fossem tomadas providencias
enérgicas, em poucos anos, ficariam sem as madeiras para construção.
Vejam que, a Rainha, ao tutelar juridicamente estas florestas, limitava o direito de propriedade, onde existia determinadas matas, com intuito de preservar
árvores propícias para construção naval, protegendo-as da cobiça e da ambição
dos habitantes. É incrível a atualidade deste regimento, mais de dois séculos depois, pois parece que estamos falando das atuais fronteiras agrícolas da Amazônia,
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CMMAD (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento). Nosso futuro comum. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1988.
15
SOUZA, Paulo Ferreira de. Legislação Florestal. Rio de Janeiro: Ministério da Agricultura, 1934, pp.29-36.

590

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

semelhante ao que denominamos hoje de arco do desmatamento. O que mudou foi
o objeto e o palco da ação. Outrora, no Brasil Colonial, a Rainha falava da mata
Atlântica no litoral e zona da mata Nordestina Atualmente, falamos da floresta
Amazônica nos nove Estados que compõem a Amazônia brasileira, estendendo-se
do centro-oeste ao norte do país, é a interiorização da destruição.
2.2 Código Florestal & Medida Provisória 2.166/01-67
O Código Florestal de 34 (Decreto nº 23.793) inova ao limitar o direito de
uso da propriedade, criando a reserva obrigatória de vinte e cinco por cento de
vegetação nativa de cada propriedade rural, a chamada quarta parte. Já o Código
Florestal de 65, a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, manteve e ampliou,
em alguns locais, como na região amazônica, as limitações ao exercício do direito de propriedade. No seu artigo 44, estabeleceu que na região norte e na parte norte da região Centro-Oeste, isto é, o que hoje denominamos de Amazônia
legal, a exploração à corte raso só seria permitida desde que a cobertura arbórea
permanecesse em pelo menos 50% da área de cada propriedade. Esse artigo
sofreu alterações no decorrer dos últimos anos mediante a Medida Provisória
1.511 de 1996, atualmente de número 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. Esta,
alterou, entre outras coisas, os artigos 1º, 4º, 14, 16 e 44 do Código Florestal,
criando e definindo o termo de Reserva Legal, bem como ampliando o percentual a ser preservado. Para nosso estudo em questão, analisaremos as mudanças
efetuadas apenas nos artigos 1° e 16.
Esta Medida Provisória ao mudar o art. 1° do Código Florestal, não alterou
o seu Caput, que permaneceu impondo ao direito de propriedade limitações de
ordem legal, em função do que há sob as terras, isto é, as florestas e demais formas de vegetação, que são bens de interesse comum a todos os habitantes do País.
A MP 2166 extinguiu o Parágrafo único do art. 1° e criou mais dois parágrafos.
Nestes, entre outras coisas, define, respectivamente, a área de preservação permanente e a Reserva Legal (art 1°, § 2°,II e III). Assim, a Reserva Legal é definida
como 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.
No Código Florestal de 65, já havia restrições ao uso das florestas de domínio privado. As alíneas a e b do art. 16 determinavam as limitações nas áreas da
região amazônica e o § 2° deixava clara a obrigação de manter 20% da propriedade a título de Reserva Legal, isto é, sem o corte raso da floresta, bem como impelia
a averbação desta à margem da inscrição de matrícula do imóvel.
A MP 2166-67 ao alterar o art 16, torna as restrições ao uso da propriedade
na região amazônica ainda mais severas. Isto ocorreu, no início deste século, por
pressões internacionais e de ambientalistas, que clamavam por uma legislação
mais dura a fim de conter o desmatamento da floresta e contribuir para a preservação da floresta amazônica. Entretanto, passado cinco anos, não foi isso que se
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verificou. Pelo contrário, o desmatamento aumentou, a Amazônia arde em chamas
no segundo semestre de cada ano e a fronteira agrícola invade a floresta.
As mudanças no que tange a reserva legal na região amazônica limitamse aos inciso I e II do art. 16. Vejam que a necessidade de manter 80% da
propriedade como Reserva Legal, para áreas de floresta na Amazônia legal, a
principio, pode parecer uma boa ferramenta para preservação da floresta. Entretanto, na prática, não foi isso que ocorreu. De 2001, ano que foi sancionada esta
Medida Provisória, até 2005, as derrubadas e queimadas só aumentaram. Em
2001 a estimativa de desmatamento na Amazônia foi de 18.165 km2, enquanto
em 2004 aumentou para 26.130 km2, conforme dados do Ministério do Meio
Ambiente(MMA)16. Isto se deve não apenas à Lei, mas, ao que chamo, de falta
de aderência social desta e ao próprio contexto.
Entendam o que quero dizer. A Amazônia homogênea, ribeirinha, indígena
e bucólica, não existe mais, se é que algum dia existiu. O que existe, são várias
Amazônias, com realidades distintas, não há homogeneidade. Existe a realidade
indígena, hoje em dia, confinada em reservas e sofrendo pressões e assédios de
madeireiros, garimpeiros e bio-piratas. Há também os ribeirinhos, povos tradicionais, que habitam rincões longínquos da floresta e que vivem do rio e para o
rio. Não podemos esquecer dos seringueiros e outros extrativistas, que tiveram
Chico Mendes como líder e mártir, e hoje habitam reservas extrativistas (RESEX). Há também os garimpeiros, madeireiros, pecuaristas e agricultores. São
estes últimos, os principais agentes de destruição da floresta, mas nem por isso
acreditamos que sejam estes os maiores responsáveis pela devastação. O maior
culpado é o Estado. Isto porque, estes atores sociais, em sua grande maioria,
eram outrora, pequenos lavradores, ou filhos destes, no sul e sudeste do país.
Estes foram excluídos pela revolução verde e modernização da agricultura nestas regiões do Brasil e incentivados pelos governos militares a ocuparem esta
inóspita e desocupada região brasileira, com promessas de fartura, riqueza fácil, terras férteis e incentivos governamentais. Sob o slogan integrar para não
entregar, levas de sulistas, paulistas, capixabas e mineiros marcharam rumo ao
novo Eldorado, a Amazônia. Após muitos mortos e dificuldades, alguns enriqueceram e viraram empresários locais, grandes pecuaristas e/ou plantadores de
commodites, tais como soja, algodão etc; a grande maioria dos que sobreviveram, tornaram-se pequenos agricultores ou empregados; e alguns, que não são
poucos, perderam tudo que tinham em garimpos e foram parar em assentamentos rurais. São estes, trazidos à floresta pelo Estado, que por pura ambição ou
pura necessidade devastam a floresta, seja para plantar a soja e fazer riqueza,
seja para plantar o feijão e matar a fome de sua família.
Vejam, esta lei carece de aderência social pois não condiz com a realidade
social. Uma lei que limita o uso da propriedade em 80%, não permite, no modelo
de desenvolvimento conhecido pelos povos que migraram para a Amazônia, que
uma família de pequenos proprietários, que portanto tem uma pequena área e
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poucas condições para manejo desta, tirem o seu sustento dela; nem muito menos,
que médios e grandes proprietários, neste percentual e modelo, consigam lucro,
o que não é crime, já que estamos em uma sociedade capitalista. Portanto, caem
todos na ilegalidade.
Não adianta, sucessivos governos pregarem um desenvolvimento sustentável para a Amazônia, com sistemas agro-florestais, silvi-pastoreio etc, se não
houver pesquisa, assistência técnica e extensão rural condizente com este modelo de desenvolvimento. E isto não ocorre, até porque, em sua maioria, os funcionários das empresas de pesquisa e extensão rural estudaram no Sul e Sudeste
do país, e mesmo aqueles, mais novos, que freqüentaram cursos em Estados da
Amazônia Legal, não foram preparados para isso na academia. Além disso, as
linhas de crédito, inclusive dos bancos oficiais, não financiam atividades sustentáveis, mas sim pecuária, soja etc, por entenderem haver uma maior segurança
para o investimento.
Portanto, para esta medida provisória ter aderência social, ela deveria prever
toda uma reestruturação no modelo de desenvolvimento. Sem isso, tanto os pequenos como os grandes proprietários não possuem condições para cumprir a lei,
e uma vez na ilegalidade, cometem outros crimes ambientais. Por entenderem que
a lei não é factível, não a cumprem.
Assim, cremos que a MP 2166-67, que ao meu ver tinha a função precípua
de contribuir para a preservação da floresta Amazônica, está, ao invés disso, favorecendo a destruição da Amazônia. Para manter uma restrição de 80% de forma
eficaz, ou retira-se a população migrante, com hábitos desenvolvimentistas, da
região (o que me parece inapropriado); ou investe-se pesadamente em educação
ambiental, pesquisa, geração de tecnologia e extensão apropriadas para o desenvolvimento sustentável, com a consciência de que os resultados consistentes só
aparecerão daqui a uma geração, enquanto isso se investe paralelamente em fiscalização e sanções.
2.3 Constituição de 1998
Segundo LENZA17, a forma clássica de limitação da propriedade rural é a
desapropriação, também imposta pelo Legislador Constituinte de 1988. Assim,
o direito de propriedade não é absoluto, visto que a propriedade poderá ser desapropriada por necessidade ou utilidade pública e, desde que esteja cumprindo a
função social, será paga justa e prévia indenização em dinheiro. Por outro lado,
caso a propriedade urbana não esteja atendendo a sua função social, poderá
haver a desapropriação-sanção pelo Município com pagamentos em títulos da
dívida pública, conforme art. 182, § 4°, III da CF/88 ou com títulos da dívida
agrária pela União Federal para fins de reforma agrária para propriedades rurais,
conforme art. 184 da CF/88.
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Entretanto, a principal limitação à propriedade realizada pela Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, diz respeito à necessidade da propriedade atender a sua função social. Este fato é um marco jurídico, ambiental e
social de ruptura com o Direito Moderno e a Ideologia Liberal, retomando uma
concepção menos individualista da propriedade, entendendo-a sob uma ótica coletiva. Embora a função social da propriedade esteja prevista na Constituição da
República Federativa do Brasil e esteja envolvida com a limitação da propriedade,
trataremos sobre este assunto com destaque, no próximo item, devido a importância, complexidade e nuances do tema.
3. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL
A teoria de humanização da propriedade concebida na Europa no século
XIX é o embrião para a função social da propriedade. Segundo MARQUESI18,
esta teoria, que respeita o domínio privado, mas restringe seu exercício, embora
tenha sido ventilada por Tomás de Aquino no século XIII, só foi retomada pelas
Encíclicas papais do século XIX. Um bom exemplo citado por SILVA19 é a famosa
Encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII que declarou que a propriedade é
um direito natural do homem. FRANÇA20 afirma que o direito de propriedade
passa a ser concebido como direito absoluto, natural e imprescritível a partir da
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789.
A Teoria da propriedade como instrumento social é, hoje, plenamente aceita
pela maioria das legislações ocidentais. O pioneirismo legal nesta matéria coube
à Constituição mexicana de 1917, embora não tenha causado grande repercussão nos ordenamentos jurídicos do ocidente. Este papel coube à Constituição de
Weimar de 1919, destinada a reconstruir a Alemanha devastada pela guerra, que
influenciou boa parte das Constituições européias. Os recentes Textos Constitucionais da América Latina recepcionaram o princípio da função social dos imóveis rurais, à exceção da Constituição da República Argentina de 1994, que se
furtou de legislar sobre a questão. A Lei Magna do Paraguai trata sobre o assunto
em seu art. 109. Já a Carta peruana de 1993, que foi feita em regime de exceção,
não foi expressamente clara em relação a função social, mas a tratou de forma
implícita. A Constituição da República da Colômbia, editada em 1991, é incisiva
em seu art.58, ao afirmar que quando houver conflito de interesses públicos ou
sociais com o privado, prevalecem os primeiros por serem transindividuais, como
a propriedade que possui função social, o que gera obrigações. Por fim, a Carta
chilena de 1981 determina que apenas a Lei pode estabelecer o modo de adquirir
a propriedade, de usar, gozar, e dispor dela, bem como de definir as limitações e
obrigações que derivam de sua função social21.
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No Brasil, embora a função social da propriedade tenha aparecido na Constituição em tempos passados, implicitamente na de 1934, explicitamente na de
1967, e ter servido como fundamento para a desapropriação por interesse social
na Carta de 1946, só foi consagrada como garantia fundamental na Constituição
de 1988.
Com a Constituição de 1988 a propriedade é imbuída de uma concepção
menos individualista, que abandona a idéia absolutista e inflexível da propriedade,
para admitir a revitalização e o condicionamento do exercício a interesses maiores
que os do proprietário individual22.
O Estatuto da Terra (Lei 4.504, de 30 de novembro de 1964), no seu art. 2°,
§1°, positivou, na década de 60, as condições de cumprimento da função social
dos imóveis rurais. Estas, deviam ocorrer de forma simultânea, e consistiam no
fato da propriedade ter que favorecer o bem-estar dos proprietários, dos seus trabalhadores, bem como de seus familiares; além disso, esta deveria manter níveis
satisfatórios de produtividade e assegurar a conservação dos recursos naturais; por
último, e não menos importante, os proprietários deveriam observar as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho. Entretanto, essas condições
foram erigidas a nível constitucional apenas em 1988, vinte e quatro anos após.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 em seu art. 5°,
XXII, garante o direito de propriedade, entretanto no inciso seguinte, o XXIII,
a Carta Magna determina que a propriedade deve atender à sua função social,
a qual tem seu conteúdo explicitado nos artigos 182, § 2°, para propriedade
urbana, e 186, para propriedades rurais. Como este trabalho trata desta última,
comentaremos os requisitos, que devem ocorrer de forma simultânea, para que
a propriedade rural cumpra sua função social. Assim, o legislador constituinte,
nos incisos I e II, determinou que a propriedade rural, bem como seus recursos naturais disponíveis, devem ser aproveitados de forma racional e adequada,
sendo o meio ambiente preservado, procurando, desta forma tutelar a natureza.
Já nos incisos III e IV, a fim de tutelar a dignidade da pessoa humana, o constituinte decretou que a exploração da propriedade deve favorecer o bem-estar dos
proprietários e dos trabalhadores, observado as disposições legais que regulam
as relações trabalhistas.
Conforme observa CAVEDON23, os requisitos estipulados pelo art. 186 devem ser atendidos simultaneamente, sob pena da propriedade não atender sua
função social, perdendo sua proteção constitucional. Como conseqüência, esta
fica sujeita à desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária,
conforme o caput do art. 184 da CF/88.
É o que LENZA24 denomina de desapropriação-sanção. Isto porque a Constituição de 1988 em seu art. 5°, XXIV, garante justa e prévia indenização em
dinheiro, mediante a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por
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interesse social. A sanção está justamente na forma de pagamento da indenização.
Quando a propriedade rural não atende a sua função social, o pagamento não é
feito em dinheiro, mas em títulos da dívida agrária.
Assim, o meio ambiente ganha papel de relevância como elemento integrante da função social da propriedade em função do art. 186, II, que prevê a
utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente, e do art. 170, que fixa os princípios da ordem econômica. Este
último artigo é fundamental para a compreensão da função social. Neste sentido, MARQUESI25 afirma que o direito de propriedade e sua missão social
não podem ser corretamente compreendidos senão no âmbito do art. 170 da
Constituição de 1988, o qual determina que a ordem econômica, que tem por
fim assegurar a todos existência digna, considera os princípios da propriedade
privada (inciso II), da função social da propriedade (inciso III) e defesa do
meio ambiente (inciso VI). Com base nestes dispositivos constitucional (artigos 170 e 186), CAVEDON26 entende que a propriedade deve atender também
a uma função ambiental, apesar desta não constar de forma explicita no texto
Constitucional. Somando-se a isso, entendemos que a coletividade tem a prerrogativa de exigir, do titular do direito da propriedade, o cumprimento do seu
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme regulamenta
o art. 225 da CF88.
Note bem que este, o dever de defender o meio ambiente ecologicamente
equilibrado, não é apenas do Poder Publico, mas também da coletividade. Isto é,
o legislador constituinte conferiu à coletividade o direito ao meio ambiente, mas
também o dever de defendê-lo. Esta séria responsabilidade imposta à sociedade
ganha maior vulto quando tratamos de biomas considerados, pelo § 4° do art.225,
patrimônio nacional, como a Floresta Amazônica, entre outros.
Baseado nesta obrigação da coletividade, e, portanto de cada cidadão,
manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, muitos acreditam existir um conflito constitucional, uma vez que acham contraditório a produção
com a preservação. Assim não são poucos que vociferem contra a obrigação
de preservar, colocando-a em contraste com a necessidade de trabalhar e
produzir alimentos e outros bens, colocando a posição social em oposição
com a ambiental27.
Ora este argumento é uma falácia, visto que a Constituição em momento
algum impede o trabalho e a produção em prol do proprietário, de sua família
e de todos que trabalham a terra. Muito pelo contrário, o art. 186 ao elencar os
requisitos para que a propriedade rural atenda a sua função social, determina em
seu inciso I, o aproveitamento racional e adequado da propriedade, e no inciso
IV, a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores,
como já foi comentado.

25
26
27

MARQUESI, Roberto Wagner. Direitos reais agrários & função social. Curitiba: Juruá, 2001, p. 96.
CAVEDON, Fernanda de Salles. Op. cit, p.76.
PETERS, Edson Luiz. Op. Cit, p.134.
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4. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
Recentemente, baseado na interpretação de alguns juristas, os ruralistas passaram a acusar a Reserva Legal de ser uma desapropriação indireta e se julgam
merecedores de indenização. Segundo MORAES28, esta corrente de pensamento
entende que a Reserva Legal não é uma limitação, mas sim uma restrição da propriedade, uma vez que inviabiliza a utilização econômica do bem, e que, portanto,
pelas normas do Direito Administrativo, cabe recomposição patrimonial. Inclusive nossas Cortes Superiores têm assumido uma posição conservadora sobre esta
matéria, não para negar indenizações milionárias das áreas afetadas por restrições
ambientais, mas para condicionar o direito à demonstração da aptidão para exploração econômica da área em questão.
Para compreender melhor esta matéria é preciso diferenciar os conceitos de
limitações e restrições administrativas.As limitações são implementadas de forma
imperativa, obrigando o administrador a fazer ou não fazer, mas sem retirar a
utilização econômica do bem. Se isso ocorrer, faz-se necessária a recomposição
patrimonial, pois, neste caso, estaríamos frente ao instituto do Direito Administrativo que se conhece como restrição.
Portanto, o que diferencia, basicamente, a limitação da restrição é que a
primeira é gratuita e não afeta a utilização econômica do bem e a segunda, por
retirar a utilização econômica do bem, gera a necessidade de recomposição patrimonial.
Neste sentido, aqueles que defendem a Reserva Legal como uma forma de
atender a função social, a entendem como uma limitação da propriedade, logo
gratuita. É esta a interpretação que ainda domina na jurisprudência brasileira.
Entretanto, há aqueles, inclusive apoiados em decisões dos Tribunais Superiores,
que entendem que a Reserva Legal retira a função econômica do bem, sendo,
portanto, uma restrição administrativa passível de indenização.
Assim, muitos que defendem a desapropriação indireta ressaltam que não
pode o poder público fazer com que um particular custeie, isoladamente, a instituição de um benefício coletivo, em detrimento de seu patrimônio, que lhe é
garantido pela ordem constitucional.
Contrariando a majoritária doutrina, o instituo da desapropriação indireta ganha novos contornos, devendo ser respeitado e discutido nos tribunais e
academias.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 Acreditamos que a Reserva Legal seja uma forma de limitação ao uso do
direito de propriedade em decorrência da função social desta, uma vez que não
inviabiliza economicamente o bem, sendo portanto gratuita, unilateral e de ordem

28
MORAES, Luís Carlos Silva de. Código florestal comentado: com alterações da lei de crimes ambientais, Lei n°
9.605/98. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2002, pp.97-100.
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pública condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares às
exigências do bem-estar social.
5.2 A Reserva Legal não é uma restrição administrativa porque não retira a função
econômica do bem, na medida que, os § 2° e § 3° do art. 16 do Código Florestal,
permitem a exploração econômica da Reserva Legal através de manejo florestal
sustentável. Assim não há fundamento para desapropriação indireta, recomposição patrimonial e indenização.
5.3 Embora entendamos a Reserva Legal (RL) como uma forma de limitação,
achamos que a MP 2166 carece, do que chamamos de aderência social, devendo
ser discutida com a sociedade, a fim de que tenhamos maiores efeitos na tutela
jurídica e prática da floresta Amazônica.
5.4 Para que a RL seja cumprida na Amazônia, sem prejudicar o desenvolvimento
humano e econômico da região, faz-se necessário um modelo de desenvolvimento
calcado na sustentabilidade. E para que o desenvolvimento sustentável seja factível é prioritária a execução de políticas públicas neste sentido.

DIREITO AMBIENTAL E GESTÃO DE CONFLITOS:
O CASO DA APA DA BARRA DO RIO
MAMANGUAPE
JULIANA FERNANDES MOREIRA
Mestranda do Programa de Pós-graduação Regional em
Desenvolvimento e Meio Ambiente – UFPB

MARISTELA OLIVEIRA DE ANDRADE
Professora Doutora do Curso de Pós-graduação Regional em
Desenvolvimento e Meio Ambiente - UFPB

O Meio Ambiente tem sido degradado nas últimas décadas de forma acelerada. Para proteger a natureza é criado no Brasil unidades de conservação (UC),
sendo a área de proteção ambiental uma de suas modalidades. A APA da Barra do
Rio Mamanguape foi criada em 1993 pelo Decreto nº. 924, e surge como forma de
preservar a biodiversidade da vegetação de mangue lá existente, bem como o peixeboi-marinho. Com o surgimento dessa APA, vários conflitos surgiram uma vez que
se trata de uma área de ocupação consolidada. O conflito mais recente diz respeito à
criação de camarão através da construção de viveiros, prejudicando os manguezais.
Esse fato tem sido objeto de contendas judiciais até o momento não solucionadas.
1. INTRODUÇÃO
O meio ambiente, via de regra, é visto como um recurso a ser explorado
em proveito do homem e, nas sociedades capitalista, transformado em capital.
Essa visão de que o homem é o centro do universo tem, inclusive um substrato
religioso. Para os judeus e os cristãos, essa concepção está expressa, claramente,
no livro do Gênesis quando narra:
“Então Deus disse: ‘Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Que
ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra.’
Deus criou o homem e a mulher. Deus abençoou: ‘Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terá e submetei-a. dominai sobre os peixes do mar, sobre as
aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra.’ Eis que eu
vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que
contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos
os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo o que se arrasta sobre a terra,
e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento.’ E assim se
fez.” (Gen, 1:26-30)
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Todavia, essa visão antropocêntrica, segundo a qual tudo gira em torno do
homem, vem, paulatinamente, dando lugar à visão ecocêntrica, onde o homem
não é mais considerado como o centro do universo, mas, sim, parte do meio ambiente.
A questão referente ao meio ambiente1 não é matéria objeto de investigação recente na humanidade. Ela está posta há muito tempo. Porém, vem sendo
discutida com maior profundidade desde a década de 1960, e ganhou força com
a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre meio ambiente humano
realizada, em 1972, na cidade de Estocolmo2 Evidentemente, os agravos cada vez
mais sistemáticos e profundos, que o meio ambiente vem sofrendo com a intensificação dos processos de urbanização e de industrialização, têm atraído a atenção
de cientistas, de políticos e de organizações da sociedade civil.
Antes mesmo da conferência supracitada, uma teoria já havia sido formulada
por James E. Lovelock e Lynn Margulis, em 1970, denominada hipótese “Gaia”,
segundo a qual a Terra é um ser vivo, autopoiético e homeostático. Essa teoria, já
havia sido vislumbrada por James Hutton, no século XVIII, ao fazer analogias entre o corpo humano e Gaia – Terra Viva. Uma das analogias realizadas por James
Hutton foi a da transpiração humana e a da evapotranspiração da Terra. Da mesma
forma que o ser humano busca manter a temperatura do seu corpo em equilíbrio,
constante, a Terra também o faz através da evaporação das águas, que formam as
nuvens, que se condensam e precipitam em forma de chuva. Daí a expressão popular “vai chover!”, empregada quando a temperatura ambiente está elevada.
Apesar dessas formulações anteriores, a preocupação com a preservação do
ambiente intensificou-se com a Conferência de Estocolmo, de onde frutificou a
Declaração sobre o Ambiente Humano, que trouxe em si vários princípios, todos
com sua respectiva relevância.
Essa preocupação é reafirmada, em 1987, pelo Relatório de Brundtland (Our
Common Future). Nesse documento, a discussão é centrada no conceito de desenvolvimento sustentável. É uma propositura de tom otimista, na medida em que
sustenta que é possível trilhar o caminho do desenvolvimento de modo a garantir
o atendimento das necessidades da geração atual sem comprometer o bem-estar
das gerações futuras. O otimismo acima referenciado não consistia em uma visão
simplista, pois o documento apontava para os seus limites. Com efeito, o Relatório afirmava:
“a humanidade é capaz de tornar o desenvolvimento sustentável – de garantir
que ele atenda as necessidades do presente sem comprometer a capacidade
de as futuras gerações satisfazerem às suas. O conceito de desenvolvimento
sustentável tem é claro, limites – não limites absolutos, mas limitações impostas pelo estágio atual da tecnologia e da organização social,no tocante

1

A expressão meio ambiente é considerada pleonástica, pois tanto meio como ambiente são vocábulos que trazem em si
a idéia de âmbito que circunda ( MACHADO: 2000; FIORILLO: 2005).
2
PHILIPPI JR., Arlindo e RODRIGUES, José Eduardo Ramos. Uma introdução ao direito ambiental: conceitos e princípios. In
PHILLIPI JR., Arlindo e ALVES, Alaôr Caffé (org). Curso interdisciplinar de direito ambiental. Barueri: Manole, 2005. p.5.
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aos recursos ambientais e pela capacidade da biosfera de absorver os efeitos
da atividade humana. Mas tanto a tecnologia quanto a organização social
podem ser geridas e aprimoradas a fim de proporcionar uma nova era de
crescimento econômico” 3

Por ocasião da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, conhecida como a ECO-92 ou
Rio-92, ficou evidenciado o crescente interesse pelo futuro do planeta. A relação
entre desenvolvimento econômico e as modificações por ele provocadas no meio
ambiente dominaram os debates. Vale lembrar que por ocasião da Conferência
houve uma intensa mobilização por parte das ONG’s e dos movimentos populares
envolvidos com a questão. O sucesso da Conferência, no entanto, ficou comprometido pela posição da delegação norte-americana, que levou à retirada de pauta
do cronograma que previa as etapas para a eliminação da emissão do CO2, ponto
vital do acordo sobre o clima.
Esse ponto voltou a ser discutido e aprovado no protocolo de Kyoto. Dessa vez,
os Estado Unidos se recusaram a assinar o protocolo. O que fez tal potência econômica tomar tal decisão? A justificativa apresentada foi que a assinatura comprometeria
o desenvolvimento econômico daquele país. Essa atitude compromete o sucesso da
iniciativa, pois ele é o maior poluidor do meio ambiente do planeta, contribuindo com
36,1% do CO2 liberado na atmosfera. Recentemente, a Rússia, segundo colocado no
que diz respeito à liberação de CO2 na atmosfera, assinou o protocolo, o que permitiu
a entrada em vigor de determinadas decisões presentes nele.
Outro aspecto que chama a atenção é o engajamento crescente da população
mundial em defesa ao meio ambiente, seja através da participação em ONG’s, seja
através de movimentos dentro de uma comunidade realizada pelos seus próprios
moradores, como, por exemplo, na luta pela preservação de uma praça, onde árvores são plantadas, rosas e flores cultivadas.
É diante de toda essa discussão acerca da crise ambiental que surge o Direito
Ambiental Internacional, como “elemento essencial para coibir a desordem e a
prepotência dos poderosos, no caso, os poluidores, por meio de regras coercitivas,
penalidades e imposições oficiais”4. No Brasil, é na Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 que, pela primeira vez, se insere o tema meio ambiente em sua concepção unitária, sendo reservado todo um capítulo para tratar da
matéria. Assim, prescreve o artigo 225, caput, da Constituição Federal de 1988:
“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”.
Ora, mas quem são esses “todos” a quem a Constituição faz menção? Pensando-se de forma antropocêntrica, poder-se-ia dizer que se refere ao homem.
Contudo, diante das informações que nos é dada durante todo esse processo de

3
4

CMMAD, apud PHILLIPI JR. E RODRIGUES, idem..
MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000.p. 93.
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defesa do meio ambiente, conclui-se que esse “todos”, na verdade, refere-se a
todo e qualquer ser vivo do planeta. Afinal, sendo o homem parte do meio ambiente e não seu dominante, é ele, junto com os demais seres vivos e não vivos,
o próprio meio ambiente.
Esse interesse em preservar o meio ambiente passou a despertar maior interesse da população científica, bem como da sociedade como um todo, pois, talvez
pela primeira vez, observou-se que, diferentemente das aspirações do homem em
adquirir bens (que direta ou indiretamente são oriundos de recursos naturais), os
recursos naturais são finitos, e, se não forem preservados, levarão à extinção da raça
humana e do próprio planeta. Ou seja, não havendo uma “correta” utilização de tais
recursos, estaremos privando as gerações futuras do uso-fruto do meio ambiente,
como, por exemplo, conhecerem a biodiversidade existente em regiões de mangue,
ou quiçá até mesmo uma floresta. Restarão às futuras gerações tão somente imagens
fotográficas do que um dia foram tais regiões, isso se a humanidade ainda existir.
Diante das considerações supracitadas, busca-se com a realização desse trabalho apresentar e discutir a atual situação da APA da Barra do Rio Mamanguape,
localizada no Estado da Paraíba. Pretende-se analisar os conflitos oriundos da sua
implantação, bem como os conflitos atualmente existentes tanto nas terras indígenas
nela contidas, como em terras de particulares, no que diz respeito à carcinicultura
(cultivo do camarão). Para levar a bom termo esse documento, que por sua natureza
requer uma abordagem multidisciplinar, foram utilizados diferentes procedimentos
de pesquisa, destacando-se: a) pesquisa bibliográfica sobre os aspectos relativos ao
direito ambiental brasileiro e sobre aspectos sócio-geográficos da região onde está
inserida a APA; b) pesquisa documental no IBAMA/PB e na Procuradoria da República na Paraíba sobre processos envolvendo o desenvolvimento da carcinicultura na
área da APA e; c) pesquisa de campo, que consistiu em visitas a área e realização de
entrevistas com os agentes sociais envolvidos com a APA desde o processo de sua
instalação até os dias atuais; foram entrevistados funcionários do IBAMA, técnicos
extensionistas da UFPB, membros de comunidades indígenas produtores de camarão e pequenos agricultores residentes na região.
Este artigo é composto de quatro itens além dessa introdução. O segundo item
aborda o direito ambiental brasileiro e a legislação específica sobre as APA’s. O terceiro discute o processo da criação e implantação da APA da Barra do Rio Mamanguape. O quarto faz um relato analítico do conflito existente entre os carcinicultores
e o IBAMA. O item final apresenta as considerações finais da pesquisa.
2. O DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO E A LEGISLAÇÃO DAS APA’S
O Direito Ambiental, ou Direito do Meio Ambiente como alguns autores
costumam denominá-lo5, é o ramo do Direito que tanto é público quanto privado

5

Dentre os que adotam o termo Direito do Meio Ambiente, encontra-se Milaré (2000). Todavia, é mais adotado entre os
autores o termo Direito Ambiental, como, por exemplo, Mukai (1998), Machado (2000) e Fiorillo (2005). Há, ainda, alguns
autores que o denominam por Direito Ecológico, como, por exemplo, Ferraz (1972) e Moreira Neto (1975).
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e que apresenta princípios próprios, ou seja, pode-se afirmar que se trata de um
direito híbrido e autônomo. Sua finalidade é a garantia do desenvolvimento sustentável, tendo por objeto o meio ambiente ecologicamente correto6.
Ora, mas o que é desenvolvimento sustentável? Segundo Becker:
Tal “conceito não é claro; envolvendo múltiplas e diversas interpretações,
constitui uma ‘caixa preta’. Só pode, pois, ser compreendido no contexto histórico
da nova ordem em construção sob a desordem global e do desafio que representa
para o Brasil e para a Amazônia. O marco deste conceito é o Relatório Bruntland
(1987), que propõe o desenvolvimento sustentável como um processo de mudança onde a exploração de recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do
desenvolvimento ecológico e a mudança institucional se harmonizam e estão de
acordo com as necessidades das gerações atuais e futuras. A ênfase do conceito
reside num processo de transformação em que as diversas dimensões do desenvolvimento se harmonizam e reforçam o potencial de desenvolvimento presente e
futuro. Para tango, a contenção da ‘explosão’ demográfica se faz necessária.”7 .
Ainda conforme Becker, vários são os conceitos imputados a desenvolvimento sustentável, daí a necessidade de definir-se o que realmente venha a ser tal expressão, cada vez mais vem sendo cada vez mais utilizada com propriedade ou não.
Quanto aos princípios que regem o Direito Ambiental, alguns deles são:
a) princípio do desenvolvimento sustentável (art. 225, caput, CF/88) – os
recursos naturais são finitos, ao contrário da voracidade capitalista. Em decorrência dessa dissonância surge a necessidade de preservar os recursos naturais,
impedindo que as atividades econômicas os utilizem desenfreadamente. Busca-se
uma harmonia entre a economia e o meio ambiente, onde haja o desenvolvimento,
mas de forma sustentável8.
b) princípio do usuário-pagador e poluidor-pagador (art. 225, §3º, CF/88)–
segundo esse princípio, cabe ao usuário e ao poluidor arcar com os custos das
medidas necessárias para recompor o meio ambiente das agressões sofridas9. Tal
princípio é também reafirmado pelo art 4°,VII da Lei 6938/81 quando prescreve a
“ imposição, ao usuário, da contribuiçpão pela utilização de recursos ambientais
com fins econômicos” e a “imposição ao poluidor e ao predador’ da obrigação de
recuperar e/ou indenizar os danos causados.”
c) princípio da prevenção (art. 225, caput, CF/88) – talvez seja este o principal
princípio do direito ambiental, uma vez que através dele observa-se a necessidade, a

6
PEDRO, Antonio Fernando Pinheiro; FRANGETTO, Flávia Witkowski. Direito ambiental aplicado. In PHILIPPI JR, A.;
ROMERO, M. A.; BRUNO, G. C. Curso de gestão ambiental. Barueri: Manole, 2004. p.634.
7
BECKER, Bertha K. A Amazônia pós ECO-92. In BURSZTYN, Marcel (org). Para pensar o desenvolvimento sustentável. Brasília: Brasilense/IBAMA/ENAP, 1993. p.130.
8
Cabe aqui, ainda, abrir um parêntese para mostrar que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no
que tange à ordem econômica, prevê em seu artigo 170, VI, a observância ao princípio da defesa do meio ambiente. “A
Constituição, destarte, dá vigorosa resposta às correntes que propõem a exploração predatória dos recursos naturais (...)”.
(GRAU, 2004, p.227).
9
Segundo Cano: “Quem causa a deterioração paga os custos exigidos para prevenir ou corrigir. É óbvio que quem assim é
onerado redistribuirá esses custos entre os compradores de seus produtos (se é uma indústria, onerando-a nos preços), ou os
usuários de seus serviços (por exemplo, uma Municipalidade, em relação a seus serviços de rede de esgotos, aumentando
suas tarifas). A eqüidade dessa alternativa reside em que não pagam aqueles que não contribuíram para a deterioração ou
não se beneficiaram dessa deterioração”. (CANO, 1983 p. 191).
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importância, de evitar que o meio ambiente seja danificado, sendo em muitos casos
irreversível o dano causado, como, por exemplo, o desastre de Chernobyl. Ora, não
há qualquer remédio que possa ser utilizado para reparar o dano sofrido.
d) princípio da participação (art. 225, caput, CF/88) – não se trata de um
aconselhamento, mas de um dever da coletividade. Tanto as pessoas físicas quanto as jurídicas têm sua parcela de contribuição na conservação e preservação do
meio ambiente. De acordo com esse princípio, os cidadãos devem compartilhar
das ações relativas ao meio ambiente, que, por sua natureza, dizem respeito ao
interesse de toda a coletividade.
Esse ramo do Direito surge de forma paulatina, observando-se, primeiramente, algumas leis alienígenas, como, por exemplo, a Constituição de 1822 de
Portugal. Nela se previa o dever das câmaras municipais plantarem árvores nos
terrenos baldios e públicos. Ainda em Portugal, em 1919, é promulgada a Lei de
Águas. Outros países, assim como Portugal, já mantinham, antes mesmo da Conferência de 1972, um cunho de preocupação com o meio ambiente.
O Direito ambiental é inserido no Brasil, de forma constitucional, em 1988,
com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, onde é
dedicado um capítulo exclusivamente ao meio ambiente.
Contudo, segundo Ann Helen Winer10, as primeiras formulações legislativas
disciplinadoras do meio ambiente vão ser encontradas nas legislações portuguesas que aqui vigoraram durante o período colonial e, alguns desses princípios,
permaneceram até o advento do Código Civil, em 1916, quais sejam: Ordenações
Afonsinas (corte de árvores frutíferas era considerado crime de injúria ao rei);
Ordenações Manuelinas (proibia-se a caça de certos animais com instrumentos
capazes de causar-lhes a morte com dor e sofrimento); e, Ordenações Filipinas
(proibia-se à qualquer pessoa jogar material que pudesse matar os peixes e sua
criação ou sujar as águas dos rios e das lagoas).
Com o advento do Código Civil de 1916, surgem as primeiras normas brasileiras relativas ao meio ambiente e, posteriormente, decretos e leis com cunho
ecológico são promulgados, como, por exemplo: Regulamento de Saúde Pública ( Dec. 16300/23); Código Florestal (Dec 23793/34); Código de Águas (Dec.
24643/34); Código de Pesca (Decreto-lei 794/38).
Há de se observar, contudo, que a preocupação do homem em proteger o
meio ambiente dos malefícios provocados por ele mesmo só veio a surgir com
maior intensidade no século XX, uma vez que se observou o crescimento demográfico em escala exponencial, em detrimento dos recursos naturais que são finitos, e se mal utilizados podem vir a extinguir-se prejudicando não só as gerações
presentes, mas também as gerações futuras.
É nesse contexto que surge a preocupação do Governo Brasileiro em proteger determinadas áreas do país, realizando, para tanto, o zoneamento ambiental11

10

conforme citação em MILARÈ, op.cit. p.78.
O zoneamento ambiental é um instrumento da política nacional do meio ambiente, encontra fulcro jurídico na Lei
6938/81, em seu artigo 9º, inciso II.

11
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classificado em: zoneamento para pesquisas ecológicas; zoneamento em áreas de
proteção ambiental; e, zoneamento dos parques públicos12. Esse zoneamento ambiental não é da competência exclusiva do Presidente da República, uma vez que
o Congresso Nacional pode legislar sobre a matéria sem nenhuma restrição13.
Os espaços ambientais denominados unidades de conservação (UC) são
como prevê o artigo 2º, II, da Lei 9985/2000:
“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”
Esses espaços tanto podem ser de proteção integral (estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio de vida silvestre),
quanto de uso sustentável (área de proteção ambiental, áreas de relevante interesse
ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural).
A área de proteção ambiental (APA) encontra respaldo jurídico na Lei nº 6902/81,
que dispõe sobre a criação da mesma. A criação de tais áreas tem por finalidade assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou melhorar as condições
ecológicas locais (Lei 6902/81, art. 8º, 2ª parte). Cabe ao Poder Público limitar ou
proibir o uso das propriedades nela inseridas. Prevê, ainda, a lei citada, que:
“o não cumprimento das normas disciplinadoras previstas no art. 9º sujeitará os infratores ao embargo das iniciativas irregulares, à medida cautelar de apreensão do
material e das máquinas usadas nessas atividades, à obrigação de reposição e reconstituição, tanto quanto possível, da situação anterior e a imposição de multas”.

Assim sendo, depreende-se que há a possibilidade de realizar exploração
dos recursos naturais existentes nas APA’s, desde que tal exploração respeite os
limites legais, seja limites impostos por legislação federal, estadual e/ou municipal14. Faça-se atenção que independentemente de ser a área de proteção ambiental
federal, estadual e/ou municipal, todas deverão observar o previsto pelo artigo 9º
da Lei federal (Lei 6902/81).
No Estado da Paraíba, encontram-se três Áreas de Proteção Ambiental tanto
de ordem Federal, como Estadual e/ou Municipal, quais sejam: APA da Barra do
Rio Mamanguape; APA de Tambaba; e, APA das Onças.
3. A CRIAÇÃO DA APA DA BARRA DO RIO MAMANGUAPE
Para a criação de uma APA faz-se necessária a ocorrência de uma demanda de
iniciativa do Poder Público, o que é mais usual, ou da própria comunidade local. Em

12
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. São Paulo: Ed. Saraiva, 6ª
ed., 2005.
13
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros Ed., 8ª ed., 2000.
14
MACHADO, op. cit.
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princípio, uma APA tem por finalidade proteger uma “determinada área com valores
e atributos ambientais considerados de importância para a coletividade.”15
A APA da Barra do Rio Mamanguape está situada na mesorregião da Mata
Paraibana, na microrregião do Litoral Norte do Estado da Paraíba. Ela é composta
por parte dos territórios de quatro municípios: Marcação e Baia da Traição (porção norte da APA), Rio Tinto (porção oeste), Lucena (porção sul). A leste, a APA
limita-se com o Oceano Atlântico.
Estando situada na mesorregião da Mata Paraibana, ela se insere no domínio
do clima tropical quente e úmido, com chuvas de outono-inverno e temperaturas
sempre superiores a 20ºC. As precipitações médias anuais variam em torno de 1500
a 1800 mm. A cobertura vegetal original dessa área era predominantemente de floresta (Mata Atlântica). A rede hidrográfica é composta, principalmente, pelo baixo
curso do rio Mamanguape e pela bacia do rio Miriri, que corresponde a cerca de 25
Km de extensão, abrigando na sua porção estuarina uma formação vegetal de mangue que cobre uma área de aproximadamente 5,4 mil hectares. A partir da implantação do Proalcool (Programa Nacional do Álcool) grande parte da cobertura florestal
foi substituída pela cana-de-açúcar que avançou inclusive até as áreas estuarinas de
predomínio dos manguezais. É dessa época a instalação de destilarias autônomas
dentro da área que veio a integrar a APA bem como no seu entorno.
A zona influenciada pela APA da Barra do Rio Mamanguape vai além dos
quatro municípios acima citados. Com efeito, o município de Mamanguape pode
também ser incluído na zona de influência da APA. Essa influência decorre seja
da proximidade física (à exceção de Lucena, os três outros municípios integravam
a base territorial de Mamanguape) seja pela densidade da população aí residente,
conseqüência do forte êxodo rural resultante sobretudo da expansão canavieira
promovida pelo Proalcool. Na verdade, Mamanguape se constitui em um pólo de
irradiação sub-regional.16
Destaque-se que o baixo rio Mamanguape, principal recurso hídrico da
região, ao cortar esse município sofre as conseqüências desse adensamento
populacional e das mudanças na organização do seu espaço agrário, responsáveis pela contaminação e poluição de suas águas pelo lançamento de dejetos
domésticos e de efluentes de processos produtivos agrícolas, comprometendo
o meio ambiente da APA.
Vale salientar, ainda, que o Decreto de 7 de abril de 1988 alterou o art. 2º do
Decreto que criou a APA ora em questão, ou seja, alterou o zoneamento da mesma, já estando corretamente citada acima. Outro aspecto importante é o de que
dentro dela há uma área indígena, onde prevalece a legislação específica.
A APA da Barra do Rio Mamanguape foi criada em decorrência da iniciativa
da comunidade local em comunhão com o Poder Público e legalizada por meio do
Decreto nº.924, de 10 de setembro de 1993. Para tanto várias discussões ocorre-

15

CÔRTE, Dione Angélica de Araújo. Planejamento e gestão de APAs: enfoque institucional. Brasília: IBAMA, 1997 , p.15.
BUSCHIINELLI, Cláudio César de Almeida; RODRIGUES, Izilda A. Integração espacial dos perfis social, econômico
e ecológico na APA da Barra do Rio Mamanguape. In IBAMA. Avaliação de impactos ambientais para gestão da APA da
Barra do Rio Mamanguape/PB. João Pessoa: IBAMA/RMBRAPA, CD-ROM, 2005.
16
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ram durante o primeiro semestre do ano de 1993, entre o Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Renováveis –, o Projeto peixe-boi marinho,
a comunidade local e a Universidade Federal da Paraíba. Foi necessário explicar
à população a importância de ser criada a APA da Barra do Rio Mamanguape,
como forma de proteger a biodiversidade existente na região, bem como proteger
os próprios moradores do avanço da cana-de-açúcar, que levaria à expulsão, ou,
quiçá, submissão da comunidade em benefício dos interesses econômicos dos
usineiros atuantes naquela região.
Consorte o Decreto que a criou, ela surge com o objetivo de garantir a conservação do habitat do peixe-boi marinho, bem como a conservação de expressivos remanescentes de manguezal, da mata atlântica e dos recursos hídricos ali
existentes, proteger outras espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional,
como, por exemplo, o caranguejo, melhorar a qualidade de vida das populações
residentes, fomentar o turismo ecológico e a educação ambiental (art. 1º, I-V).
Coube ao IBAMA supervisionar, administrar e fiscalizar a área.
A comunidade de praia de Campina, situada no interior da área integrada
pela APA, jogou um papel importante no processo de criação e implantação da
mesma.Essa comunidade é formada por pequenos produtores rurais que, a longa
data, viviam na região como posseiros e que estavam ameaçados de expulsão pelo
novo proprietário das terras, ao mesmo tempo em que sofriam pressão de uma das
destilarias para abandonarem os seus cultivos em uma área de paul, área alagadiça
e fértil, pois era pretensão da mesma fazer um barramento do rio para utilizar a
sua água para irrigação. Assistidos por técnicos da UFPB, os agricultores conseguiram resistir, apesar das fortes ameaças, inclusive de morte, feitas aos posseiros
e aos técnicos da UFPB. O processo contra os posseiros impetrado pela destilaria
resultou favorável aos trabalhadores. A eles foi garantido o direito de exploração
do paul, bem como o acesso de uma área para exploração agrícola em torno de
suas casas com cinqüenta metros de frente e cem metros de fundo.
Nesse processo foi criada a Associação dos Moradores de Praia de Campina, no primeiro semestre do ano de 1993, tendo por finalidade a defesa dos interesses da comunidade. Além de dar suporte aos embates com a destilaria e com o
proprietário das terras, a Associação foi um foco de irradiação da conscientização
dos benefícios da criação de uma APA na região. O trabalho de conscientização envolveu também outras comunidades, como as aldeias indíginas de Cumaru,
Cumurupim e Tramataia17.
Além do conflito acima referenciado, surgiram outros pontos de conflitos
sustentados por alguns interesses privados contrariados pela implantação da APA.
Vale lembrar o interesse de uma família para fazer um loteamento de uma propriedade próxima à praia, para fins turísticos. O loteamento foi embargado pelo
IBAMA e, posteriormente, pela justiça. Esses, todavia, foram apenas alguns den-

17
As áreas indígenas também têm sido objeto de freqüentes questões sociais e judiciais em decorrência da invasão das
terras por parte das destilarias, com o avanço do plantio da cana-de-açúcar. Correm na justiça processos visando a extrusão
dos invasores.
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tre tantos conflitos que existiram e continuam a existir na região, sendo, o mais
recente, o que envolve o cultivo do camarão em viveiros na área de manguezal
4. O CONFLITO DOS CARCINICULTORES
A carcinicultura – criação de camarões em viveiros – vem crescendo consideravelmente, sobretudo no litoral da região Nordeste, responsável por mais de
90% da produção de camarões do Brasil. A Paraíba é o quinto Estado brasileiro
produtor desse tipo de produção, sendo o que apresenta maior ritmo de crescimento da atividade: o cultivo de camarões em viveiro. Este tipo de aqüicultura
encontra-se em sua terceira fase no Brasil.
A primeira fase desta aqüicultura tem início nos anos 1970, com o cultivo da
espécie Penaeus japonicus que não obteve êxito, uma vez que as chuvas intensas
e as apreciáveis variações de salinidade nas águas estuarinas prejudicavam o período de maturação dessa espécie.
A segunda fase surge com o ingresso do cultivo das espécies nativas L. subtilis, L. paulensis e L. schimitti, espécies estas que demonstraram ser viáveis,
sobretudo na maturação, reprodução e larvicultura. Todavia, os níveis de produtividade alcançados, via de regra, sequer cobriam os custos diretos de produção.
Assim sendo, surge a terceira fase da carcinicultura.
Na terceira fase, que segue até os dias atuais, houve a interrupção da domesticação das espécies nativas supracitadas, e o ingresso da espécie Litopenaeus
vannamei, onde suas pós-larvas e reprodutores foram importados. Atualmente,
essa é a espécie mais cultivada no Brasil, tendo em vista seu fácil manejo e retorno
financeiro elevado. O sistema semi-intensivo de cultivo de camarões da espécie L.
vannamei caracteriza-se pelo uso de alimentos concentrados, areadores mecânicos e densidade de povoamento entre 20 e 50 pós-larvas/m2.
Apesar de lucrativa, a carcinicultura pode acarretar impactos ambientais,
como, por exemplo, a degradação do ecossistema e da paisagem; redução de áreas
propícias à preservação de espécies em extinção; comprometimento dos corredores de trânsito de espécies nativas, entre outros (Resolução Conama nº312/2002).
Na APA da Barra do Rio Mamanguape, uma de suas maiores riquezas ambientais é a área de mangue que lá existe. Contudo, sabendo-se que os manguezais
apresentam elevada fragilidade frente aos processos naturais e às intervenções
humanas na zona costeira, não é de se estranhar a interferência na biodiversidade causada pela carcinicultura, onde, inclusive, a própria vegetação é sacrificada
(ISME-BR).
Além da preocupação em proteger os manguezais, outra grande preocupação existente na APA da Barra do Rio Mamanguape é a proteção da reserva do
peixe-boi marinho, animal em extinção e que tem por seu habitat natural a área
abrangida pela produção dos camarões em viveiros. Nas entrevistas realizadas
com os moradores da comunidade de praia de Campina, observa-se que de um
modo geral eles são favoráveis a esse cultivo, respaldados nos benefícios econômicos que traz às pessoas que dela fazem parte. Não conseguem observar os ma-
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lefícios que a curto e longo prazo sofrerão em decorrência do impacto ambiental
causado pela carcinicultura em regiões de mangue, bem como aos malefícios que
podem causar ao peixe-boi marinho. Essa comunidade que foi fundamental na
época da fundação da APA, parece distanciar-se, hoje, de um fato importante na
preservação do meio ambiente.
Há de se observar, ainda, que, na APA em questão, tanto existem viveiros
em terras de propriedade privada, como é o caso da destilaria Jaçuípe, quanto em
terras indígenas. Somam-se ao todo cerca de 52 viveiros implantados.
Os índios Potiguara, na Paraíba, no início da implantação da carcinicultura
em suas terras, ficaram divididos, uns a favor, outros contra. Observou-se que
os índios têm sido considerados os melhores produtores da região18. Interessante
notar que a introdução dos índios nesse tipo de atividade resultou do conflito entre
a legislação indígena e a ambiental. Como estava havendo a pressão do IBAMA
sobre os produtores “brancos”, esses passaram a financiar a instalação de viveiros
por índios, uma vez que estes encontravam proteção na legislação indígena. Todavia, a criação de camarões em viveiro foi tomando proporções significativas tanto
nas terras privadas como nas terras indígenas que se fez necessária a intervenção
da Procuradoria da República, como forma de buscar a adequação deste tipo de
aqüicultura à legislação ambiental.
Na região da APA da Barra do Rio Mamanguape, por ocasião das visitas
feitas à área, pode-se perceber que o mangue ao redor dos viveiros está secando, morrendo. Além desses impactos visuais, os diagnósticos feitos pelo IBAMA
apontam: o lançamento de efluente, rico em nutrientes e material em suspensão na
rede hidrográfica pode ter efeitos não só sobre a vegetação, como também sobre a
fauna; esses riscos são bem maiores caso ocorra o rompimento dos taludes.19 Ora,
se um dos motivos de ser criada uma Área de Proteção Ambiental é exatamente
o de proteger o que há de mais valioso para o meio ambiente na área respectiva,
como conceber que tal empreendimento exista?!
Diante do problema, o IBAMA passou a fiscalizar mais de perto as atividades. As multas impostas, no entanto, não foram suficientes para barrar a expansão
da atividade produtiva. Assim, foi instaurado um processo junto à Procuradoria
Geral da República na Paraíba contra a destilaria Jacuípe, que ainda se encontra
em andamento. Durante esse processo a destilaria recorreu da decisão de primeira
instância que lhe foi desfavorável. Obteve uma liminar, autorizando-a a dar continuidade à exploração da atividade.
Isso posto, a Procuradoria Geral da República recorreu da decisão de liberação da liminar, obtendo a decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em 10 de abril do ano em curso, que “determinou o encerramento
das atividades da Destilaria Jaçuípe, que desenvolvia a carcinocultura – criação
de camarões em viveiro – na Barra do Rio Mamanguape, na Paraíba. A decisão

18
POTIGUARA, E. Potiguaras: de peões a produtores. Acessado em http://www.elianepotiguara.org.br/noticia2.html ;
acesso em 10 de abril de 2006.
19
IBAMA.Dossiê: História de uma UC. João Pessoa: IBAMA, 2005.
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seguiu o parecer do Ministério Público Federal (MPF) sobre recurso do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), que pediu a
suspensão da liminar concedida pela Justiça Federal, em primeira instância, autorizando o funcionamento da empresa”. Certamente, novas decisões judiciais ainda
estão por vir, não se sabendo ao certo o desfecho final da questão. Por envolver
recursos financeiros consideráveis, relativamente a outras formas de uso do solo20,
as pressões dos grupos interessados deverão prosseguir.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
Com base no desenvolvimento do trabalho podem ser destacadas as seguintes conclusões:
5.1 A criação da APA da Barra do Rio Mamanguape, por se tratar de uma área de
ocupação consolidada, implicou em uma série de conflitos entre os interesses de
grupos empresarias e os dos grupos indígenas e camponeses. Vários deles levados
a justiça.
5.2 O caso em estudo evidencia a importância do Direito Ambiental na preservação de recursos submetidos a um intenso e crescente ataque por parte dos interesses imediatistas da exploração capitalista.
5.3 Do trabalho fica evidente, também, a utilização do Direito Indígena para driblar as limitações impostas pela legislação ambiental na exploração dos recursos
naturais.
5.4 Não fora a legislação existente, a deterioração do meio ambiente quer em
escala nacional, quer em escala local da região objeto desse estudo, em particular, estaria se processando a um ritmo muito mais veloz e sem possibilidades de
retorno.

20
Segundo depoimentos colhidos, em um viveiro de um hectare, há três produções anuais. Em cada ciclo produtivo obtémse cerca de 5,5 toneladas de camarão. Considerando um preço médio de R$ 5,50 o quilo, tem-se uma receita bruta de R$
30.250,00. Como as despesas giram em torno de dezessete mil reais, resulta um lucro de R$ 13.250,00 por cada período de
produção, e um lucro total anual da ordem de R$ 39,750,00.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS – PROPOSITURA DA QUESTÃO
O espaço geográfico, na lição de Milton Santos, não apenas revela o transcurso da história. Ele, sobretudo, indica a seus atores o modo de nela intervir de
maneira consciente, repercutindo, assim, os embates entre os diversos personagens figurantes1. E mais, impondo o mundo globalizado ações “desterritorializadas”, separando, geograficamente, sua causa de seu efeito final2, a eficácia das
ações apresenta-se estritamente relacionada com sua localização. Desta maneira,
a atualidade repõe a questão do lugar numa posição central, impondo a necessidade de encontrar seus novos significados3.
Avulta-se a cidade, portanto, como local privilegiado que é de inclusão social imediata e de exercício cotidiano da cidadania. Ganha uma nova dimensão,
um novo papel, onde, reconhecidamente, melhor se esclarecem as relações estabelecidas entre as pessoas, as atividades e os “fragmentos” do território com o
país e com o mundo4. É na cidade, afinal, que o sujeito constrói suas redes sociais,
eis que é espaço político por excelência5.
Porém, as cidades brasileiras têm sido construídas reproduzindo absurdas
desigualdades em seus territórios, possuindo a urbanização do país as marcas do
risco6: a população menos favorecida economicamente acaba tendo como única
alternativa para a fixação as regiões com características ambientais mais frágeis e
perigosas, também passando a viver pressionada pela condição jurídica irregular

1

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização - do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro:
Record, 2000. p. 80.
SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção. 2ª edição. São Paulo: Hucitec, 1997. p. 271.
3
Idem, p. 252.
4
Ibidem, p. 95.
5
Editorial Cadernos Le Monde Diplomatique. São Paulo, especial n.º 2, janeiro 2001.
6
ALFONSIN, Betânia de Moraes (Org.). Direito à Moradia: Instrumentos e Experiências de Regularização Fundiária
nas Cidades Brasileiras. Rio de Janeiro: Observatório de Políticas Urbanas: IPPUR: FASE, 1997. p. 8.
2
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ou ilegal da posse de seu precário espaço, rejeitado pela ordem urbanística e desprovido de investimentos em infra-estrutura e equipamentos urbanos.
Constata-se, assim, nas palavras de Raquel Rolnik, que “a não urbanidade
do ponto de vista físico sempre correspondeu à condição de sub-cidadania do
ponto de vista político” 7. Circunstância esta reveladora de desumana concentração de miséria, deterioração crescente da qualidade de vida, segregação espaçoterritorial8 e situação de intensa depredação ambiental, elementos de configuração
característicos das cidades brasileiras.
Significa dizer que o cenário verificado em áreas urbanas de grande densidade populacional revela caos social e instabilidade ambiental. Conseqüentemente,
o equilíbrio sócio-ambiental no espaço urbano constitui-se, no presente, em uma
das matérias mais desafiadoras para os gestores dos grandes centros. Infere-se, em
decorrência, que questões desta ordem terão cada vez mais um papel predominante na determinação das políticas públicas nas cidades, merecendo ser a complexidade desse fenômeno objeto de responsável reflexão teórica.
Afinal, cumpre ressaltar, são as políticas urbanas - definidoras das alocações
dos recursos públicos, da ordenação dos territórios e serviços, da legislação e da
normatização do diálogo entre o Estado e a sociedade civil - que forjam o desenvolvimento das cidades9, em conformidade com as opções técnicas, legislativas e
políticas adotadas historicamente.
E, neste contexto, constata-se que as intervenções pontuais tradicionalmente levadas a efeito mostram-se não apenas insuficientes, mas, sobretudo, marcadas
por uma visão fragmentária, desconsiderando a imperiosidade de integração das
políticas públicas setoriais - como, por exemplo, de habitação, de transportes, de
saneamento e a própria política ambiental. Como reflexo, observa-se a contínua promoção de um planejamento urbano isolado da gestão e dos processos decisórios10.
Ocorre, todavia, que a forma de conceber o planejamento de espaços e
tempos sociais afeta sucessivas gerações, de modo a permitir ou obstaculizar a
concretização de projetos. E é esta consciência, tão essencial à implementação
de instrumentos inovadores de gestão, que se traduz na concepção de sustentabilidade urbana, correspondente à “gestão das cidades no tempo, ou seja, à
administração presente e futura dos recursos ambientais da e na cidade associada à gestão social”11, na nota de Solange Teles da Silva. Enfim, remete ao ato
de planejar objetivando estratégias de inclusão social e equidade no acesso aos
recursos naturais ambientais12.

7

ALFONSIN, Betânia de Moraes, op. cit., Prefácio.
GRAZIA, Grazia de. RIBEIRO, Ana Clara Torres. A Democratização da Vida Urbana: cidade e cidadania. Instrumentos
de Democratização e Gestão Urbana. Brasil: Fórum Nacional de Reforma Urbana, 2002. p. 49.
9
NAKANO, Anderson Kazuo. A Função Social da Análise Urbana. Instrumentos de Democratização e Gestão Urbana.
Brasil: Fórum Nacional de Reforma Urbana, 2002. p. 65.
10
ESTATUTO da Cidade: guia para implementação pelos municípios e cidadãos: Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que
estabelece as diretrizes gerais da política urbana. 2ª ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações,
2002. p. 193.
11
SILVA, Solange Teles da. Políticas Públicas e Estratégias de Sustentabilidade Urbana. In: Hiléia - Revista de Direito Ambiental da Amazônia. pp.127-145. www.uea.edu.br/data/direitoambiental/hiléia/2003/1.pdf, acesso em 16/10/2005. p. 135.
12
Idem, p. 134.
8
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Destaca-se, nesse sentido, as perspectivas aventadas pela edição do Estatuto
da Cidade (Lei 10.257/2001). Com o seu advento, na regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, a temática ambiental tornou-se
obrigatória na fixação das exigências de ordenação e planejamento da cidade,
denotando a premência de atuação interdisciplinar. Convém, ainda, destacar restar
consolidada, bem como ampliada, a competência jurídica da ação municipal nas
matérias em relevo, em autêntico esforço de revalorização do âmbito local.
Nessa perspectiva, conforme sistematização de Vanêsca Buzelato Prestes,
acrescentam-se importantes elementos à administração das cidades, dentre os
quais: (1) o conceito de meio ambiente aplicado ao espaço urbano; (2) a necessidade de interação entre o Direito Urbanístico e o Direito Ambiental; (3) a elaboração
de planos de gestão não mais estritamente limitados a aspectos físico-territoriais;
(4) a promoção da efetiva participação popular como forma de democratização
dos processos decisórios13. Temáticas que demandam a compreensão das possibilidades de ação conjunta em matéria de meio ambiente e urbanismo.
Por todo o exposto, desvenda-se a premência na construção de estratégias de
qualificação das condições urbano-ambientais das cidades brasileiras, partindo-se
da compreensão dos pressupostos necessários à consolidação da sustentabilidade
da ambiência urbana. Para tanto, avulta-se a importância de investigação teórica
acerca de alternativas instrumentais de planejamento e gestão com vistas à efetivação de políticas públicas qualificadas e eficientes, considerando-se as possibilidades apresentadas pela legislação nacional vigente.
Partindo-se de referidas inquietações, estruturar-se-á o presente ensaio em
três momentos. Primeiramente, proceder-se-á, ainda que sucinta e pontualmente,
à investigação dos padrões de planejamento historicamente adotados no processo de crescimento das cidades brasileiras. Em segunda fase, analisar-se-á alguns
pressupostos conceituais imprescindíveis à implementação de uma agenda urbano-ambiental capaz de atender às demandas contemporâneas, como a noção de
meio ambiente urbano, a inter-relação estabelecida Direito Ambiental e Direito
Urbanístico e a concepção e relevância das práticas de planejamento com vistas
a estudo das diretrizes instrumentais apresentadas pela legislação nacional. Isto
conduz à abordagem final, na qual far-se-ão sumários apontamentos acerca de alguns instrumentos de planejamento refletores da interação entre a Política Urbana
e Política Ambiental, previstos no Estatuto da Cidade.
Esclarece-se, antes de tudo, não se pretender esgotar o tema em todos
os seus possíveis aspectos, realizar análise exaustiva ou apresentar proposta original sobre a matéria, sobretudo em razão da limitação de espaço e,
principalmente, de estudo frente à complexidade do objeto aqui proposto.
Objetiva-se tão somente destacar e provocar reflexão acerca da problemática
eleita para o debate.

13

PRESTES, Vanêsca Buzelato. Municípios e Meio Ambiente: a necessidade de uma gestão urbano-ambiental.
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2. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO URBANO NO BRASIL: PADRÕES DE PLANEJAMENTO
IDENTIFICADOS NO PROCESSO DE URBANIZAÇÃO BRASILEIRO
A análise aqui proposta procura identificar os principais padrões de planejamento urbano historicamente formulados no Brasil e algumas concepções sobre a
cidade que pautaram os modelos adotados nas diferentes conjunturas, bem como
seus reflexos na produção das ilegalidades na ocupação do solo urbano. Não se
pode furtar a tal referência, ainda que sintética, sobretudo dada a complexidade
que a permeia, devido à importância revelada pela matéria para a compreensão
dos desafios da gestão da cidade contemporânea.
O Brasil urbano da Primeira República (1880-1930) foi marcado por concepções de caráter racista (herança escravista e ruralista) que buscavam constituir
uma nação por intermédio de sua essência rural14. Assim, a cidade era vista como
o “locus” da desordem social e política e da improdutividade econômica, e sua
população considerada pelas elites, grandes proprietárias de terra, como “classe
perigosa”15. Não considerando a cidade em sua totalidade, as intervenções públicas caracterizam-se como extremamente localizadas.
Somente na década de 20 têm-se início aos debates sobre a necessidade da
introdução do urbanismo no país, com intervenções pautadas pelos modelos estéticos europeus e tendo na modernização o seu princípio organizador. Isto porque
em tal período passam as elites, enfim, a ter a cidade como um lugar estratégico
para o seu projeto político e social. No entanto, concentra-se a produção de espaços públicos destinados a este extrato social privilegiado, deixando à margem o
território de exclusão, da informalidade, destinado às camadas populares16, observando-se o processo de “favelização”17.
Durante a era Vargas (1930-1950), o planejamento urbano reproduziu o padrão higienista dos países centrais, desenvolvido desde o final do século XIX,
baseado nas idéias de embelezamento e de construção da “cidade ideal” e pautado
pelo caráter modernizador18. Reconhecia-se o dinamismo das metrópoles, valorização que, no entanto, era insuficiente para que o urbano fosse tematizado como
questão, pois predominava ainda a concepção de que o crescimento das cidades
era gerador de problemas ao concentrar recursos provenientes do interior, utilizando-os de forma improdutiva19.
No final da década de 50, com o processo de intensa urbanização, introduzse a noção de um planejamento urbano fundado na eficiência, na funcionalidade

14
Segundo observação de Ermínia Maricato, “a crescente generalização da propriedade privada da terra, a partir de 1850,
com a confirmação do poder político dos grandes proprietários nas décadas seguintes, e a emergência do trabalho livre, a
partir de 1888”, embora tenham se dado anteriormente ao processo de urbanização, fortemente o influenciaram. (MARICATO, Ermínia. Brasil, Cidades: alternativas para a crise urbana. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. p. 18).
15
CARDOSO, Adauto Lúcio. RIBEIRO, Luiz César de Queiroz. Da cidade à nação: gênese e evolução do urbanismo no
Brasil. Cidade, povo e nação. Gênese do urbanismo moderno. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. p. 58.
16
Idem, pp. 58-60.
17
TESSLER, Magda Barth. Direito à moradia. Revista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região - Especial doutrina e
ementário, ano 11, n. 38, Porto Alegre, 2000. p. 145.
18
CARDOSO, Adauto Lúcio e RIBEIRO, Luiz César de Queiroz, op. cit., p. 65.
19
Idem, p. 62.
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e no crescimento controlado das cidades “saudáveis”. Criam-se institutos, secretarias e departamentos com o objetivo de aplicação de um modelo único a
todas às áreas urbanizadas do país, materializado através dos Planos Diretores.
Nesta década, o processo de industrialização brasileiro entra em nova etapa,
passando a produzir bens duráveis e até mesmo bens de produção. Isto promoveu mudanças significativas no modo de vida dos consumidores e, reflexamente,
também nas cidades20.
Durante o período autoritário, com a desarticulação da sociedade civil e com
a perda de ação do legislativo, o planejamento urbano torna-se cada vez mais técnico e isolado (“tecnificação” e “despolitização” dos problemas urbanos). Ignorase qualquer dimensão que reconheça o espaço urbano enquanto palco de conflitos,
a realidade da desigualdade de renda entre os diversos atores sociais e as peculiaridades das demandas de cada região da cidade. Assim, os planos e a legislação
urbanísticos apenas reiteravam os padrões já aplicados. A cidade foi concebida
como um problema econômico, apenas mais um dos aspectos a ser enfrentado na
política desenvolvimentista. Não se tratava mais de criar a cidade ideal, mas de
gerir com eficiência a cidade existente21.
A política urbana da década de 60 foi marcada pela atuação de duas grandes
instituições: o Banco Nacional da Habitação (BNH) e o Sistema Financeiro de
Habitação (SFH), criados pelo regime militar. Segundo ponderação de Maricato,
“a drenagem de recursos financeiros para o mercado habitacional, em escala nunca
vista no país, ocasionou a mudança no perfil das grandes cidades, com a verticalização promovida pelos edifícios de apartamentos. Além da imagem das cidades,
mudaram também o mercado fundiário e vários aspectos da cadeia produtiva”22.
Mas, tais órgãos mostraram-se parceiros dos agentes de intermediação financeira,
empreiteiras e construtoras, promovendo a concentração do mercado habitacional
e produzindo um mercado imobiliário dependente dos setores públicos.
É a partir da década de 70 que emerge a discussão acerca da institucionalização do planejamento urbano, no intuito de promoção do desenvolvimento integrado, num contexto de intenso processo de urbanização. A concepção de planejamento imperante correspondia à idealização de um projeto de “cidade do futuro”,
a partir da definição de padrões aceitáveis ou adequados de organização do espaço
físico. O instrumento em voga era o zoneamento, definido enquanto divisão do
conjunto do território urbanizado em zonas diferenciadas, para as quais seriam
aplicados parâmetros de uso e ocupação específicos23. Corresponde a uma visão
tecnocrática, visto ser a cidade considerada como um objeto puramente técnico.
Como conseqüência, tem-se a separação total entre planejamento – esfera técnica
por excelência -, e gestão – dimensão política24.

20

MARICATO, Ermínia. Brasil, Cidades: alternativas para a crise urbana. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. p. 19.
CARDOSO, Adauto Lúcio e RIBEIRO, Luiz César de Queiroz, op. cit., pp. 53- 78.
22
MARICATO, Ermínia, op. cit., p. 20.
23
Estatuto da Cidade: guia para a implementação pelos municípios e cidadãos: Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, que
estabelece as diretrizes gerais da política urbana. 2ª ed. Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações,
2002. p. 38.
24
Idem, p. 40.
21
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Na década de 80, com a crise do milagre brasileiro e a reabertura democrática, ocorre o processo de politização da questão urbana. Como a imensa maioria
dos assentamentos habitacionais era irregular ou ilegal, criou-se extrema dependência do poder público. Isto favoreceu a implementação de uma rede política responsável pela renovação do clientelismo e do populismo como forma de relação
entre a sociedade civil e seus representantes25.
No entanto, como destacam Cardoso e Ribeiro, emerge o desenvolvimento
de formas de mobilização em torno da apropriação dos benefícios da urbanização
e da ação do Estado26. Sua principal expressão se dará no âmbito das discussões
em torno da Constituinte, em meados dos anos 80, quando se articula o Fórum
Nacional de Reforma Urbana (FNRU) - formado por várias entidades do movimento popular, ONG’s, federações de sindicatos urbanos, setores universitários e
técnicos de órgão públicos - organizado com vistas ao debate das questões urbanas. Envolve-se o FNRU na elaboração da Emenda Popular pela Reforma Urbana,
responsável pela criação do capítulo urbano da Constituição de 1988.
E mais, Nakano e Rolnik atentamente identificam que as concepções que
passaram a ser defendidas por lideranças populares e setores técnicos, neste
período, com o reconhecimento da cidade enquanto palco de conflitos e com a
identificação das necessidades específicas de cada região, influenciaram as administrações públicas e foram responsáveis pelo surgimento de novas experiências,
voltadas agora para a permanente construção de espaços democráticos27.
Atualmente, o grande marco relatório e referencial normativo da organização
do espaço urbano é o Estatuto da Cidade - Lei 10.257, de 10 de julho de 200128 -, que
tem por objetivo regulamentar o Capítulo de Política Urbana previsto constitucionalmente. Constitui-se em inovador instrumento legal para o país, uma vez que se baseia
nos princípios fundamentais do direito à cidade e à cidadania, da gestão democrática
da cidade e da função social da propriedade, reconhecendo e afirmando o papel dos
municípios na formulação e condução do processo de gestão das cidades.
3. PRESSUPOSTOS DE UMA AGENDA URBANO-AMBIENTAL
3.1 Concepção de Meio Ambiente Urbano
Poder-se-ia discorrer acerca das diversas concepções do espaço geográfico que se denomina cidade, sob os pontos de vista sociológico, demográfico,
econômico, urbanístico e jurídico29, no intuito de identificar os elementos de

25
NAKANO, Anderson Kasuo. ROLNIK, Raquel. Velhas questões, novos desafios. Cadernos Le Monde Diplomatique.
São Paulo, especial n.º 2, p. 30, janeiro 2001. pp. 31-32.
26
CARDOSO, Adauto Lúcio e RIBEIRO, Luiz César de Queiroz, op. cit., p. 71.
27
NAKANO, Anderson Kasuo e ROLNIK, Raquel, op. cit., p. 31.
28
Iniciou sua tramitação em 1989 (projeto de Lei n. 5788/90), acumulando 12 anos de negociações até entrar em vigência
em outubro de 2001.
29
Para uma introdução a esta análise, ver: SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 3ª ed. rev. e atual. São
Paulo: Malheiros, 2000. pp 24-25; LE GOFF, Jacques. Por Amor às Cidades: conversações com Jean Lebrun. Trad.
Reginaldo Carmello Corrêa de Moraes. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998.
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incorporação necessária aos instrumentos de gestão e planejamento. Porém, em
razão da necessidade de restringir-se e objetivar-se o debate, abordar-se-á diretamente as tentativas de construção de um conceito jurídico de meio ambiente
que abarque o urbano.
Dada a vasta literatura a respeito, seria improdutivo e impróprio proceder
à exaustiva revisão bibliográfica e citações do posicionamento dos autores que
se dedicam à temática. Impende referir, apenas, que o meio ambiente no espaço
urbano exige a incorporação de uma dimensão que extrapola a avaliação do ambiente natural (ar, água, solo, fauna e flora), ampliando-se de forma a integrar os
elementos naturais, culturais e artificiais que interagem e interferem nas cidades,
sempre considerando-se a presença interventora do homem30.
Há que se pensar a concepção de ambiente como produção social, com todas as interações econômicas, sociais e políticas engendradas pela sociedade no
processo de sua construção histórica. J. Ribeiro Almeida e outros autores, diante
desta perspectiva, propõem sua análise a partir da seguinte estrutura: “uma configuração territorial ou espacial, formada pelo arranjo dos objetos naturais e criados
pelo homem e a dinâmica social constituída de variáveis econômicas, culturais e
políticas, que a cada momento histórico dão uma significação e um valor específicos do meio técnico criado pelo homem”31.
Esta a concepção de José Afonso da Silva ao lecionar acerca das áreas urbanas enquanto elemento integrador do meio ambiente: “O conceito de meio
ambiente há de ser, pois, globalizante, abrangente de toda a natureza, artificial
e original, bem como os bens culturais correlatos, compreendendo, portanto, o
solo, a água, o ar, a flora, as belezas naturais, o patrimônio histórico, artístico,
paisagístico e arquitetônico. O meio ambiente é, assim, a interação do conjunto
de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam o desenvolvimento
equilibrado da via em todas as suas formas” 32.
Num esforço de sistematização das perspectivas que orbitam as interpretações do conceito em debate, Édis Milaré assim manifesta-se: “Numa visão estrita,
o meio ambiente nada mais é do que a expressão do patrimônio natural e suas relações com e entre os seres vivos. Tal noção, é evidente, despreza tudo aquilo que
não seja relacionado com os recursos naturais. Numa concepção ampla, que vai
além dos limites fixados pela Ecologia tradicional, o meio ambiente abrange toda
a natureza original (natural) e artificial, assim como os bens culturais correlatos.
Temos aqui, então, um detalhamento do tema, de um lado com o meio ambiente
natural, ou físico, constituído pelo solo, pela água, pelo ar, pela energia, pela fauna e pela flora, e, do outro, com o meio ambiente artificial (ou humano), formado
pelas edificações, equipamentos e alterações produzidos pelo homem, enfim, os

30
CARVALHO, Ana Luisa Soares de. PRESTES, Vanêsca Buzelato. Plano Diretor e proteção às ambiências urbanas
como elemento do patrimônio cultural – A possibilidade de aplicação do princípio da precaução no caso de Porto Alegre. In: Congresso Internacional de Direito Ambiental (9.:2005:São Paulo, SP). Paisagem, Natureza e Direito/organizador
Antonio Herman Benjamin. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde. 2v. p. 447.
31
ALMEIDA, J. Ribeiro. MARQUES, Telma. MORAES, Frederico E. R.. BERNARDO, José. Planejamento Ambiental.
2ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Thex Editora, 1999. p. 130.
32
SILVA, José Afonso da Silva. Direito ambiental constitucional. 4. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 20.
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assentamentos de natureza urbanística e demais construções. Em outras palavras,
quer-se dizer que nem todos os ecossistemas são naturais, havendo mesmo quem
se refira a ‘ecossistemas naturais’ e ‘ecossistemas sociais” 33.
Nesse sentido, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n°
6.938/81), ao traçar o conceito legal34, apresenta acentuada amplitude normativa.
Significa dizer que está a consagrar a perspectiva holística e globalizante acima
referida. E mais, esta interpretação extensiva impele a um esforço de harmonização entre os demais valores jurídicos inseridos plano constitucional, sobremaneira
- no que diz ao objeto da presente exposição -, aqueles que informam a política
urbana, ao que se passa a analisar.
3.2 Direito Ambiental e Direito Urbanístico: Apontamentos para a Reflexão Acerca de
suas Inter-relações
O crescimento urbano afeta o meio ambiente. Nenhum ineditismo nesta óbvia e recorrente assertiva. Convém, no entanto, para fins de contextualização da
problemática apresentada, sistematizar as três ordens de impactos ambientais derivados da dinâmica das cidades, quais sejam, simplificadamente: (1)o alargamento do uso do solo e da exploração dos recursos naturais na área urbana, forçando
a competição entre atividades e funções pelo espaço; (2)o alargamento do uso do
solo e da exploração dos recursos naturais na área periférica; (3)as enormes quantidades de resíduos produzidos em decorrência da aceleração do metabolismo das
cidades pelo crescente nível de atividades35.
Os elementos referidos servem de justificação à abordagem das inter-relações
estabelecidas entre as Disciplinas do Direito Ambiental e do Direito Urbanístico, enquanto recortes de uma mesma realidade, a ambiência urbana e sua dinâmica degradante do meio ambiente. Deixando de lado as incursões acerca da conceituação destas
disciplinas empreendidas pelo abalizado posicionamento doutrinário pátrio36, passase ao que interessa, ou seja, os âmbitos de intersecção de abrangência de ambas.

33
MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000. p. 52-53.
34
Art. 3°, I: “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”.
35
A Methodological Framework of Environmental Assessment for Urban Development. United Nations Centre for Human
Settlements (Habitat). 1994.
36
No que diz com o Direito Ambiental, Toshio Mukai conceitua-o como um “conjunto de normas e institutos jurídicos pertencentes a vários ramos do direito, reunidos por sua função instrumental para a disciplina do comportamento humano em
relação ao seu meio ambiente” (MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
1992. p. 10). Paulo Affonso Leme Machado assevera ser um “Direito sistematizador, que faz a articulação da legislação,
da doutrina e da jurisprudência concernentes aos elementos que integram o ambiente” (MACHADO, Paulo Affonso Leme.
Direito ambiental brasileiro. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p.122.). Para Édis Milaré, o Direito do Ambiente (opção
terminológica do autor) corresponde ao “complexo de princípios e normas reguladoras das atividades humanas que, direta ou
indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão global, visando à sua sustentabilidade para as presentes
e futuras gerações” (MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2000. p. 93).
Quanto aos parâmetros para a construção de uma concepção de Direito Urbanístico, tem-se a lição de José Afonso da Silva:
“Ramo do Direito Público que tem por objeto expor, interpretar e sistematizar as normas e princípios reguladores da atividade
urbanística” (SILVA, José Afonso da. Direito urbanístico brasileiro. 3.ed.rev.atual. São Paulo: Malheiros, 1997. p.37).
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Sob a perspectiva do autor português Fernando Alves Correia, em que pese
ainda persistirem discussões doutrinárias no sentido do enquadramento do Direito
Urbanístico como capítulo do Direito Ambiental (como instrumento de proteção
do ambiente – “concepção imperialista” do meio ambiente)37, ou, em sentido inverso, de consideração deste como parte integrante daquele (ambiente como objeto do poder de planificação territorial)38, em verdade, afirmam-se como disciplinas jurídicas autônomas. Afinal, apresentam autonomia de fins, meios e objetos.
Destaque-se aqui, sobretudo, a autonomia de fins. O fim imediato do Direito Urbanístico é a fixação de regras jurídicas de uso, ocupação e transformação do território, e não a proteção do meio ambiente, que, embora presente, não é o vetor principal.
Já o Direito Ambiental está intrinsecamente preordenado à tutela do ambiente39.
Sua estreita conexão deriva, portanto, de apresentarem-se informadas por
princípios comuns. Significa dizer que a idéia de proteção do meio ambiente e
os princípios ambientais em geral estão presentes no Direito Urbanístico, sendo
manifestos não somente nos objetivos do planejamento urbanístico quando de sua
elaboração e aprovação, mas também no âmbito de sua execução. O Direito Urbanístico, enfim, cujas normas asseguram a gestão do espaço urbano, não é alheio
às preocupações do Direito Ambiental, contribuindo com normas que visam, em
última análise, a melhoria da qualidade de vida da coletividade40.
3.3 Concepção de Planejamento e sua Implicação na Zustentabilidade da Ambiência
Urbana
O meio ambiente urbano tem recebido relevante atenção nos recentes debates
internacionais sobre desenvolvimento. A respeito, a Agenda 21 (1992) constitui-se
reconhecidamente no documento marco de afirmação da importância da sustentabilidade dos assentamentos humanos, enfatizando a imperiosidade de implantação
de coordenação inter-setorial e descentralização dos processos decisórios. Também
merece menção a Segunda Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos, a Habitat II (Istambul, 1996), a qual aprofundou a inserção desta
discussão na agenda global, afirmando a contribuição das cidades sustentáveis para o
desenvolvimento econômico e social. Este entendimento tem sido largamente aceito,
tornando-se fundamento para novos conceitos e noções da ambiência urbana41.
Uma orientação comum em muitas concepções inovadoras diz respeito à
central preocupação com a implementação de processos de planejamento e gestão
do meio ambiente urbano, tradutor do vetor central da discussão aqui proposta.

37

CORREIA, Fernando Alves. O Plano Urbanístico e o Princípio da Igualdade. Coimbra: Almedina, 1997. pp. 84-85.
Idem, pp. 81-84.
39
Ibidem, p. 86.
40
GOMES, Carla Amado. As operações materiais administrativas e o direito do ambiente. Lisboa: Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1999. p. 28.
41
Solange Teles da Silva, citando estudos de Pascale Metzger, elucida e sistematiza brilhantemente as problemáticas relacionadas ao meio ambiente urbano e suas possibilidades de abordagem: (1)natureza na cidade (espaços verdes e elementos
físicos naturais); (2)riscos na cidade e da cidade; (3)gestão administrativa da cidade - gestão de serviços, planificação urbana, uso do solo, democratização dos modos de gestão, questões ambientais (SILVA, Solange Teles da, op. cit., p. 128).
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A respeito, convém mencionar, no caso brasileiro, que algumas das conclusões e
propostas estratégicas oriundas das atividades da Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21 Nacional42 orientam justamente (a)”para
o aperfeiçoamento e regulamentação do uso e da ocupação do solo urbano e promoção do ordenamento do território, contribuindo para a melhoria das condições
de vida da população, considerando a promoção da eqüidade, a eficiência e a
qualidade ambiental”, bem como (b)para a “promoção do desenvolvimento institucional e do fortalecimento da capacidade de planejamento e de gestão democrática, incorporando no processo a dimensão ambiental urbana e assegurando a
efetiva participação da sociedade”43.
Significa dizer, segundo Letícia Marques Osório, que “o desenvolvimento das
cidades, da distribuição da população em seu território físico, da distribuição das
atividades econômicas que se desenvolvem no âmbito do município e das áreas a
ele contíguas, tem de dar-se com base no planejamento de modo a prevenir os usos
incompatíveis que geram distorções no crescimento urbano. Além do que é dever do
poder público planejar44 o crescimento urbano de maneira a não implicar desequilíbrio ambiental presente e futuro, tendo em vista o princípio da sustentabilidade”45.
A respeito da significância de sustentabilidade urbana, cujo esclarecimento implica-se neste debate, tem-se ser o direito à cidade sustentável reconhecido
em diversos documentos internacionais46, os quais fundamentam, na anotação de
Nelson Saule Júnior, “o princípio internacional contemporâneo do desenvolvimento sustentável como princípio norteador do desenvolvimento urbano”47. No
plano prático, portanto, como parâmetro de sustentabilidade relativa à ambiência
urbana, tem-se que o desenvolvimento da cidade deve-se dar ordenadamente, sem
degradação do meio ambiente natural e construído, respeitando-se os limites da
terra, de modo a assegurar os valores sociais de preservação e de moradia também
em prol das gerações futuras48. Corresponde, enfim, consoante Solange Teles da
Silva, à “gestão das cidades no tempo, ou seja, à administração presente e futura
dos recursos ambientais da e na cidade associada à gestão social”49.
Porém, carece-se, também, de reflexão quanto ao próprio ato de planejar
tendo-se em conta diferentes níveis de interação, como ocorre com a intersecção entre plano ambiental e urbanístico. Para tais digressões, recorre-se à lição

42

Decreto Federal de 26 de fevereiro de 1997.
MMA/IBAMA/CONSÓRCIO PARCERIA 21. Cidades Sustentáveis: Subsídios à elaboração da Agenda 21 Brasileira. MMA/IBAMA: Brasília, 2000. p. 15.
44
Artigo 174, Constituição Federal: “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. § 1º. A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento”.
45
MATTOS, Liana Portilho (Org.). Estatuto da Cidade comentado: Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001. Belo Horizonte:
Mandamentos, 2002. p. 90.
46
Pacto Internacional de Direito Econômicos, Sociais e Culturais (1966), Pacto Internacional de Direito Civis e Políticos
(1966), Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento (1986), Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992), Agenda 21 (1992), Agenda Habitat (1996).
47
SAULE JÚNIOR, Nelson. Novas perspectivas do direito urbanístico brasileiro. Ordenamento Constitucional e Política Urbana. Aplicação e eficácia do plano diretor. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1997, pp. 74-75.
48
MATTOS, Liana Portilho, ob. cit., p. 87.
49
SILVA, Solange Teles da, op. cit., p. 135.
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de J. Ribeiro Almeida, Frederico Moraes, J. M. de Souza e Telma Marques, os
quais afirmam que a incorporação do ambiente ao planejamento não significa
apenas sua agregação na forma de um capítulo especial, nem a organização
de uma nova hierarquia de valores que tenha em primeiro lugar os valores ambientais. Em realidade, “consiste na análise sistemática, no decorrer de todo
o processo de planejamento, das oportunidades e potencialidades, bem como
dos riscos e perigos inerentes à utilização dos recursos ambientais da sociedade para o seu desenvolvimento”50.
Observação de extrema relevância elaborada pelos citados autores está na
afirmação de que a determinação de áreas de planejamento e gestão ambiental
não significa apenas uma planificação física do território municipal, objetivando restrições de uso. Explicitando, discorrerem a respeito da dupla dimensão da
temática: técnica e política. A dimensão técnica, em suas palavras, “implica o
domínio de uma metodologia de trabalho própria no acesso a informações atualizadas, sistematizadas e agregadas ao nível adequado às necessidades”. No que diz
com a dimensão política, identificam que “nas áreas determinadas com base nos
aspectos técnicos, a implementação das ações para os usos propostos necessita da
participação dos principais atores sociais locais, além da descentralização administrativa para as principais políticas setoriais locais (processo de conciliação que
busca conciliar valores, necessidades e interesses divergentes e administrar conflitos entre os vários atores que disputam os benefícios da ação governamental)51.
A implicação desta proposta está em “o planejamento ambiental não poder
ser desvinculado das políticas de desenvolvimento e da distribuição dos benefícios
sociais por ele gerados, tampouco essas políticas podem continuar a ser orientadas pelos tradicionais modelos normativos e técnico-econômicos de planejamento que não reconheçam as especificidades das inter-relações dos fatores naturais
e culturais de uma dada realidade planejada”. Destacam os autores, portanto, a
premência do fortalecimento de metodologias interdisciplinares de planejamento,
sendo que somente por este viés será possível a articulação das especificidades
das relações estabelecidas entre os ambientes naturais e humanos52. Daí a necessidade de interação entre política urbana e ambiental de forma qualificada.
4. ALGUNS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO REFLETORES DA INTERAÇÃO ENTRE
POLÍTICA URBANA E POLÍTICA AMBIENTAL EM ÂMBITO LOCAL
A Constituição Federal de 1988 trouxe ao ordenamento jurídico pátrio um
capítulo dedicado com exclusividade à Política Urbana, em que estão contidos os
artigos 182 e 183. A sua regulamentação foi efetivada com a edição da Lei 10.
257, de 10 de julho de 2001, o Estatuto da Cidade. Cumpre destacar, no âmbito
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ALMEIDA, J. Ribeiro; MARQUES, Telma; MORAES, Frederico E. R.; Bernardo, José. Planejamento Ambiental. 2ª ed.
rev. e atual. Rio de Janeiro: Thex Editora, 1999. p. 123.
51
Idem, 133.
52
Ibidem, p. 124.
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da problemática objeto de análise, que se constitui este em um importante suporte
jurídico para a ação dos governos municipais, vez que reconhece seu papel fundamental na formulação e condução do processo de gestão das cidades ao estabelecer diretrizes para nortear a elaboração de políticas públicas urbanas53. Um
autêntico esforço de revalorização do âmbito local.
Repisa-se, ainda, que muito se tem exigido dos municípios no planejamento e
gestão do espaço urbano também no sentido de garantir a efetiva proteção do patrimônio ambiental. Isto porque cabe ao governo municipal, ao promover o controle
jurídico do processo de desenvolvimento do espaço urbano através da formulação
de políticas públicas de ordenamento territorial - de acordo com suas especificidades e realidade local -, garantir que interesses individuais distintos coexistam com
os interesses sociais, culturais e ambientais da cidade como um todo.
Em reforço a esta idéia, a primeira diretriz prevista no artigo 2º do Estatuto
da Cidade trata da afirmação do direito à cidade sustentável, já explorado anteriormente. Já as diretrizes contidas nos incisos IV e V de mesmo dispositivo apontam
duas dimensões igualmente importantes da questão urbana, planejamento e gestão. Ainda no vislumbre da incorporação e integração às estratégias de planejamento e desenvolvimento urbano da perspectiva ambiental, tem-se a alínea “g” do
inciso VI, a determinar que a ordenação do solo deve se dar de forma a evitar a
degradação ambiental, e os incisos VIII, referindo-se à sustentabilidade; XII, que
ao mencionar as noções de meio ambiente natural e construído revela a íntima
conexão entre Direito Ambiental e Urbanístico; e XIV, assegurando a obediência
das normas ambientais no processo de regularização fundiária.
Dentre os instrumentos de política urbana previstos expressamente pelo Estatuto da Cidade em seu artigo 4º, aponta-se aqui destaque para alguns daqueles
que se destinam especificamente à promoção do ordenamento do território através
da atividade de planejamento em âmbito municipal (inciso III), capazes de congregar, portanto, as potencialidades da interação entre urbanismo e meio ambiente, quais sejam, o plano diretor, disposto na alínea “a”, e o zoneamento ambiental,
mencionado na alínea “c”.
Não há pretensão de explorar-se à exaustão o conceito jurídico, competências correspondentes, requisitos legais e formas de implementação de tais institutos. Limitar-se-á à mera digressão acerca de sua finalidade e adequação a um
planejamento qualificado e eficiente, assegurador de eqüidade no acesso aos equipamentos e serviços públicos e aos recursos ambientais.
4.1 Zoneamento Ambiental
O zoneamento ambiental constitui-se em um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, sendo arrolado no inciso II do art. 9° da Lei
n° 6.938/81. As diretrizes para sua elaboração constam do Decreto n. 4.297, de
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MATTOS, Liana Portilho, op. cit., 69.
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10.07.2002, que regulamenta a lei nessa especificidade, trazendo em seu artigo 2º
a expressão do conceito jurídico: “Instrumento de organização do território a ser
obrigatoriamente seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e
privadas, estabelece medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da
biodiversidade, garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da população”.
Enquanto técnica fundamental de planejamento urbanístico, corresponde à
repartição do território municipal com vistas à determinação da destinação da
terra urbana e do uso do solo (zonas de uso), definindo a qualificação do solo em
urbano, de expansão urbana, urbanizável e rural. Em sua classificação em ecológico-econômico, presta-se ao planejamento de determinado espaço geográfico em
parcelas iguais nas quais se autorizam determinadas atividades ou interdita-se, de
modo absoluto ou relativo, o exercício de outras54.
Sob esta segunda perspectiva, apresenta-se como instrumento valioso para a
solução de problemas ambientais, mecanismo por excelência para a elaboração do
planejamento de forma absolutamente integrada das dimensões social, econômica
e ambiental, premissas da sustentabilidade urbana. Afinal, consta como objetivo
de sua implementação (artigo 3º, Decreto 4.297/2002) que, na distribuição espacial das atividades econômicas, considerar-se-á a importância ecológica e as
limitações e fragilidades dos ecossistemas envolvidos, com vistas a restrições e
alternativas de exploração.
4.2 Plano Diretor
Constitui-se o Plano Diretor55, consoante o texto constitucional (artigo 182,
§1º), em instrumento básico da política municipal de desenvolvimento urbano,
incumbindo-lhe cumprir a premissa da garantia da função social da propriedade
urbana. É, enfim, o instrumento legal definidor, em nível municipal, dos limites,
faculdades e obrigações envolventes da propriedade, ao proceder ao estabelecimento do destino específico das diferentes regiões do município.
Pode ser considerado o plano urbanístico geral a nível local56, definidor das
metas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano, vez que contém normas
sobre zoneamento, exigências quanto às edificações e matérias relativas ao uso
do solo. Cabe-lhe, desta feita, a determinação, como normas imperativas aos particulares e agentes privados, dos critérios para a verificação do cumprimento da
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MACHADO, Paulo Affonso Leme. ob. cit., p. 159.
José Afonso da Silva define o plano diretor “como instrumento de atuação da função urbanística dos Municípios, constitui um plano geral e global que tem, portanto, por função sistematizar o desenvolvimento físico, econômico e social do
território municipal, visando ao bem-estar da comunidade local” (SILVA, José Afonso da. ob. cit., p. 13). Paulo Affonso
Leme Machado, por seu turno, anota que “inventariar e diagnosticar qual a vocação ecológica das diferentes áreas ou
espaços de uma cidade, quais os seus usos e quais as limitações ao uso desses espaços será o mínimo que um plano diretor
deverá conter” (MACHADO, Paulo Affonso Leme. ob. cit. p. 165).
56
CUSTÓDIO, Helita Barreira. Normas de proteção ao patrimônio cultural brasileiro em face da Constituição Federal e
das normas ambientais. In: Revista de Direito Ambiental, São Paulo: Revista dos Tribunais, abr. /jun., ano 2, 1997. p. 25.
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função social pela propriedade e as condicionantes do exercício desse direito, a
fim de se alcançarem os objetivos da política urbana.
Entretanto, não se limita a uma mera distribuição das várias vocações do
território municipal. Apresentará verdadeiro inventário da cidade, seus usos e limitações de uso, em seus aspectos físico, social, econômico, administrativo, bem
como ambiental. Acaba por definir, portanto, as prioridades do governo local,
disciplinando, controlando e orientando as atividades urbanísticas e o desenvolvimento da cidade57, embasando os objetivos e estratégias da política urbana, daí
decorrendo sua extrema relevância à atividade de planejamento.
Enfim, as funções do plano diretor podem ser assim sistematizadas: inventário da realidade urbana; conformação do território, no sentido de promover o
aproveitamento racional e otimizado dos recursos; conformação do direito de
propriedade do solo; e gestão do território. Como princípios norteadores, tem-se:
função social da propriedade, desenvolvimento sustentável, funções sociais da
cidade, igualdade, justiça social e participação popular58.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 Na ausência de efetivas e eficientes políticas de gestão urbana, centros urbanos de crescimento acelerado tornam-se foco de séria degradação ambiental. Daí
a premência de sensibilizar-se os gestores das cidades da necessidade de incorporação e integração às estratégias de planejamento e desenvolvimento urbano da
perspectiva ambiental.
5.2 O desafio fundamental corresponde à implementação do planejamento urbano-ambiental: como planejar melhor e administrar mais efetivamente o processo
de desenvolvimento urbano, evitando ou, ao menos, mitigando problemas e conflitos ao se identificar os processos e potencialidades do crescimento da cidade.
Concepções mais elaboradas e tecnicamente orientadas de gestão urbana contribuem para a mobilização e efetiva exploração e alocação dos recursos locais.
5.3 A aprovação da Lei n. 10.257/2001 reivindica a revisão dos instrumentos legais e normativos que tratam de matéria relacionada ao desenvolvimento urbano e
à sustentabilidade das cidades. Como instrumentos de planejamento refletores da
interação entre política urbana e política ambiental que prevê, através dos quais
se efetiva a incorporação da dimensão ambiental às políticas urbanas locais, temse o zoneamento ecológico-econômico (instrumento integrador do planejamento
sócio-econômico-ambiental) e o plano diretor (conjunto de princípios e regras
orientadores da construção e utilização do espaço urbano, embasando a formulação de opções de desenvolvimento e modelos de territorialização).
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Quanto às formalidades relativas à competência, ao conteúdo e demais requisitos legais: artigos 39 a 42, Estatuto da
Cidade.
58
Estatuto da Cidade: Guia para a implementação..., op. cit., . p. 44.
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LIMITES DA RELATIVIZAÇÃO DO DIREITO
FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO
LUCIANA TOLEDO MARTINHO
Promotora de Justiça no Estado do Amazonas, Professora
Universitária e Mestranda em Direito Ambiental pela Universidade
do Estado do Amazonas – UEA

1. MEIO AMBIENTE COMO DIREITO FUNDAMENTAL
Para qualificar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como
um direito fundamental é preciso, primeiramente, definir o alcance da expressão
direito fundamental.
Parte-se, então, da idéia de direitos humanos, que seriam os direitos tocantes ao gênero humano, à humanidade em geral, presentes, historicamente,
em convenções e tratados internacionais, e que estão ligados à existência digna do homem.
A garantia do exercício dos direitos humanos passa por sua inserção no direito positivo, sendo que os direitos humanos reconhecidos pelo ordenamento jurídico-positivo, seja no âmbito interno, seja no âmbito internacional, são vistos
como direitos fundamentais.
Ao mencionar os direitos fundamentais, COMPARATO diz serem “os
direitos humanos positivados nas Constituições, nas leis, nos tratados internacionais” 1.
Ainda em torno do conceito de direito fundamental, cumpre distinguir entre
os direitos formal e materialmente fundamentais, conforme estejam ou não abrigados por uma rubrica específica no direito positivo.
Assim, a Constituição Brasileira traz, no elenco de seu Título II, os direitos
e garantias fundamentais, os quais podem ser vistos como direitos formalmente
fundamentais, uma vez que assinalados desta forma pela Carta Política.
A natureza fundamental de um direito não se esgota, no entanto, no fato de
estar presente em um rol.
Antes, é o conteúdo do direito que o classifica como um direito fundamental.
Neste aspecto, esclarecedora é a lição de MELO:
Ora, como já foi demonstrado, os direitos podem ser considerados como formalmente fundamentais e materialmente fundamentais. Com relação a estes, encon-

1

COMPARATO, Fábio K. A afirmação histórica dos direitos humanos, 4 ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005 p. 57
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tramos a autorização expressa do § 2º, do Art. 5º da Constituição Federal, ao
declarar que os direitos fundamentais expressos na Carta Magna “não excluem
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. (...)” 2

Como situar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado neste
contexto?
Há que ser salientada a presença do meio ambiente nos documentos internacionais que tratam de direitos humanos, sendo reconhecido o direito ao meio
ambiente como um direito social, essencial à existência humana.
A título de exemplo, pode ser citado o texto da Declaração do Meio Ambiente de Estocolmo, cujo Princípio 1 diz:
O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de
condições de vida adequada em um meio cuja qualidade lhe permita levar uma
vida digna e gozar de bem-estar e tem a solene obrigação de proteger e melhorar esse meio para as gerações presentes e futuras. 3

A Constituição Brasileira inseriu o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado em capítulo constante do título que versa sobre a ordem social, definindo-o como um direito de todos, essencial à sadia qualidade de vida.
Aliando a previsão constitucional ao conteúdo do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, tem-se que constitui ele um direito fundamental, ou,
para adequar este direito às classificações aqui apresentadas, pode-se afirmar que
se trata de um direito materialmente fundamental.
O que define esta natureza do direito ao meio ambiente é a relação
que tem seu conteúdo, explicitada no dispositivo constitucional que sobre
ele versa 4, com o direito à vida, sendo que o meio ambiente ecologicamente
equilibrado é considerado um elemento integrante da sadia qualidade de
vida do homem.
Sem embargo de estar fora do elenco de garantias e direitos fundamentais
do artigo 5º da Carta Política, portanto, o direito ao meio ambiente é, sem qualquer hesitação, um direito fundamental, sendo pertinente a nomenclatura direitos
fundamentais dispersos, adotada por CANOTILHO, cuja lição aponta no sentido
de que “o amplo catálogo de direitos fundamentais (...) não esgota o campo constitucional dos direitos fundamentais” 5.
2. CONFLITOS ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS
Os direitos fundamentais, muito embora carreguem um conteúdo de importância extremada, não são direitos de caráter absoluto.

2
MELO, Sandro N. Meio ambiente ecologicamente equilibrado e a garantia do conteúdo essencial dos direitos fundamentais. In Hiléia Revista de Direito Ambiental da Amazônia, Manaus, a.2, n.2, 231-246, agosto-dezembro 2004
3
4
5

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 5 ed., São Paulo: Malheiros, 2004, p. 59
Constituição Brasileira, art. 225
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 6 ed., Coimbra: Almedina, 1993, p. 529
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Sua relativização impõe-se até mesmo para que possam coexistir, posto ser
comum a ocorrência de conflitos entre direitos fundamentais.
Seria impossível a sobrevivência humana, exemplificativamente, se todos os
homens exercessem sua liberdade sem limites. Por certo, o exercício ilimitado da
liberdade de um, frustraria o direito à vida, liberdade e privacidade de outro.
A máxima popular segundo a qual tua liberdade termina onde começa a
minha, nada mais é do que uma expressão da necessária relativização dos direitos
fundamentais.
A relativização dos direitos fundamentais está tão vinculada ao exercício destes direitos, que até mesmo o texto constitucional é sede de várias demonstrações do
caráter relativo dos direitos fundamentais, como é o caso do direito à inviolabilidade
do domicílio, limitado pela ocorrência de situação de flagrância delitiva. 6
No que concerne ao conflito entre direitos fundamentais, diversas são as
formas através das quais se manifesta, sendo que neste estudo será enfocado o
conflito através da natureza dos direitos em choque.
O exercício de direitos fundamentais pode ser conflitante com o exercício de
direitos fundamentais da mesma natureza, ou de natureza diversa.
Tomando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, seu
exercício por titulares diversos pode ser conflitante, resultando num conflito
entre direitos fundamentais da mesma natureza, como também o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado pode colidir com direitos de natureza diversa, como ocorre, com freqüência, no tocante ao direito ao desenvolvimento econômico.
Além dessa, que é uma das muitas dimensões que pode ter o conflito entre
direitos fundamentais, RORIZ cita a colisão entre o aspecto negativo e positivo do
mesmo direito fundamental, e a colisão entre o aspecto fático e o aspecto jurídico
do mesmo direito fundamental. 7
2.1 Solução dos Conflitos entre Direitos Fundamentais
Ao definir o meio ambiente como direito fundamental, MELO questiona se
este direito “deve prevalecer sobre outros interesses ou direitos, inclusive sobre
aqueles igualmente fundamentais”. 8
Este questionamento remete a alguns cuidados que devem ser adotados
quando do enfrentamento de um conflito entre direitos fundamentais.
O primeiro deles está contido no questionamento citado, e consiste no perigo representado pela facilidade da solução advinda da sobreposição de um direito a outro.
O conflito entre direitos fundamentais de natureza diversa não tem feições simples o suficiente para ser resolvido apenas com um exercício de
hierarquização.

6
7
8

Constituição Brasileira, art. 5°, XI
RORIZ, Liliane. Conflito entre normas constitucionais. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2001, p.14
MELO, op. cit., p. 237

630

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Tomando-se o exemplo do conflito entre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito ao desenvolvimento econômico, qual deveria ser posto
em uma escala preferencial, em uma situação conflitante? Como hierarquiza-los?
O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pode ser mais relevante para os povos desenvolvidos economicamente, enquanto o direito ao desenvolvimento econômico pode ser mais relevante para os povos tradicionais, que
vivem num ambiente ecologicamente equilibrado.
A solução da hierarquização de direitos não comporta critérios seguros, e
sobre ela esclarece RORIZ:
A primeira tendência do examinador é a de hierarquizar os direitos. Tal não é,
porém, a melhor das soluções, pois uma pirâmide de direitos terminaria por
anular os de hierarquia mais baixa, privilegiando os de padrão mais alto. 9

Outro perigo que ronda a solução dos conflitos entre direitos fundamentais
reside no dualismo, ou seja, na contraposição entre idéias, conceitos, e, por via de
conseqüência, entre direitos, que parece ser instintivo do ser humano.
Assim, o homem gasta muito de sua existência fazendo escolhas entre o
urbano e o rural; classificando-se como branco ou negro, o que acaba refletido no
campo do direito.
Por esta razão, é comum ouvir-se afirmações acerca do direito ambiental
como sendo o direito do preservacionismo absoluto, em contraponto a qualquer
exploração dos recursos naturais, o que nada mais é do que uma redução do conceito de direito ambiental.
A solução de um conflito entre direitos fundamentais é fruto de um complexo exercício de ponderação, que conduz à prevalência de um direito sobre o outro
apenas no âmbito de uma situação concreta.
É possível, adotando-se sempre este exercício, que um determinado direito,
prevalente em uma situação, tenha seu exercício contido em situação diversa.
Tanto mais lúcida é a solução do conflito entre direitos fundamentais, quanto
mais próxima estiver ela da idéia de coexistência de direitos.
Na busca pela solução dos conflitos entre direitos fundamentais, há que se
ter como norte alguns princípios.
Dentre estes princípios destacam-se, primeiramente, o princípio da proporcionalidade, que orienta na atribuição do correto valor aos direitos conflitantes
na situação posta, e, assim como o princípio da razoabilidade, controla a relação
entre os meios utilizados e os fins pretendidos.
O princípio da unidade da constituição, também tem aplicação necessária no
que pertine à solução de conflitos entre direitos fundamentais, sendo o princípio que
permite interpretar as normas constitucionais como parte de um mesmo contexto,
ou, na lição de CANOTILHO, “não como normas isoladas e dispersas, mas sim
como preceitos integrados num sistema interno unitário de normas e princípios”10.

9
10

RORIZ, op. cit., p. 27
CANOTILHO, op. cit., p. 227
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Por fim, merece atenção o princípio da máxima efetividade conferida ao direito, que permite estender o exercício do direito o máximo possível, tendo como
alvo a aproximação do seu conteúdo.
3. RELATIVIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE
EQUILIBRADO
Até aqui restou estabelecido que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, e que, como tal, não é absoluto,
havendo de ser flexibilizado em situações de conflito com outros direitos, da
mesma natureza ou não.
Rica é a casuística referente às hipóteses em que o direito ao meio ambiente
deverá ser relativizado, a fim de possibilitar seu exercício em harmonia com os
outros direitos tocantes ao homem.
É possível enxergar a relativização do direito ao meio ambiente frente
aos direitos culturais, por exemplo, no caso do Amazonas, onde é hábito
cultural arraigado nos costumes da população, o preparo de receitas culinárias com a carne de tartaruga, animal em risco de extinção, sendo que a
compatibilização dos direitos vem sendo paulatinamente alcançada com o
cultivo de tartarugas para o consumo humano em cativeiros, fiscalizados
pelo IBAMA.
É comum, ainda, a necessidade de relativização do direito ao meio ambiente
frente ao direito à moradia, que tem repercussões na existência digna do homem.
Exemplo do conflito acima descrito ocorreu em área entre os municípios de Novo Airão e Barcelos, no interior do Estado do Amazonas, onde
foi criado, pelo Decreto 85200/80, o Parque Nacional do Jaú, em área onde
habitavam várias famílias, sendo que o conceito de parque nacional oriundo do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – Lei 9985/00, não
comporta habitantes em áreas que tais, sendo prevista a desapropriação das
áreas particulares ali existentes.
Este é um conflito que até hoje não encontrou solução definitiva, sendo que
os habitantes retirados do local continuam lutando por uma indenização suficiente
para suas necessidades, enquanto outros habitantes persistiram e permaneceram
no local, ainda que contra determinação legal. 11
Freqüente, também, é a necessidade de relativização experimentada pelo direito ao meio ambiente frente ao direito ao desenvolvimento econômico.
Seria uma solução justa impedir que as populações que vivem da exploração
dos recursos naturais experimentassem o desenvolvimento econômico, impondo
a elas a obrigação de conservar estes recursos?
Não seria mais coerente preparar estas populações para um desenvolvimento
de caráter sustentável, obtido através de técnicas corretas de exploração e manejo
dos recursos naturais?

11

Dados baseados na experiência da autora junto à Promotoria de Justiça de Novo Airão, no período de 2002-2003
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Esta segunda solução permitiria a coexistência entre o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, com sede no artigo 225 da Constituição Brasileira, e os
princípios regentes da ordem econômica, com sede no artigo 170 da mesma Carta.
O último dispositivo constitucional citado, que menciona a valorização do
trabalho humano e da livre iniciativa, com o fim de conferir a todos existência digna, limita o direito ao desenvolvimento econômico, na medida em que determina
a observância, dentre outros, do princípio da defesa do meio ambiente.
Para a solução dos conflitos apontados, e de todos os outros, não se pode
conferir ao meio ambiente o status de um direito hierarquicamente superior, buscando-se a solução da coexistência, com a salutar consciência de que a preservação do meio ambiente não tem qualquer significado se não aplicada à destinação
constitucional da sadia qualidade de vida do homem, numa necessária visão antropocêntrica do meio ambiente.
5. LIMITES DA RELATIVIZAÇÃO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE
EQUILIBRADO
Tendo em consideração que o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado constitui um direito fundamental, que para ser exercido, e coexistir
com os demais direitos, deve ser relativizado, cumpre analisar até onde pode chegar a flexibilização deste direito.
A relativização exercida de modo livre conduz ao perigo de tirar do direito
suas características, aquilo que o justifica.
Parte-se, assim, da premissa inicial de que a relativização do direito ao meio
ecologicamente equilibrado há de ser limitada, devendo-se estabelecer em que
consistem tais limites.
Estes limites podem, contudo, ser analisados sob prismas variados.
5.1 Limites de Ordem Pragmática
No campo pragmático, a relativização esbarra em limites que impedem que
se flexibilize o direito.
Estes limites podem ser representados pelo monismo jurídico, que impera na
sociedade moderna, assim explicado por WOLCKMER:
Distintamente da ordem jurídica feudal, pluralista e consuetudinária, o direito
da sociedade moderna, além de encontrar no estado sua fonte nuclear, constitui-se num sistema único de normas jurídicas integradas (“princípio da unicidade”), produzidas para regular, em determinados espaço e tempo, os interesses de uma comunidade nacionalmente organizada.12

Desta forma, muito embora em algumas regiões do Brasil seja comum e faça
parte da cultura local a caça de animais silvestres, esta é uma prática proibida no
12

WOLCKMER, Antônio C. Pluralismo Jurídico. 3 ed., São Paulo: Alfa Omega, 2001, p.61

Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students‘ Papers

633

território nacional pela Lei de Crimes Ambientais, que, em nome da preservação
do meio ambiente ecologicamente equilibrado, atribui pena a esta prática.
Por mais equilibrado que pudesse parecer um posicionamento relativista na
presente questão, este posicionamento não seria capaz de transpor a barreira do monismo jurídico, afinal somos uma sociedade organizada em um Estado único, sob
a égide de um sistema jurídico único, não havendo espaço algum, ou pouco espaço
havendo, para a legislação de acordo com as peculiaridades de cada região.
5.2 Limites de Ordem Principiológica
No que concerne ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
é possível vislumbrar a ação dos princípios de direito ambiental como elementos
limitadores da relativização daquele direito.
Ainda que se entenda necessária a relativização do direito ao meio ambiente,
esta não pode ser de ordem a comprometer o princípio da sadia qualidade de vida
do homem, já ventilado como a destinação da proteção ambiental.
O princípio da solidariedade apresenta-se, também, como baliza à relativização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que, por isso,
deveria ser flexibilizado até um ponto que não comprometesse o bem-estar não
apenas das gerações presentes, mas também das gerações futuras.
A relativização esbarra, ademais, no princípio da prevenção, que obriga à
ação antecipada, de forma a evitar danos ambientais, e no da precaução, que,
no dizer de MACHADO, antes de ser um freio às atividades humanas, “visa à
durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações futuras e à continuidade da
natureza existente no planeta.”13
Vale menção a designação que FLORES14 utiliza para tratar o princípio da
precaução, qual seja “deber de precaución ambiental”, o qual pode e deve ser entendido como um limite à relativização do direito fundamental ao meio ambiente,
na medida em que orienta a flexibilização até o ponto em que a ignorância quanto
aos resultados de uma atividade não represente riscos para o equilíbrio ecológico
que constitui direito de todos.
5.3 Limites de Ordem Teórica
O direito positivo brasileiro não abraçou um limite para a relativização dos
direitos fundamentais, como forma de solução de conflitos entre tais direitos, diferentemente de algumas constituições européias.
A Constituição Portuguesa traz, em seu artigo 18º/3, um limite até o qual
podem chegar as restrições a direitos fundamentais, qual seja, o princípio da salvaguarda do núcleo essencial, assim definido por CANOTILHO:
13

MACHADO, Paulo A. L. Direito Ambiental Brasileiro. 12 ed. rev. atual.e amp. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 56

FLORES, Joaquín Herrera. Cultura y naturaleza: la construcción del imaginário ambiental bio (sócio) diverso. Hiléia: Revista de Direito Ambiental da Amazônia, Manaus, a.2, n.2, 37-103, agosto-dezembro 2004, p. 89
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Existe um núcleo essencial dos direitos, liberdades e garantias que
não pode, em caso algum, ser violado. Mesmo nos casos em que o
legislador está constitucionalmente autorizado a editar normas restritivas, ele permanece vinculado à salvaguarda do núcleo essencial
dos direitos.15

O autor português cita, ainda, a construção referente aos limites imanentes,
impostos aos direitos fundamentais, os quais, apesar de não terem abrigo constitucional, são tratados pela doutrina, e justificados de formas variadas, seja em
virtude da existência de direitos de outros titulares, seja em virtude de posições da
ordem social, seja em decorrência da ética.
A Constituição Alemã traz, assim como a Portuguesa, dispositivo específico acerca da preservação do núcleo essencial do direito fundamental, qual seja, o artigo 19/2.
Tratando dos limites que se impõem às restrições dos direitos fundamentais,
ALEXY16 explica a garantia do conteúdo essencial.
O autor alemão aborda o problema da garantia do conteúdo essencial através
da análise a respeito das teorias objetiva/subjetiva e absoluta/relativa da preservação do núcleo essencial.
Assim, a preservação do núcleo essencial pode decorrer de um ponto de vista de
cunho objetivo, já traçado e aplicável a todos os conflitos em que direitos fundamentais
precisem ser relativizados, ou de um ponto de vista de cunho subjetivo, obtido no caso
em exame, considerando os indivíduos envolvidos, aspecto este que, segundo ALEXY,
deve ser levado sempre em consideração, ainda que ao lado do aspecto objetivo.
Pode, ainda, a obtenção do núcleo essencial, decorrer de um exercício de
exegese absoluta ou relativa.
A teoria absoluta do núcleo essencial explica que cada direito fundamental
possui um núcleo que não admite, em qualquer situação, ser afetado por restrições.
A teoria relativa, por seu turno, prega a obtenção do núcleo essencial como decorrência da aplicação do princípio da proporcionalidade, e, no dizer de ALEXY,
Las restricciones que responden al principio de proporcionalidad no lesionan
la garantia del contenido essencial aun cuando em el caso particular no dejen
nada del derecho fundamental. La garantia del contenido essencial se reduce
al principio de proporcionlidad.17

São, ainda, utilizados como barreiras para limitar a restrição a direitos fundamentais, o princípio da dignidade humana, e a prevalência do direito à vida
sobre os demais direitos de caráter individual.
MELO cita, ao lado das constituições portuguesa e alemã, a espanhola, que,
também de modo expresso, trata da garantia do conteúdo essencial, como um
limite ao legislador que vier regular os direitos fundamentais.18

15
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CANOTILHO, op. cit., p. 618
ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 2002, p. 286
ALEXY, op. cit., p. 288
MELO, op. cit., p. 244
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O direito americano, através de construções doutrinárias e jurisprudenciais
utiliza um método, dissecado por RORIZ19, próprio para a solução de conflitos
entre direitos fundamentais.
Este método, denominado técnica de ponderação de valores, envolve a garantia de aplicação do já mencionado princípio da unidade da constituição, e é
aplicado sempre que há choque entre normas constitucionais.
A autora explica a técnica da ponderação de valores, também conhecida sob
a nomenclatura de nexus theory, e teoria da interdependência das normas constitucionais, da seguinte forma:
Consiste ela numa ponderação dos valores em conflito, através de uma interpretação sistêmica do texto do Estatuto Supremo, sopesando-se casuisticamente
qual interesse deve merecer a tutela constitucional, utilizando-se, para tal, o princípio da razoabilidade, sem cair na armadilha da hierarquização pura e simples e
sem negar completamente nenhum dos direitos envolvidos na disputa.20

Na verdade, utilizando esta técnica que impõe a realização do balancing test, o direito americano preserva a unidade da constituição, sendo que
o conflito entre direitos fundamentais, com base na doutrina americana, reside num plano meramente aparente, razão pela qual, como assevera RORIZ,
“a solução para conflitos entre normas constitucionais, no direito americano, está mais para a interpretação razoável e proporcional do julgador, com
vistas a eliminar este conflito” 21.
A preservação do núcleo ou conteúdo essencial do direito, oriundo dos ordenamentos jurídicos europeus, e a técnica da ponderação, adotada pela jurisprudência americana, são formas salutares de se chegar à solução do problema dos
limites de relativização dos direitos fundamentais em conflito.
Como mencionado anteriormente, o direito pátrio não contemplou o limite
até o qual possa ir a relativização de um direito fundamental, cumprindo questionar se as soluções alienígenas aqui tratadas poderiam ser aplicadas aos conflitos
entre direitos fundamentais previstos em nosso ordenamento jurídico.
Ao traçar o panorama dos princípios gerais de direito, REALE chama atenção para o perigo de esgotar a aplicação destes princípios no que é previsto pelo
direito nacional, posicionamento que o autor afirma ser acanhado.
Defende REALE a teoria que comporta a aplicação de princípios do direito
comparado, mais adequada ao próprio conceito de princípios gerais do direito, e à
universalidade da ciência, afirmando que:
Em virtude dessa interpenetração de sistemas jurídicos positivos é que sustentam muitos juristas que os princípios gerais do direito devem ser havidos como
aqueles revelados pelo Direito Comparado.22
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RORIZ, op. cit., p. 30
RORIZ, op. cit.,p. 30-31
RORIZ, op.cit., p. 32
REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 22 ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p.305
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A natureza fundamental dos direitos e a necessidade de sua proteção, são
lembrados por MELO ao defender a aplicação da garantia do núcleo essencial no
direito pátrio, afirmando o autor ser “ilógica a intervenção do legislador ordinário
no âmbito do direito fundamental para destruí-lo.”23
Resta, assim, evidente, a possibilidade de aplicação das soluções advindas
do direito comparado, no que pertine aos conflitos entre direitos fundamentais no
âmbito nacional, e, volvendo o foco para o objeto deste trabalho, evidencia-se,
também, a possibilidade de aplicação daquelas soluções como limites para a relativização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
No que toca à aplicação do princípio da garantia do conteúdo essencial,
cumpre agora, buscar qual seria o conteúdo essencial, ou núcleo essencial referente ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Para chegar-se à obtenção do núcleo essencial, RORIZ propõe a realização
de três indagações, a saber:
• Quais são os bens jurídicos efetivamente protegidos?
• Contra que tipo de agressão ou restrição se outorga essa proteção?
• Estão essas restrições expressas na Constituição ou em norma legal expressamente prevista pelo texto da Lei Maior?24

Aplicando-se estas indagações ao direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, aproxima-se do núcleo essencial deste direito, que deve passar pelo
equilíbrio ecológico do meio ambiente, e pela sadia qualidade de vida a que ele
efetivamente se destina, no dizer do texto constitucional.
A flexibilização do direito ao meio ambiente deve ser pautada, portanto, por
sua natureza de direito fundamental; por sua qualificação, posto que não é qualquer meio ambiente que constitui direito de todos, mas aquele ecologicamente
equilibrado, e por sua destinação, expressa no texto constitucional, qual seja a
sadia qualidade de vida do homem, aqui entendidos como conteúdo essencial do
direito ao meio ambiente.
Qualquer relativização que divorcie o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado de sua natureza, qualificação e destinação, poderia ser encarada, pois, como agressão ao conteúdo essencial do direito, não devendo, por isso,
lograr êxito.
Atende-se, desta forma, à salvaguarda do núcleo essencial do direito, não
podendo a relativização ser de tal sorte que retire do direito suas características
essenciais.
Uma vez definido o núcleo essencial do direito, é possível conjugar a solução apontada pelo direito alemão para os conflitos entre direitos fundamentais,
à solução americana, realizando-se o balancing test, que envolve o método da
ponderação de valores, efetivado através da aplicação dos princípios da proporcionalidade, da unidade da constituição e da razoabilidade.
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MELO, op. cit., p. 244
RORIZ, op. cit., p. 38
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Ao final do exercício de conjugação das duas soluções, RORIZ propõe a realização de um teste de avaliação, mediante a resposta aos seguintes questionamentos:
• O sacrifício, ainda que parcial, de um dos direitos em conflito, é justificável?
• A relação custo/benefício entre o sacrifício e o benefício é adequado ao fim
desejado?
• As medidas adotadas encontram-se dentro dos limites imanentes das normas
em conflito?
• Seus núcleos essenciais foram respeitados?
• O meio e o fim utilizados manifestam-se razoável e proporcionalmente?25

A resposta afirmativa a estes questionamentos, segundo a Autora, revela que
a decisão aplicada ao caso concreto encontra-se na via correta.
5.4 Limites de Ordem Ética
Não se poderia concluir esse trabalho sem mencionar a importância da ética
em todos os campos do direito, máxime naquele que tem como objeto de estudo
os direitos humanos, reconhecidos pelo ordenamento jurídico-positivo ou não,
ressaltando a existência do que BOBBIO denominou “crise dos fundamentos”.26
Há que se cogitar, portanto, da necessidade de reconhecimento de limites
éticos para a relativização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, lembrando que este é um direito que demanda do homem o cumprimento de
um dever de solidariedade, para com as gerações futuras.
Não se trata, tão-somente, da busca de um meio ambiente ecologicamente
equilibrado para garantir a sadia qualidade de vida do homem hoje, mas sim do
compromisso do legado para as futuras gerações de um meio ambiente que lhes
garanta a vida também em condições de sadia qualidade.
Em uma ponderação crítica, diz BOBBIO que “olhando para o futuro,
já podemos entrever a extensão do direito à vida das gerações futuras, cuja
sobrevivência é ameaçada pelo crescimento desmesurado de armas cada vez
mais destrutivas”.27
Nesse sentido, pertinente é a lição de FLORES, ao reformular um antigo
princípio ecológico:
Actúa de tal modo que las consecuencias de tus acciones sobre la naturaleza y
la sociedad sean compatibles con la producción y mantenimiento de la diversidad biológica, social y cultural de derechos humanos basada en las luchas
particulares por la dignidad humana28.

25
26
27
28

RORIZ, op. cit., p. 46
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos, Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992, p. 24
BOBBIO, op. cit., P. 63
FLORES, op. cit., p. 83
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6. CONCLUSÕES ARTICULADAS
6.1 O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado recebe, no ordenamento jurídico brasileiro o tratamento de direito fundamental, ainda que não previsto
expressamente desta forma, o que determina ser ele um direito materialmente
fundamental, principalmente em virtude de sua vinculação com o direito à vida.
6.2 Tendo a natureza de direito fundamental, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pode, em confronto com outros direitos, ver-se relativizado, com
vistas à possibilidade de exercício conjunto, sem que um direito anule o outro.
6.3 A relativização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado acontece, de modo concreto, quando o direito ao meio ambiente entra em conflito com
outros direitos fundamentais, ou quando há conflito entre os seus diversos titulares.
6.4 É temerária, no entanto, a flexibilização total dos direitos fundamentais, aí
inserido o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo imperativa
a existência de limites a essa relativização.
6.5 O conteúdo ou núcleo essencial do direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado passa por sua natureza – de direito fundamental; por sua qualificação
– ecologicamente equilibrado, e por sua destinação – a sadia qualidade de vida
do homem, vinculando-se ao compromisso solidário de preservação do meio ambiente, que deve ser celebrado e respeitado pelas presentes gerações.
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil é um país reconhecido mundialmente pela vasta biodiversidade
que abriga em seu território.
É cediço que, dada esta abundância, muitos crimes são cometidos diuturnamente contra os bens ambientais.
Visando a coibir tais práticas delituosas, houve, nos últimos anos, o surgimento de inúmeros dispositivos legais fixando normas de proteção ao meio
ambiente, em suas mais variadas formas.
Entretanto, para que esta proteção possa se efetivar, é necessária a existência de instrumentos legais hábeis a tutelar os bens ambientais em juízo. Neste
diapasão, o primeiro problema a ser enfrentado é a questão da competência jurisdicional, objeto do presente artigo.
Este estudo tem por escopo trazer a lume a problemática da competência
processual penal em matéria ambiental, expondo as principais correntes doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema, sem, contudo, pretender esgotá-lo.
Passa-se, portanto, à análise dos principais obstáculos a serem enfrentados para a fixação da competência para o processamento e julgamento de
crimes ambientais.
2. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL
A competência jurisdicional consiste nos limites da jurisdição que, nos dizeres de José Frederico Marques, é “a função estatal de aplicar as normas da
ordem jurídica em relação a uma pretensão” 1.

1

MARQUES, José Frederico. Elementos de direito processual penal. Rio de Janeiro-São Paulo: Forense, 1961, v.1, p. 180.
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A Constituição Federal prevê os critérios definidores da competência jurisdicional, estabelecendo quais as matérias atinentes à Justiça Federal, de maneira
expressa, em seu artigo 109, restando implícito que a competência da Justiça
Estadual é residual e abarca todas as causas não distribuídas expressamente
àquele órgão.
Em muitos casos concretos, porém, torna-se tarefa difícil definir a correta
competência de litígios em matéria ambiental, em que pesem as regras acima
indicadas. Serão indicados, pois, alguns dos critérios que podem facilitar a determinação da competência jurisdicional em matéria processual penal ambiental.
3. INSTRUMENTOS LEGAIS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
Até o advento da Lei de Crimes Ambientais, de nº 9.605/98, os bens ambientais eram protegidos por dispositivos legais esparsos. Referido diploma teve
como uma de suas funções, portanto, compilar as normas de proteção ao meio
ambiente.
Saliente-se que, além da função acima mencionada, a Lei de Crimes Ambientais também exteriorizou uma evolução legislativa, que, por sua vez, refletiu
a evolução social no trato das questões ambientais, elevando à categoria de crime
o que antes era tratado apenas como contravenção.
Em que pese referida evolução ser elogiável do ponto de vista material, o
aspecto processual não foi desenvolvido a contento. Neste sentido, convém consignar o veto ao artigo 26 da Lei 9.605/98, que previa a competência da Justiça
Federal para o processamento e julgamento das infrações ambientais. Eis o exato
teor do veto:
“A formulação equivocada contida no presente dispositivo enseja entendimento segundo o qual todos os crimes ambientais estariam submetidos à competência da Justiça Federal. Em verdade, são da competência da Justiça Federal os
crimes praticados em detrimento de bens e serviços ou interesses da União, ou
de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Assim sendo, há crimes
ambientais de competência da Justiça Estadual e da Justiça Federal”.

Conforme se verifica, as razões do veto limitaram-se a transcrever o contido no artigo 109 da Constituição Federal, sem, contudo, solucionar a controvérsia.
A omissão legislativa quanto a tais aspectos reflete sua preferência em não
adentrar em um campo tão conflituoso no ordenamento jurídico pátrio, restando
aos intérpretes a árdua tarefa de solucionar a questão.
4. A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO MEIO AMBIENTE
O meio ambiente está constitucionalmente protegido no artigo 225 da Carta
Magna que apregoa ser este bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.
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José Afonso da Silva conceitua meio ambiente como sendo “a interação do
conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas”2.
Assim, encontram-se abarcados pela proteção constitucional a atmosfera, a
água, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a
fauna e a flora, dentre outros recursos ambientais.
Cada um destes bens, ao ser tutelado judicialmente, apresenta peculiaridades a serem observadas, a fim de que a competência jurisdicional, então, possa ser
corretamente fixada.
5. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
A competência da Justiça Federal é expressamente prevista pelo artigo 109
da Constituição Federal, e pode ser classificada sob dois aspectos: competência
ratione personae e competência ratione materiae.
A competência ratione personae refere-se às causas que envolvam interesses da União, suas entidades autárquicas e empresas públicas, conforme
previsto no artigo 109, incisos I e III. Já a competência ratione materiae
refere-se a determinadas matérias sobre as quais, havendo litígio, sua solução competirá à Justiça Federal, consoante disposto nos demais incisos do
referido artigo.
5.1 Da Competência da Justiça Federal para Crimes Ambientais
Dentre as matérias indicadas pela Constituição Federal como afetas à competência da Justiça Federal, não consta, de modo expresso, a referência ao meio
ambiente e seus elementos.
Esta constatação poderia levar à conclusão de que tais crimes seriam da exclusiva competência da Justiça Estadual, posto ser esta residual. Entretanto, referido silogismo não pode ser considerado correto, pelos motivos adiante expostos.
Ao se tratar da competência para o processamento e julgamento de crimes
ambientais pela Justiça Federal, costuma-se fazer uma análise para definir se os
bens, serviços ou interesses a serem tutelados são de titularidade da União e,
como tais, submetidos à Justiça Federal, utilizando como parâmetro o inciso IV
do artigo 109 da Carta Magna.
Mister asseverar, porém, que a Constituição Federal indica outros critérios
a serem considerados na fixação de competência jurisdicional, que deverão ser
observados em vários crimes cometidos contra o meio ambiente.
O denominado Código de Caça, lei nº 5.197/67, verbi gratia, diploma regulador de infrações penais cometidas em detrimento da fauna, dispõe que esta é
propriedade do Estado.

2

In Direito ambiental constitucional, 2ªed., São Paulo: Malheiros, 1998, p. 2.
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Assinala-se, porém, que no ano de 1.967 não havia no ordenamento jurídico
o gênero bem difuso, razão pela qual o entendimento doutrinário majoritário leciona que a expressão propriedade do Estado não tinha o condão de submeter tais
bens à livre disposição estatal. Havia, pois, o fim de destinar a tais recursos uma
proteção mais ampla para possibilitar sua efetiva conservação.
Este o entendimento adotado por Nicolao Dino de Castro e Costa Neto3:
“A expressão propriedade do Estado vem sendo compreendida como manifestação do domínio público, sem o caráter de patrimonialidade. A União, com
efeito, não pode usar, gozar e dispor da fauna silvestre, cabendo-lhe, tão-só,
como titular do bem público, o dever de protegê-la”.

Esta inovação na ordem jurídica modificou, portanto, a natureza jurídica dos
bens ambientais, que passaram de públicos para difusos, incumbindo ao Estado o
dever de protegê-los e preservá-los, a fim de fiscalizar a observância da política
ambiental vigente.
Desta forma, não se deve considerar que o bem ambiental fauna, especificamente, seja de titularidade da União e, como tal, submeter sua tutela jurisdicional
à Justiça Federal, dada a mudança na sistemática legal de proteção ambiental com
o advento da Constituição Federal de 1.988.
6. DOS CRIMES CONTRA A FAUNA
Os crimes contra a fauna estão previstos, essencialmente, na Lei nº 5.197/67 e na
Lei nº 9.605/98. A proteção legal inclui tanto a fauna doméstica quanto a fauna silvestre, sendo que os critérios para a fixação de competência de cada uma são diferentes.
6.1 Fauna Doméstica
Por fauna doméstica entende-se aquela que possui estreita dependência do
homem para sua sobrevivência. Em casos específicos, são passíveis de transação
comercial e utilização econômica.
Até o advento da Lei de Crimes Ambientais, muito se discutia acerca da
competência para o processamento e julgamento dos crimes praticados contra a
fauna doméstica. Isto porque a Lei nº 5.197/67 considerava todos os animais como
“propriedade do Estado” e, consoante determinado pelo artigo 109 da Constituição Federal de 1.988, crimes praticados contra bens da União são de competência
da Justiça Federal.
Todavia, conforme já salientado, os conceitos de titularidade estatal e titularidade difusa não se confundem, afinal, é cediço que, em regra, os bens difusos
não são de propriedade do Estado lato sensu.

3
COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e; BELLO FILHO, Ney de Barros; COSTA, Flávio Dino de Castro e. Crimes
e infrações administrativas e ambientais: comentários à Lei nº 9.605/98. 2ª ed. rev. e atual. Brasília: Brasília Jurídica,
2.001, p. 133.
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Assim sendo, não se justifica, hodiernamente, a fixação da competência jurisdicional para a Justiça Federal, eis que a ofensa à fauna doméstica não constitui
apenas interesse da União, mas de toda a coletividade. Impõe-se, pois, que a competência jurisdicional para crimes contra a fauna doméstica é da Justiça Estadual.
6.2 Fauna Silvestre
Fauna silvestre, por outro turno, é considerada aquela que vive na selva, ou
a não-domesticada ou, ainda, a bravia. Diferencia-se da fauna doméstica por seu
modo de vida natural, que ocorre em liberdade, fora do cativeiro.
A Lei nº 9.605/98, em seu artigo 29, §3º, traz a definição de fauna silvestre
nos seguintes termos:
“São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies
nativas, migratórias ou quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo
ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro,
ou águas jurisdicionais brasileiras”.
Cumpre destacar que a fauna silvestre tem sido objeto de intenso tráfico
internacional, e que esta modalidade de crime sujeita-se às regras gerais de direito processual penal brasileiro. Para tanto, basta que seja praticado em território
brasileiro, ou que seus resultados, no todo ou em parte, ocorram em território
nacional, em observância ao princípio da ubiqüidade.
Assim, ainda que a prática criminosa seja iniciada no Brasil e concluída
fora do território nacional, o agente estará sujeito às regras do direito brasileiro,
consoante leciona Fernando da Costa Tourinho Filho4:
“Para que se aplique a lei brasileira, basta que uma fração da atividade executiva do agente tenha sido praticada em território nacional ou tenha nele,
embora em parte, produzido seu resultado. (...) Se o fato for punível também no
lugar onde o crime produziu ou devia produzir seu resultado, aí, também, ele
será punido”.

Ressalte-se, no entanto, que se o fato for punível também no local onde
produziu ou devia produzir resultados, aí também o agente poderá ser julgado.
Para evitar que a pena possivelmente imposta pela condenação seja aplicada em
duplicidade, mister observar o contido no artigo 8º do Código Penal Brasileiro,
segundo o qual a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil
pelo mesmo crime, se diversas, ou nela é computada, se idênticas.
Ainda quanto ao território, cumpre observar o disposto no artigo 7º, II, a
e c, que sujeita à aplicação da lei brasileira, ainda que cometidos no exterior, os
crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, bem como os
praticados em aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade
privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados.

4

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. Vol. 1. 25ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 129.

646

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Nestes casos, para que a aplicação da lei brasileira se efetive, é necessário
que o agente entre em território nacional, que o fato seja punível também no
país em que foi praticado, que o crime esteja incluído entre os que a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou lá não
tenha cumprido a pena, ou, ainda, que não tenha sido perdoado no estrangeiro
ou, por outro motivo, não esteja extinta sua punibilidade, de acordo com a lei
mais favorável5.
6.2.1 Tráfico da Fauna Silvestre
O tráfico da fauna silvestre é um dos crimes com grandes proporções, especialmente quando realizado em escala internacional. A competência interna
brasileira para julgar tal crime é da Justiça Federal, consoante se depreende do
artigo 109, IV, e do artigo 225, §1º, ambos da Constituição Federal, consoante
alguns critérios.
Anaiva Oberst Cordovil professa tal entendimento e ainda o estende à fauna
exótica e em rota migratória. Fundamenta seu posicionamento destacando que
o artigo 225, §1º, VII, da Constituição Federal “veda práticas que coloquem em
risco a função ecológica ou provoquem a extinção das espécies da fauna, daí a
necessidade de controle e até a possibilidade de se proibir a entrada de animais
exóticos que possam causar danos à fauna silvestre”6.
O crime de tráfico internacional de animais silvestres é expressamente previsto pela Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e
Fauna Selvagens em Perigo de Extinção, da qual o Brasil é signatário, pela qual os
pactuantes se obrigaram a adotar medidas para proibir o comércio de espécimes
em violação às disposições nela contidas. Entre estas medidas, inclui-se expressamente “sancionar o comércio ou a posse de tais espécimes, ou ambos”, nos
termos do artigo. 8º, nº 1, a.
Sendo, portanto, um crime de natureza internacional, resta caracterizada a
hipótese de aplicação da lei brasileira, com processamento e julgamento pela Justiça Federal, tanto em decorrência da expressa previsão do Código Penal, em seu
artigo 7º, inciso II, quanto pela Constituição Federal, no artigo 109, inciso V.
No entanto, não resta totalmente afastada a possibilidade do julgamento pela
Justiça Comum Estadual, em casos, verbi gratia, em que houver interesse local ou
em que o fato ocorrer dentro de uma Unidade de Conservação criada pelo Poder
Público Estadual7 ou Municipal.

5

Artigo 7º, §2º, Código Penal Brasileiro.
In Fauna – Competência administrativa – Competência legislativa – Competência para processar e julgar os crimes
cometidos em detrimento à fauna in Animais silvestres: vida à venda, RENCTAS – Rede Nacional Contra o Tráfico de
Animais Silvestres. Brasília: Dupligráfica, 2.003, p. 11-2.
7
SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 2ª ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2.003,
p. 207-208.
6
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7. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS
A Lei Federal nº 9.099/95 instituiu a criação dos Juizados Especiais Criminais no âmbito da Justiça Estadual e impulsionou grandes alterações na competência processual penal.
Referida lei trouxe a classificação das denominadas infrações penais de menor potencial ofensivo, como sendo aquelas a que lei comine pena máxima não
superior a 1 (um) ano.
Posteriormente, com o advento da Lei nº 10.259/01, instituidora dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais Federais, este conceito foi ampliado aos crimes
a que lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos ou multa. Esta classificação passou a ser aplicada tanto às infrações de competência da Justiça Estadual
como às de competência da Justiça Federal, em razão da ocorrência da derrogação
do dispositivo da Lei 9.099/95, consoante entendimento pacífico8.
Os crimes ambientais, em grande parte, têm pena máxima cominada igual ou
inferior a 2 (dois) anos, razão pela qual são consideradas infrações penais de menor
potencial ofensivo, sendo, portanto, aplicável a legislação processual mencionada.
No Brasil, a defesa do meio ambiente em juízo incumbe ao Ministério Público9. Esta nova sistemática processual penal, instituída com a criação dos Juizados
Especiais Criminais, prevê que poderá o Ministério Público oferecer proposta de
transação penal, através da imediata aplicação de pena restritiva de direitos ou
multas, desde que atendidos os requisitos que a própria lei estabelece10.
Oferecida a proposta, o juiz a apreciará e, em sendo acolhida e aceita pelo
autor da infração, ser-lhe-á aplicada pena restritiva de direitos ou multa.
Observe-se, porém, que para que seja possível a transação penal, deverão ser
atendidos, ainda, os requisitos da Lei de Crimes Ambientais, que exige que haja a
prévia composição do dano ambiental, salvo em caso de comprovada impossibilidade, consoante disposto no artigo 27, da referida lei.
Na ausência dos requisitos para a transação penal, ou na ausência do
autor do fato na audiência preliminar, o processo seguirá obedecendo ao
procedimento sumaríssimo dos Juizados. O Ministério Público oferecerá ao
juiz a denúncia oral, salvo se ainda houver diligências imprescindíveis a
serem realizadas, ou se a complexidade e as circunstâncias do caso não per-

8

JESUS, Damásio Evangelista de. Lei dos juizados especiais criminais anotada. 9ª ed., rev. e atual. – São Paulo: Saraiva,
2.004, p. 19.
9
Decreto-lei nº 24.645/34, artigo 2º, §3º: “os animais serão assistidos em juízo pelos representantes do Ministério Público...”
10
“Artigo 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso
de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata depena restritiva de direitos ou multas, a
ser especificada na proposta.
(...)
§2º. Não se admitirá proposta se ficar comprovado:
I- ter sido o autor da infração condenado, pela prática de crime, à pena privativa de liberdade por sentença definitiva;
II- ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 (cinco) anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa,
nos termos deste artigo;
III- não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida”.
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mitirem a formulação imediata da denúncia, caso em que poderá requerer
ao juiz o encaminhamento das peças existentes para posterior formulação da
peça acusatória.
O Ministério Público poderá, ainda, ao oferecer a denúncia, propor a suspensão do processo de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, preenchidos os requisitos do artigo
89, desta Lei, bem como do artigo 77, do Código Penal.
Em ambos os casos, a proposta formulada pelo Ministério Público é um direito público subjetivo do acusado e, caso este a rejeite, o processo terá o regular
prosseguimento.
Deve-se destacar, porém, que os danos causados à fauna, especialmente à
silvestre, são, em regra, irreparáveis, importando, até mesmo, na extinção de muitas espécies. Necessário se faz, pois, refletir sobre a pena cominada a tais crimes,
especialmente ao tráfico de animais silvestres, que tem conotação preponderantemente econômica, e, a nosso ver, não deveria ser considerado como infração
penal de menor potencial ofensivo, dada a sua efetiva lesividade em proporção
imensurável.
Em que pese tais considerações, a legislação prevê a aplicação da sistemática dos Juizados Especiais Criminais inclusive a tais crimes, desde que atendidos
os demais requisitos impostos conjuntamente pelas Leis Federais nº 9.099/95 e
9.605/98, tendo em vista que as penas abstratamente cominadas, em regra, não
ultrapassam 2 (dois) anos.
8. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL
Os Tribunais têm apresentado entendimento divergente acerca da competência processual penal de acordo com cada caso concreto. São apresentados, em
seguida, alguns de seus arestos.
Favorável à tese de que a competência seria da Justiça Federal nos casos
em que há ofensa aos atos de fiscalização do IBAMA, apresenta-se o julgado
da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na Revisão Criminal
97.04.44578-4 – SC - rel. Juiz Élcio Pinheiro de Castro, DJU 13.10.1.999: “A Justiça Federal é competente para processar e julgar o delito vertente porque houve,
em tese, lesão aos interesses e aos serviços fiscalizatórios prestados pelo IBAMA,
que é uma autarquia federal”.
Há, no entanto, entendimento diverso, amparado no cancelamento da Súmula 91 do STJ, que dispunha que “compete à Justiça Federal processar e julgar
os crimes praticados contra a fauna”, fato este que ensejou o Conflito de Competência nº 27.848-SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, onde restou acordado
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIMES CONTRA A FAUNA. SÚMULA
91/STJ. INAPLICABILIDADE APÓS O ADVENTO DA LEI 9.605/98. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL”
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9. CONCLUSÕES ARTICULADAS
9.1 Há uma atual omissão legislativa no tocante à competência jurisdicional para
dirimir questões atinentes ao processo penal ambiental, sendo que esta deve suprida pelos intérpretes, de acordo com a análise cada caso concreto.
9.2 A competência será da Justiça Federal quando a lesão ao meio ambiente atingir
bem jurídico de interesse da União, conforme dispõe o artigo 109 da Constituição
Federal, sendo residual a competência da Justiça Estadual, ou seja, aplicada aos
demais casos não expressamente previstos de competência daquela.
9.3 A competência para o processamento e julgamento dos crimes contra a fauna
doméstica é, em regra, da Justiça Estadual, ressalvados os casos em que a extensão do dano justifique o deslocamento para a Justiça Federal.
9.4 A competência para o processamento e julgamento dos crimes contra a fauna
silvestre é, em regra, da Justiça Federal, ressalvados os casos em que a extensão
do dano seja limitada a apenas um interesse local ou regional, ocasião em que a
competência poderá ser da Justiça Estadual.
9.5 Na maior parte dos crimes ambientais, incluídos os crimes contra a fauna doméstica e silvestre, deverá ser aplicada a legislação dos Juizados Especiais Criminais, tendo em vista consistirem em infrações penais de menor potencial ofensivo,
consoante critérios previstos em lei.
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1. INTRODUÇÃO
Tema instigante, a presença de comunidades em áreas protegidas divide opiniões. Muitos defendem que isso é que impede a preservação ambiental. Outros,
afirmam que a presença de comunidades ao longo de séculos é responsável pelo
manejo de espécies e pela conservação ambiental.
Neste trabalho vamos analisar esse assunto discutindo o caso das reservas
extrativistas implementadas no Brasil a partir do Sistema Nacional de Unidades
de Conservação – SNUC, aprovado em 18 de julho de 2000. Também será ressaltada a demanda externa gerada pela ratificação pelo país da Convenção sobre
Diversidade Biológica – CDB, em 1998.
Entre os alicerces que orientam a introdução das reservas extrativistas está o
polêmico desenvolvimento sustentável, o que nos obriga a destacá-lo nesse texto,
inclusive, suas implicações no campo do Direito.
O tema central do artigo é a conservação ambiental. É sabido que ela oferece muito mais que ambientes aprazíveis ao lazer e à contemplação. Ela possibilita
manter estoques de informação genética e áreas passíveis de estudos pelas ciências naturais na busca da compreensão do funcionamento da natureza. Por isso,
iniciaremos tratando da proteção ambiental e suas implicações.
2. A NECESSIDADE DA CONSERVAÇÃO
A visão hegemônica que se tem hoje da natureza não é um produto isolado
de nossos tempos. Ela emergiu com Descartes, no século XVI em sua importante
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obra Discurso Sobre o Método 1. Segundo este pensador e filósofo, tudo o que não
pudesse ser interiorizado deveria ser considerado como Natureza. A progressiva
transformação deste conceito acarretou em uma “coisificação” do próprio corpo
humano, sendo que a descaracterização do homem como parte da natureza, seria
o passo seguinte de nossa evolução ou involução cultural.
Descartes inovou ao contrapor consciência e natureza. Tratar o homem como
coisa, passível de conhecimento e controle, seria o primeiro passo para se criar
a idéia de controle da natureza como um todo e, com isto, controle do que hoje
chamamos de recursos naturais2.
Ao circunscrever a natureza e ao retirar o homem deste conceito, surge ao
homem contemporâneo a idéia errada de que poderíamos controlar esta natureza,
sendo certo que tal visão hegemônica é claramente ocidental, imposta e disseminada graças à profusão do sistema econômico preponderante em nossos tempos.
Significa, em outras palavras, configurar uma visão mercantil da natureza.
Essa visão coisificou a natureza, transformando-a em objetos a serem assimilados pela produção de bens de consumo. Com a agravante de que a expansão da produção no regime de acumulação capitalista é uma exigência que deve
ocorrer sobre uma base material fixa de recursos herdados de processos naturais
do passado, como afirma Ribeiro (2003) 3. Não por outra razão surge a necessidade imperiosa de regulação ao acesso a esses recursos, sob pena de reinar uma
anarquia com predomínio da força na apropriação da natureza, o que manteria
desigualdades sociais. A quem interessa a visão mercantilista e hegemônica de
controle da natureza? A quem sua disseminação interessa? Se pensarmos que 2/3
da energia produzida na Terra é consumida por 1/3 da humanidade talvez nos
demos conta da importância de tal reflexão, e a inveracidade da afirmativa de
possibilidade de controle da natureza ou dos recursos naturais.
Pensar os problemas ambientais torna-se hoje necessidade dos homens e
mulheres contemporâneos. Não há como fechar os olhos para a devastação de
grandes áreas de florestas nativas, para a progressiva escassez de água, ou ainda
para o desaparecimento de espécies, sejam elas animais ou vegetais, em virtude
da destruição de seus habitats naturais. Na vida contemporânea, muitos se vêem
acuados, morando em imensas cidades e, por vezes, impedidos até mesmo de enxergarem o céu, devido ao conglomerado de arranha-céus perfilados.
Com a evolução técnica vivida após a Segunda Guerra Mundial, e que teve
grande impulso em meados dos anos 80, as camadas sociais hegemônicas conseguiram introduzir e disseminar a idéia de reprodução da base material para sua
sobrevivência, também denominada de projeção de materiais. Surgiram materiais
sintéticos para alterar ou recriar o que antes se acostumava chamar de natureza.
Entretanto, esta nova visão da vida humana, de recriação da natureza em
laboratório, necessita também de uma base material para sua instalação e, se se

1
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PONTING, C. Uma História Verde do Mundo. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 1995.
3
RIBEIRO, Wagner Costa. Entre Prometeu e Pandora – Sociedade e Natureza no Início do Século XXI. In: CARLOS, Ana
Fani Alessandri; LEMOS, Inês Geraiges. Dilemas Urbanos: novas abordagens sobre a cidade. São Paulo: Contexto, 2003.
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pensar mais adiante, até mesmo para sua absorção no mundo. Desta forma, podese afirmar que novos paradigmas surgem para redefinirem a base material préexistente. A base material não se altera, o que se altera é a forma de pensá-la e
reprocessá-la, através de pesquisas e tendências. Parte dos avanços e dificuldades
são gerados pelas novas tecnologias. Porém, como bem alertou o filófoso alemão
Habermas, as técnicas são geradas para atender demandas específicas e não necessariamente para o bem comum4. Após a Conferência de Estocolmo, realizada
em 1972, quando muitos países do mundo demonstraram, de forma mais explícita, sua preocupação com os temas ambientais, houve um aumento na produção
e elaboração de documentos, acordos e convenções mundiais que comprometiam
seus signatários a, de alguma forma, repensar o modo de interação e exploração
da natureza. Foram passos importantes de uma mobilização de grande parte da
sociedade, questionando nosso modo de produção e, principalmente, modo de
consumo de bens, principalmente duráveis.
Para Henrique Leff (2001) 5, este novo movimento pode ser denominado
como ambientalismo emergente e acarreta em uma revalorização da natureza.
Esta revalorização da natureza vai ao encontro das obrigações constitucionais impostas pela Carta de 1988 do Brasil, que impõe, ao Poder Público e à coletividade,
o dever de defender o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.
Significa que no sistema jurídico pátrio, o meio ambiente ecologicamente
equilibrado foi elevado à categoria de bem jurídico, constitucionalmente protegido, sendo certo que apenas uma sociedade unida, em torno de um objetivo comum
e capaz de cobrar ações efetivas do Estado, poderá conquistar o seu direito a uma
vida melhor6. E o dever de propiciar esta vida melhor à coletividade e às futuras
gerações, segundo o inciso III, do parágrafo 1º, do artigo 225, da Constituição
Federal de 1998, deverá ser cumprido também através da definição, em todas as
unidades da Federação, de espaços territoriais especialmente protegidos, sendo
sua alteração ou supressão permitidas somente por meio de lei 7.
Quanto ao ambientalismo emergente, apresentado por Leff, podemos afirmar que uma nova concepção da natureza significa um processo de reapropriação
social da natureza, descentralizando o processo de desenvolvimento econômico
e reconstruindo novas bases para o processo produtivo. O propalado desenvolvimento sustentável, acolhido por nossa Constituição, não seria tão somente uma
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HABERMAS, Jurgen.Ciencia y Técnica como “ideología” / Jürgen Haberlas. Madrid : Tecnos, D. L. 1986.
LEFF, Enrique. Saber Ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. Petrópolis: Vozes,2001.
6
DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico.São Paulo: Max Limonad, 1997.
7
“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.
Par 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
5

...

III – definir, em todas 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;
....”
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adequação da natureza às nossas metas de desenvolvimento, mas sim a busca de
um desenvolvimento alternativo reafirmado em novas bases.
Tal construção necessita de um aparato racional baseada em princípios que,
certamente, a globalização econômica que se vive hoje não abarca. Seriam estes
princípios, segundo Leff 8, o da a equidade social, da diversidade cultural e da
sustentabilidade ecológica. Esta seria, sem dúvida alguma, uma nova forma de
reorganização da sociedade e revalorização da natureza, atendendo também aos
ditames da Constituição Federal do Brasil de 1988.
3. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Analisar o alcance do termo desenvolvimento sustentável implica necessariamente em uma análise de concepções econômicas do termo desenvolvimento,
bem como do alcance do adjetivo sustentável. Hoje a utilização do termo sustentável é de tal forma indiscriminada que podemos até afirmar que se tornou sinônimo
de “algo do bem”.
A problemática ambiental ganhou força a partir dos anos 60, quando se disseminou a idéia, a partir de determinados estudos científicos, de que o desenvolvimento das nações conduziria o planeta ao seu fim. Era o momento em que a
palavra desenvolvimento reduzia-se ao simples crescimento econômico de determinada nação.
Aos que entendiam desenvolvimento como alto poder de consumo, a problemática ambiental surgiu como um primeiro alerta, ainda uníssono, introduzindo a
idéia de finitude no modo de produção de mercadorias.
Os países considerados mais pobres foram unânimes em rechaçar qualquer
tipo de limitação àquilo que entendiam como desenvolvimento, rejeitando desta
forma, qualquer modelo de estagnação, e conceituando como alarmistas aqueles
que apontavam para a finitude dos recursos naturais.
Segundo Wagner Ribeiro (2001) 9, Foi nesse contexto, no ano de 1968, que a
Assembléia Geral da ONU aprovou a criação de um encontro de países para criar
formas de controlar a poluição do ar e a chuva ácida, definindo o ano de 1972 para
a realização da conhecida Conferência de Estocolmo. E foi nesta conferência que se
deu o primeiro embate entre os zeristas, aqueles que defendiam o crescimento zero
em face dos problemas ambientais decorrentes do desenvolvimento, e os desenvolvimentistas, representados, principalmente, pelos representantes dos países do Sul.
Se hoje, início do século XXI, afirmamos que o conceito de desenvolvimento não mais se confunde com crescimento econômico, assim o fazemos principalmente após a criação e lançamento do “Índice de Desenvolvimento Humano” pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no final dos anos
80 (Veiga, 2001)10. Longe de se caracterizar como uma medição perfeita do grau
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de desenvolvimento de determinada nação, o IDH serve, ao menos, para distinguir rendimento de bem estar humano.
A mudança de atitude dos países chamados em desenvolvimento, em relação à
problemática ambiental só pôde ser vista no ano de 1982, na sessão especial do PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, criado pela ONU ainda
em 1972. Em Nairobi, sede do PNUMA, fez-se um balanço dos dez anos decorridos
após a Conferência de Estocolmo. Os países passaram a buscar um conceito diferente
de desenvolvimento, que levasse em conta a problemática ambiental, deixando de
lado toda a discussão acerca do “crescimento zero”, anteriormente proposto.
Com a criação da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Comissão Brundtland, e a publicação de seu relatório no ano
de 1987 aparece, pela primeira vez, o termo desenvolvimento sustentável, definido
como um conceito político e amplo para o progresso econômico e social. Marcos
Nobre (2002) 11, afirma que este relatório procurava, com a criação deste novo conceito, alcançar a institucionalização da problemática ambiental por um lado, e de
outro, firmar um pacto com os países em desenvolvimento para que não buscassem
o seu crescimento econômico às custas do extermínio de seus recursos naturais.
Passou-se a uma nova etapa, qual seja, a da busca de uma definição para o termo
sustentável, uma vez que o Relatório admitia o crescimento econômico, afirmando
que o desenvolvimento, neste sentido, não era contraditório ao estoque de recursos
naturais. A questão, agora, colocava-se no modo como tal desenvolvimento se daria,
utilizando-se e gerenciando-se os recursos naturais de maneira adequada de modo a
serem suficientes para satisfazer as necessidades humanas a longo prazo.
Neste sentido, podemos afirmar que se tratava de uma reinvenção do modo
de produção capitalista para adequar-se às novas preocupações mundiais no tocante à conservação dos recursos naturais.
À despeito de não definir o termo desenvolvimento sustentável, o chamado relatório Brundtland foi a base da segunda grande conferência realizada pelo
PNUMA, no Rio de Janeiro, em 1992, a Conferência das Nações Unidas para o
Meio Ambiente e o Desenvolvimento - CNUMAD. Neste sentido, contribuiu para
a valorização da proteção da natureza, principalmente junto a organismos internacionais ligados ao comércio, como o Banco Mundial, por exemplo, que criou uma
divisão específica para tratar da proteção ao meio ambiente.
De todo modo, fica uma dúvida que os defensores do desenvolvimento sustentável não conseguem responder: como sustentar um sistema de produção baseado na expansão permanente sobre uma base material fixa e conhecida? Por
isso muitos não reconhecem a sustentabilidade a não ser como mais um debate
ideológico para camuflar interesses de apropriação de recursos naturais.
Se esse argumento é verossímel, também deve ser considerado o fato de que
muitos autores aprofundaram suas reflexões e advogam pela criação de uma so-

11
NOBRE, Marcos. Desenvolvimento Sustentável: origens e significado atual. In: NOBRE, Marcos e AMAZONAS, Maurício de Carvalho org. Desenvolvimento Sustentável: a institucionalização de um conceito. Brasília: Ed. IBAMA, 2002.
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ciedade sustentável, como Sachs (1993) 12. Mais que isso, encontramos em nossos
dias comunidades que reviram seus estilos de vida e que buscam produzir, em
especial na agricultura, segundo padrões sustentáveis, que indicam o reaproveitamento das sobras da produção, o fim de desperdício e a não utilização de defensivos agrícolas de alto impacto nos solos, por exemplo.
3.1 O princípio do desenvolvimento sustentável no âmbito do direito
Segundo Marcelo Dias Varella (2003)13, com o final da Segunda Guerra
Mundial, os países do Sul se organizaram no âmbito dos organismos internacionais de mediação, defendendo posições que podem ser condensados em um ramo
dentro do direito internacional econômico denominado de direito do desenvolvimento. Este autor define o direito do desenvolvimento como “um ramo específico
do direito, composto por um conjunto de normas e princípios que asseguram aos
países do Sul condições mais favoráveis para o seu desenvolvimento”.
Estes princípios sobre os quais se apóia o direito do desenvolvimento seriam
os princípios da não-reciprocidade, da desigualdade compensadora e da criação
de um sistema geral de preferências, que permitisse aos países do Sul tornarem-se
competitivos frente aos países do Norte. Cabe ressaltar que, nesta época, as agências das Nações Unidas incumbidas de promover o desenvolvimento uniforme das
nações, tomavam o termo desenvolvimento como crescimento econômico, sendo
que aspectos do meio ambiente, saúde ou cidadania não eram considerados.
Apesar da criação em 1964 da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), pela ONU, e da liberdade de ação conquistada por esta entidade junto à comunidade internacional, o direito do desenvolvimento teve um desaparecimento rápido, principalmente a partir dos anos 80,
com a ascensão das doutrinas neoliberais, sendo praticamente extinto no âmbito
do direito internacional econômico.
Em meados dos anos 70 e com o final da resistência dos países do Sul aos
clamores dos ambientalistas, pelos motivos expostos no item acima, o direito ambiental internacional ganha força, e o que se vê é a inserção do direito do desenvolvimento no âmbito dos acordos internacionais. Se no direito internacional
econômico os princípios da desigualdade compensadora, da não-reciprocidade
e de um sistema de preferência recuam, no âmbito do direito internacional ambiental tais princípios avançam exatamente por meio e pela adoção internacional
do princípio do desenvolvimento sustentável, acolhido pelas convenções-quadro,
como a da diversidade biológica, por exemplo.
Mas, a adoção dos princípios do direito do desenvolvimento pelo direito
internacional ambiental está longe de significar a resolução rápida e eficiente dos
problemas ambientais mundiais, regionais ou locais. O direito ambiental inter-

12
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Nobel: FUNDAP, 1993.
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nacional sofre de uma fraqueza primordial relativa à indeterminação do nível de
cogência contido em suas normas.
Ademais, os tratados que o compõem tratam a natureza, na maioria das vezes, como recurso econômico, de maneira utilitarista e antropocêntrica, como no
caso dos tratados que versam sobre recursos pesqueiros.
Por outro lado, devemos ressaltar a evolução do direito internacional ambiental que têm abarcado em suas normas o respeito pela diversidade cultural, reconhecendo que o homem é um elemento essencial para a manutenção dos ecossistemas.
A preocupação do direito pátrio com a conservação do meio ambiente é
crescente, e os instrumentos legais de proteção do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida só aumentaram, a partir da
publicação da Lei nº 7437/85, que introduziu o instituto da ação civil pública para
proteção dos direitos difusos.
No âmbito constitucional, o inciso VI, do artigo 170, da Constituição Federal de 1988 é claro ao procurar assegurar a todos uma existência digna, observado
o princípio da defesa do meio ambiente. Claro está que o texto constitucional
não traz em si uma definição do termo desenvolvimento sustentável, mas também
resta claro que estabelece um limite à busca do desenvolvimento da nossa nação.
E dentre outros, este limite é o respeito ao meio ambiente, definido no artigo 225
da mesma Carta como aquele ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida.
Desta forma, o constituinte de 1988 estabeleceu que as atividades econômicas fossem desenvolvidas considerando-se a finitude dos recursos naturais, devendo haver, portanto, planejamento, a fim de se manter as bases vitais da produção e
reprodução do homem e de suas atividades 14.
Significa, em outras palavras, que a livre iniciativa, entendida como a liberdade
de agir e dispor, deveria ser interpretada de forma mais restritiva, significando a coexistência entre a ordem econômica e o meio ambiente ecologicamente equilibrado,
sem que um seja impeditivo para o outro. Segundo Fiorillo (2001), significa que as
atividades econômicas sejam desenvolvidas, porém, lançando-se mão de todos os instrumentos conhecidos a fim de que a degradação ambiental seja a menor possível.
Cristiane Derani (1997) vai além, afirmando existir o direito do desenvolvimento sustentável, e define-o como o conjunto de todos instrumentos preventivos
e possíveis, capazes de estruturar políticas que teriam como cerne práticas econômicas, científicas voltadas ao alcance de um sadia qualidade de vida15 .
4. A CONVENÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA COMO EXEMPLO DE ADOÇÃO DO
PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA, estabelecido em 1972 pela Assembléia Geral da ONU, apesar de não ter a força de
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FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 2ª Ed. Ampl.São Paulo: Saraiva, 2001.
DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico.São Paulo: Max Limonad, 1997,p.170.
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organismos como a UNESCO ou FAO, surge como um braço importante da ONU,
criado especificamente para implementar programas ligados à temática ambiental.
Apesar das duras críticas que recebeu e que recebe por sofrer a pressão dos países
membros do Conselho de Segurança da ONU com poder de veto, que atuam na
defesa de seus próprios interesses, O PNUMA merece destaque por promover as
principais reuniões internacionais realizadas a partir de 1980, das quais o grande
destaque é a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em 1992, no
Rio de Janeiro, Brasil. Como produtos da CNUMAD, ou como documentos a que
o Brasil de alguma forma deve respeitar, devemos citar especificamente no tocante à conservação da biodiversidade, a Convenção sobre a Diversidade Biológica,
a Declaração de Florestas e a Agenda XXI.
A Convenção da Biodiversidade foi aberta para assinaturas durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, no Rio de
Janeiro, no ano de 1992, mas, segundo Elliot (1998)16, só entrou em vigência em
29 de dezembro de 1993. Este documento internacional aponta outras formas de
se pensar a natureza ou novas formas de sua apropriação.
Segundo o diplomata brasileiro Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva17 as
discussões realizadas em Nairóbi, que antecederam a realização da Conferência
do Rio de Janeiro, foram marcadas por fortes embates e prolongadas negociações
entre o Norte e o Sul. De um lado, colocavam-se os países desenvolvidos, do
Norte, que defendiam o acesso aos recursos naturais locados, em sua maioria,
nos países do Sul. De outro lado, uniram forças os países detentores de maior diversidade biológica, a fim de obter acesso à tecnologia e aos recursos financeiros
disponibilizados pelos países do Norte.
Ainda segundo Nascimento e Silva, os Estados Unidos, encabeçaram a lista
dos países insatisfeitos com as medidas de proteção da propriedade intelectual
para produtos de biotecnologia, em uma clara defesa de suas indústrias multinacionais. Tal posicionamento foi radicalizado quando este país negou-se a assinar a
CDB durante a Conferência do Rio.
Como membro signatário da Convenção sobre a Diversidade Biológica – CDB,
o Brasil está obrigado a seguir as diretrizes estabelecidas neste documento. Podemos
resumir estas diretrizes em três objetivos primordiais: conservação da diversidade
biológica, uso sustentável dos recursos naturais e repartição justa e eqüitativa dos
benefícios advindos destes recursos naturais. Tais objetivos estão presentes no artigo 1o da Convenção e impõem, em outras palavras, que o uso dos recursos naturais
deve atingir um nível que permita a continuação da prática econômica, dividindose, ao final, os lucros advindos da prática econômica que tem por base material os
recursos naturais, e conseqüentemente a diversidade biológica.
Como assevera Nascimento e Silva, a Convenção tem por objetivo primordial a conservação da diversidade biológica, de conformidade com o conceito de
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desenvolvimento sustentável, o qual está presente em quase todos os documentos
produzidos em 1992.
Corroborando tal idéia, Guido Soares, grande mestre e um dos precursores
do direito internacional do meio ambiente, afirma que a Convenção da Diversidade Biológica “... representa uma das mais avançadas formas da conscientização
das necessidades de preservar o meio ambiente, na moderna óptica de uma política sustentável...”.18
A despeito de sua complexidade científica, a Convenção sobre a Diversidade Biológica define o termo diversidade biológica, em seu artigo 2o, como a variabilidade de
organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas
terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que
fazem parte e ainda a diversidade de espécies, entre espécies e de ecossistemas.
Mas, se a produção e assinatura da Convenção sobre a Diversidade Biológica pôde ser apontada como um primeiro passo para a regulamentação jurídica de
questões como diversidade biológica, biotecnologia e biossegurança, também é
vista, por outro lado, como uma verdadeira ameaça aos países em desenvolvimento, alguns deles considerados megadiversos.
Há, certamente, algumas falhas no texto da Convenção, que claramente
apontam para uma proteção dos direitos de propriedade intelectuais, arduamente
defendidos pelas empresas multinacionais, principalmente relacionadas ao ramo
farmacêutico e agro-alimentar19.
A principal falha estaria presente no artigo 3º da Convenção. Segundo este
artigo os Estados, de acordo com a Carta Constitucional das Nações Unidas e com
os princípios da lei internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios
recursos em conformidade com suas próprias políticas ambientais, e a responsabilidade de assegurar que as atividades, dentro de sua jurisdição ou controle, não
causem danos ao meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites
da jurisidição nacional.
Ainda segundo Shiva20, tal dispositivo não teria abarcado o direito soberano
das comunidades locais que conservaram e preservaram a biodiversidade e cuja
sobrevivência cultural está intimamente ligada à sobrevivência da biodiversidade,
à conservação e uso da diversidade biológica.
Em que pese a preocupação social da autora, defendida na maioria de seus
textos publicados, entendemos que a falha apontada talvez tenha sido suprida, ao
menos parcialmente, pela letra “d”, do artigo 10, do mesmo texto. Segundo esta
norma, as partes contratantes estão incumbidas de proteger e encorajar o uso habitual de recursos biológicos de acordo com as práticas culturais tradicionais que
são compatíveis com os requisitos da preservação ou uso sustentável.
Se esta disposição não abarcou explicitamente o princípio do direito soberano
das comunidades tradicionais, como seria recomendável, ao menos de forma indireta,
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São Paulo: Atlas, 2001, p.333.
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pode ser usada para induzir as partes contratantes a produzirem normas internas nos
países signatários com a mesma finalidade, qual seja, defender o direito das comunidades tradicionais quanto aos recursos naturais por eles usados e conservados.
Segundo as normas brasileiras, o texto de uma convenção internacional deverá ser aprovado pelo Poder Legislativo, por meio de um decreto legislativo, e
promulgado pelo Poder Executivo que o ratificará. No caso da CDB, seu texto
passou a integrar o sistema jurídico brasileiro em 1998, ano de promulgação do
Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998.
Desta forma, várias obrigações foram, de certa forma, impostas ao Poder
Público, sendo que alguns conceitos importantes para a conservação ambiental
em geral, e especificamente para a conservação da diversidade biológica, foram
definidos no texto da convenção e, consequentemente, consagrados pelo decreto.
Como medida geral para a conservação “in situ”, a qual refere-se à conservação de ecossistemas e habitats naturais e à manutenção e recuperação de
populações viáveis de espécies em seus meios naturais, a CDB consagra em seu
artigo 8º o estabelecimento de um sistema de unidades de conservação como um
mecanismo eficiente e tradicional para a conservação da biodiversidade nos diversos países signatários.
No caso do Brasil, por exemplo, como signatário desta Convenção, sua legislação deverá conferir poderes ao Governo – entenda-se poder executivo – para
o desenvolvimento de suas ações em prol da conservação da diversidade biológica. E este embate pressupõe, certamente, a tentativa de se adequar e conciliar
o interesse dos diversos atores sociais e econômicos envolvidos no cenário da
diversidade biológica. Não se trata, certamente, de tarefa fácil.
4. AS RESERVAS EXTRATIVISTAS E O SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
4.1 Breve histórico do Sistema Nacional de Unidades de Conservação
O Brasil, como um dos grandes países megadiversos do mundo, demonstrou
uma preocupação maior com a elaboração de um sistema representativo de unidades de conservação a partir da década de 1970, enviando ao Congresso Nacional,
o primeiro Projeto de Lei .
Apesar da recente atenção às unidades de conservação, nosso país possui um
sistema relativamente extenso, com aproximadamente 70 milhões de hectares de
áreas preservadas, dentre unidades de conservação e reservas particulares, federais e estaduais, o que equivale a 8% de nosso território21.
O problema maior que se vislumbra frente a este quadro refere-se ao fato de
que as áreas oficialmente protegidas não obedecem a um critério de representatividade ao longo dos diversos ecossistemas e biomas brasileiros, resultando em la-
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cunas que reduzem a efetividade do sistema como um todo. Os maiores exemplos
destas lacunas são a Caatinga e os Campos Sulinos que compreendem apenas 1%
da área total protegida em unidades de proteção integral22.
Mas, de qualquer forma, e a despeito de seus problemas, não se pode desconsiderar os avanços ocorridos. A criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação através da promulgação da Lei nº 9.985/00, conhecida como Lei do SNUC,
representou o final de uma época em que a criação de unidades de conservação
dependia, quase que exclusivamente, de oportunidades políticas surgidas dentro das
instituições brasileiras responsáveis pela conservação do meio ambiente e sua legislação. Após a promulgação da Lei do SNUC, a criação de unidades de conservação
deverá ter como objetivo, segundo o artigo 5º da citada lei, a criação de um conjunto
que represente amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas judiciais.
Paulo Affonso Leme Machado23 afirma que a elaboração de estudos técnicos
para a criação das unidades de conservação devem, necessariamente, obedecer
aos princípios do interesse público, da motivação e da publicidade, afastando,
desta forma, procedimentos que porventura visem interesses particulares. E, reafirmando o texto constitucional, ressalta o artigo 22, da Lei nº 9985/2000, que estabelece que a desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação
só pode ser feita mediante lei específica.
As unidades de conservação dividem-se, segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em dois grupos com características bem distintas. De um lado,
encontra-se o grupo das Unidades de Proteção Integral, composto pelas categorias
de Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e
Refúgio de Vida Silvestre. De outro, está o Grupo das Unidades de Uso Sustentável,
constituído pelas categorias de área de proteção Ambiental, Área de relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de
Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural.
4.2 As Reservas Extrativistas – RESEX e sua inserção no Sistema Nacional de Unidades
de Conservação
Segundo Allegretti 24, o conceito de reserva extrativista surgiu no primeiro
Encontro Nacional dos Seringueiros da Amazônia, no ano de 1985, sendo este
conceito apresentado como “áreas para o uso sustentável dos recursos naturais por
populações tradicionais, com apoio nas áreas de produção, saúde e educação”.
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No âmbito legal, as Reservas Extrativistas foram formuladas, primeiramente,
dentro do Programa Nacional de Reforma Agrária, e receberam o nome de Projetos
de Assentamentos Extrativistas. Tais projetos foram criados pela Portaria nº 627 do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, de 30 de julho de 198725 .
A partir de 1989, os Projetos Extrativistas passaram a ser coordenados pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, tendo
sido regulamentados pelo Decreto nº 98.897, de 30 de janeiro de 1990, recebendo
a partir de então, a denominação de reservas extrativistas, e integrando a partir do
ano de 2000, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Hoje, no âmbito
federal, são administradas pelo IBAMA, sendo que a Portaria IBAMA nº 51-N,
de 11/05/1994 define os procedimentos para implantação deste tipo de unidade de
conservação.
Apesar da visão retrógrada de alguns, que viam as reservas extrativistas
como um verdadeiro instrumento da reforma agrária em si, as RESEX foram incluídas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação e hoje, estão previstas
como uma das categorias do grupo de Unidades de Uso Sustentável26.
Suscintamente, podemos afirmar que o modelo de extrativismo desta categoria de unidade de conservação baseia-se em sistema de produção, que concilia a
coleta de produtos florestais com outras atividades como agricultura, caça, pesca
ou coleta. Segundo Juliana Santilli 27, preserva dois valores fundamentais: “diversidade biológica e proteção aos recursos naturais, por meio de sua utilização
sustentável, e a diversidade cultural, uma vez que valorizam e promovem o modo
tradicional de apropriação e utilização dos recursos naturais, afastando as práticas das sociedades urbano-industriais, responsáveis pelos problemas ambientais
contemporâneos.
Por outro lado, segundo o roteiro para criação e legalização das reservas
extrativistas, estabelecido no anexo da Portaria IBAMA nº 51/94, a criação delas
devem ter por origem uma solicitação formal dos moradores da área para que a
Unidade de Conservação seja criada. Observa-se, neste ponto, um grande diferencial deste tipo de unidade de conservação: elas são criadas a partir da vontade dos
moradores de sua região, havendo, portanto, um “animus” positivo para implementação da unidade.
Desta forma, percebe-se no caso das reservas extrativistas uma preocupação
com a conservação, mas também com o desenvolvimento e a qualidade de vida da
comunidade, o que confere a este tipo de unidade de conservação um caráter mais
democrático e participativo.
Levando-se em consideração a discussão acerca de desenvolvimento sustentável feita em item anterior, temos que as reservas extrativistas, por buscarem
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um incremento da qualidade de vida da população que nela reside, através da exploração econômica de determinados recursos naturais, mas com a preocupação
premente da conservação ambiental, adequa-se ao princípio do desenvolvimento
sustentável, norteador do direito ambiental e consagrado na CDB.
Mas, assim como as demais unidades de conservação, a sua simples criação
não é capaz de garantir a conservação dos recursos naturais existentes em sua área,
nem tão pouco a subsistência de sua comunidade. É preciso que o Poder Público, responsável pela coordenação da RESEX propicie a esta comunidade uma organização
social e política capaz de garantir a participação comunitária em questões econômicas
e sociais, como melhoria da produção, serviços de saúde, educação e principalmente
garantia de mercado. A participação para que a comunidade seja ativa e transformadora exige do Poder Público um processo prévio de capacitação da comunidade.
Trata-se de romper com o modelo de um crescimento excludente e concentrador de renda, que segundo Ignacy Sachs, é a herança deste país. Isto se daria através de
uma discussão mais ampla da cultura do desenvolvimento e a evolução conceitual do
termo. Especificamente quanto às questões locais, a comunidade deve estar consciente dos desafios e oportunidades das atividades que desenvolvem, e o processo participativo se iniciaria com um levantamento compartilhado dos problemas locais28.
Há aqueles que sustentem que os produtos extrativistas estariam fadados ao
insucesso, uma vez que sua produção não pode ser elástica assim como os produtos cultivados ou sintéticos (Homma, 1992)29. Mas, por outro lado, surgem os
defensores deste tipo de unidade de conservação que afirmam que essas reservas
seriam capazes não só de proteger a biodiversidade de determinado local, através
da conservação de seus recursos naturais, mas também impor uma nova forma de
acesso aos produtos extraídos de determinada área protegida, forma esta ditada
não pelo mercado, mas pela sustentabilidade da extração dos produtos.
Isto implicaria em uma verdadeira mudança de paradigma no modo de produção
capitalista, que incluiria o conceito de sustentabilidade ao uso e ao valor do recurso.
Dentro de uma estrutura ampla de políticas, leis e regulamentações voltadas para o desenvolvimento, as abordagens econômicas voltadas exclusivamente
para o mercado não seriam os únicos norteadores, sendo que a conservação ambiental, através de estudos aprofundados dos recursos naturais disponíveis e sua
preservação, passariam a ser enormes diferenciais. Políticas fiscais e econômicas
passariam a desempenhar um papel muito mais importante do que leis e regulamentações, que por si só, não resolvem todos os problemas ambientais.
Outro diferencial a ser considerado, refere-se exatamente à biodiversidade dos
locais onde existem as RESEX, o que implicaria em uma infinidade de produtos e
serviços que a floresta poderia fornecer, desde que pesquisados previamente. Por
outro lado, a conservação desses produtos ofertados pela floresta estaria assegurada
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através de uma exploração racional, por meio de técnicas previamente pesquisadas
e consentidas, acarretando na conservação da biodiversidade com um todo.
E ainda, no tocante à questão fundiária, a criação e implementação das reservas extrativistas acarretam em verdadeira reforma agrária, uma vez que apesar
de não conceder aos moradores a propriedade da terra, garante-lhes, por meio
do instrumento jurídico da concessão real de uso, o acesso aos recursos que lhes
garantam a manutenção da vida.
Não se trata aqui de defender a criação das RESEX como solução de todos
os problemas ambientais e fundiários do Brasil. Mas, o que se pretende demonstrar é que tal categoria de unidade de conservação pode ser um aliado eficiente
nesta luta mundial de conservação da natureza e combate à miséria e pobreza,
cumprindo, desta forma, as obrigações constitucionais impostas pelos diversos
dispositivos já citados.
Mas, não se pode cometer o erro de utilizar um mesmo modelo de criação
e exploração de reservas extrativistas para diferentes áreas, com características
singulares. O modelo de criação de reservas extrativistas de seringueiros serve
exclusivamente a eles. É preciso considerar, principalmente na região da Amazônia, as diferentes formas de organização produção e comercialização das várias
comunidades, bem como dos diversos recursos naturais disponíveis30.
Isto significa investimento do Poder Público nas diversas regiões, ainda não devastadas, e onde de alguma forma os recursos naturais provêem as comunidades que
nelas residem, realizando-se estudos e pesquisas que garantam a correta criação e um
bom desenvolvimento das RESEX . Trata-se de trabalho árduo e longo, mas que se bem
realizado poderá contribuir para a conservação da biodiversidade de nosso país, dando
cumprimento às obrigações assumidas junto à Convenção da Diversidade Biológica.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 Os problemas ambientais contemporâneos remetem-nos a uma necessidade
premente de reorganização da sociedade e revalorização da natureza, que, por sua
vez, implicariam em uma mudança de paradigmas do próprio sistema econômico
preponderante na atualidade.
5.2 A evolução dos estudos sobre o alcance do conceito de desenvolvimento sustentável não nos indica uma definição final e fechada do conceito, mas significa
que um balizamento para a idéia de desenvolvimento foi alcançado.
5.3 O princípio do desenvolvimento sustentável, da mesma forma, também não
possui uma definição clara, final e fechada, mas aponta para os limites impostos
para a realização da atividade econômica. Tal princípio foi adotado tanto pela
Constituição Federal de 1988, como pela Convenção da Diversidade Biológica.
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5.4 As RESEX, recepcionadas pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, concretizam uma forma diferente de se apropriar da natureza, aproveitando
seus recursos naturais com finalidade comercial, mas estimulando o conhecimento científico e a participação da sociedade para que os limites desta exploração
sejam conhecidos e respeitados.
5.5 As RESEX, se bem administradas, podem significar uma alternativa eficiente
para a conservação da diversidade biológica no Brasil, contribuindo para o cumprimento das obrigações impostas pela Convenção da Diversidade Biológica.
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O DIREITO AO TURISMO COMO
INSTRUMENTO DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE E AFIRMAÇÃO DO
DIREITO AO MEIO AMBIENTE
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO
LUCYANA OLIVEIRA PÔRTO SILVÉRIO
Doutoranda e mestre em Direito Ambiental pelo Centro de Pesquisa
Interdisciplinar em Direito Ambiental, Planejamento Urbano e
Direito Urbanístico – CRIDEAU -Universidade de Limoges – França

“A perda do lazer é de fato uma perda da
liberdade interior.”
Charles W. Nienkirchen

O lazer é um direito social ligado à qualidade de vida assegurado pela
Declaração dos Direitos Humanos e que foi contemplado pela Constituição
Federal como um direito fundamental. Seguindo este entendimento e sendo o
turismo a forma de lazer mais assimilada no mundo, dispomos, implicitamente, do direito ao turismo. Turismo este que, quando bem planificado, com o
envolvimento de todos os setores e seguindo os ditames do desenvolvimento
sustentável, é uma opção para fazer valer os objetivos principais da Convenção
sobre a Diversidade Biológica.
1. INTRODUÇÃO
O turismo é uma das atividades econômicas mundiais que mais cresceu nos
últimos tempos e que representa para os países em desenvolvimento uma importante fonte geradora de empregos e de divisas, contribuindo à altura de 1,5% do
produto interno bruto – PIB – mundial.
Segundo alguns especialistas1 e a própria Organização Mundial do Turismo (OMT), o turismo é hoje um elemento básico para o desenvolvimento
econômico – tanto em nível internacional como interno –, podendo contribuir,
igualmente, para a preservação do meio ambiente e da cultura dos povos. É uma
atividade que tem o potencial de ajudar a concretizar os objetivos do milênio,

1

Como sustenta o especialista espanhol Tomaz de Azcarate y Bang, do Instituto de Turismo Responsável (ITR), no artigo “Turismo tem papel catalisador diante de desafios do milênio” – publicado no jornal O Globo-on-line, de 24 de outubro de 2005.
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como estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU)2.
O turismo é, no entanto, uma atividade antagônica, uma vez que, ao mesmo tempo que representa um grande potencial de desenvolvimento sócio-econômico, o seu desenvolvimento rápido e, às vezes, incontrolado constitui uma
das causas principais da destruição do meio ambiente, assim como da perda da
identidade local e da cultura tradicional das populações autóctones. Isto porque
elas, bem como o meio ambiente natural, integram, de forma voluntária ou não,
o produto turístico.
Diante de tais considerações, verifica-se a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a atividade turística e a utilização de bens ambientais a longo prazo,
o que significa, evidentemente, o respeito integrado a esses bens e às populações
autóctones, aplicando as diretrizes lançadas pelo desenvolvimento sustentável3 na
atividade turística. É esse conceito que se define como turismo sustentável.
Desta forma, mecanismos jurídicos adaptados e eficazes para evitar, minimizar ou neutralizar as conseqüências negativas do turismo sobre o meio ambiente
são necessarios, vez que não podemos ignorar que essa atividade gera contribuições econômicas e sociais importantes, mas pode ser igualmente um elemento de
peso para a conservação do meio ambiente.
2. O DIREITO AO TURISMO E O PATRIMÔNIO AMBIENTAL: UMA RELAÇÃO ESTREITA, QUE
MERECE UM CONTROLE ADEQUADO
O direito ao turismo. É no quadro dos direitos humanos contidos no
Pacto sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) que podem
encontrar-se, como direitos fundamentais, os direitos ao trabalho, de um lado,
mas igualmente um direito que se apresenta como sua conseqüência direta: o
direito ao descanso.
O primeiro implica que toda pessoa deve gozar de condições de trabalho justas, equitativas e satisfatórias e, por conseqüência, deve-se oferecer ao trabalhador
o segundo direito mencionado, que se configura nas horas de repouso e lazer.
É nesse sentido que o PIDESC assegura o direito ao repouso, ao lazer, às
férias pagas e ao pagamento de dias feriados, como o fazem a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), ou a Convenção Interamericana dos Direitos
Humanos (CIADH). Esta, juntamente com o Protocolo de São Salvador, visa a
concretizar o direito ao descanso e ao lazer em elementos como os dias feriados
pagos, o direito às férias periódicas pagas.
Neste sentido, nota-se que uma das condições de base para o exercício da

2
A perspectiva do turismo como meio de inclusão social, reduzindo a pobreza, está entre os oito Objetivos do Desenvolvimento do Milênio estabelecidos pela Organização das Nações Unidas. O governo brasileiro elaborou o “Projeto de
Aperfeiçoamento dos Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo, visando ao Alívio da Pobreza” e editou em
outubro de 2005 o documento intitulado “Turismo sustentável e alívio da pobreza no Brasil: reflexões e perspectivas”.
3
Princípio 3 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: “O direito ao desenvolvimento
deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio
ambiente das gerações presentes e futuras.” http://www.mma.gov.br
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atividade turística, quer dizer, a existência de tempo livre, é mencionada de forma
clara em nível de Direito Internacional.
Por isso alguns documentos internacionais específicos ao turismo prevêem
este último como um direito fundamental ou, pelo menos, desenham as linhas
fundamentais para que este se afirme como tal. Assim é, por exemplo, na Declaração de Montreal de 1996, intitulada Por uma visão humanista e social do
turismo. Este texto indica, em seu artigo 1°, que “todo ser humano tem o direito ao
repouso, ao tempo livre, a uma limitação das horas de trabalho e às férias pagas.
Sendo que este direito está longe de ser uma conquista social mundial, a conquista
de lazer e do turismo ao serviço do homem deve ser perseguida e intensificada na
via traçada pelo turismo social, que tem como principal ambição o acesso ao lazer
turístico para todos”.
De forma mais ousada, o Código Mundial de Ética do Turismo – que faz referência, entre outros documentos internacionais, à DUDH e aos pactos onusianos
de direitos humanos de 1966 – afirma, em seu artigo 7°, o direito de cada um ao
turismo e à liberdade de deslocamentos turísticos.
Direito ao turismo e patrimônio ambiental. Ora, diante dessa afirmação,
assim como dos números acerca da atividade turística mundial – demonstrados à
guisa de introdução – convém ressaltar que essa atividade merece uma regulamentação especifica, tendo em vista, ainda, seu impacto ambiental.
Este impacto, conforme vimos, pode ser positivo, através da aplicação de conceitos como o de turismo sustentável às atividades turísticas em geral. O impacto do
turismo como atividade econômica pode igualmente ser, por outro lado, negativo,
tendo em vista a voracidade de certos operadores no sentido de massificar os deslocamentos turísticos em regiões que não se encontram devidamente preparadas para
tanto - isso sob o ponto de vista estrutural, ambiental ou cultural.
As conseqüências do turismo de massa podem ser desastrosas, tanto para o meio
natural e sua capacidade de suporte, como para o meio construído e, ainda, para o
meio cultural. Em suma, o patrimônio ambiental – amplamente considerado – se vê
fragilizado diante da ameaça de uma tal modalidade de turismo como regra geral.
Normas em busca de um turismo sustentável. É a partir de uma tal constatação que propomos uma regulamentação estrita da atividade turística, que deve
ligar-se intimamente às normas de proteção ambiental, no sentido de afirmar de
modo definitivo e integrado, a utilização sustentável do patrimônio turístico, que
se confunde, enfim, com o patrimônio ambiental4.
A regulamentação da atividade turística pode, mesmo, ser feita a partir
das normas de proteção ambiental, isto porque essas normas já se encontram
devidamente consolidadas no ordenamento jurídico brasileiro e permitem, de
forma ampla e adaptada, que se afirme a forma sustentável da atividade turística
como regra no País.
Este é, aliás, o objetivo inserto em certas categorias de unidades de conserva-

4
Segundo J. A. Ferraz, “Entende-se por patrimônio turístico o conjunto de bens naturais e culturais que, por suas características intrínsecas, possuem atratividade para a visitação”, apud Antonio Carlos Brasil Pinto, p. 49.
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ção previstas pelo Sistema Nacional (SNUC), instituído pela lei n° 9.985/2000. Por
certo, o SNUC prevê diferentes tipos de áreas protegidas segundo sua utilização,
constituindo um instrumento essencial para a proteção do meio ambiente natural e
cultural do País, elementos que compõem o patrimônio turístico brasileiro.
Além disso, todo o sistema jurídico-ambiental brasileiro visa a assegurar,
de uma parte, o direito ao meio ambiente, tal qual institui o artigo 225 da Constituição de 1988, e, de outra, promover o desenvolvimento sustentável. Assim, as
atividades que forem contrárias a este objetivo maior da política ambiental brasileira – como previsto pelos artigos 2° e 4°, I, da lei sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente5 - sujeitam-se às penas previstas pela lei de crimes ambientais ou,
ainda, à regulamentação setorial, em nível local ou supra-local em vigor.
Portanto, afirmar o turismo sustentável em conexão direta com o direito ao
meio ambiente constitui a base de uma proteção adequada e adaptada da biodiversidade brasileira, como veremos adiante.
3. O DIREITO AO MEIO AMBIENTE E O TURISMO SUSTENTÁVEL: UMA RELAÇÃO-CHAVE
PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
O direito ao meio ambiente. Todos dispomos de um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, segundo o texto da Constituição brasileira de
1988, um direito que foi construído lentamente, a partir de disposições estabelecidas ao nível do direito internacional ambiental, como da jurisprudência relativa
aos direitos humanos6. A doutrina afirma com veemência a conexão entre os direitos humanos e a proteção do meio ambiente, no quadro dos direitos de terceira
geração, afirmados timidamente en nível internacional7.
Sem dúvida, as bases do direito humano ao meio ambiente vieram de forma
concomitante à era ambiental, inaugurada com a Conferência de Estocolmo8, em
1972. Com efeito, no princípio primeiro da Declaração de Estocolmo9, o direito
de viver em um ambiente que permita gozar de uma vida digna e de bem-estar foi

5

Tais disposições afirmam, respectivamente, que “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
sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana...” (art. 2°) e que “A Política Nacional do Meio Ambiente visará: I - à compatibilização do desenvolvimento econômico social com a preservação
da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico” (art. 4°, I).
6
Especialmente os julgamentos emitidos pela Corte Européia de Direitos Humanos (CEDH). Ver, nesse sentido, os casos
Lopez Ostra e Oneryildiz.
7
Isto porque, como no caso da CIADH, em especial do protocolo de San Salvador, o direito humano ao meio ambiente
são não pode ser invocado diante da Corte Interamericana. Em nível europeu, a Convenção Européia de Direitos Humanos,
de 1950, não afirma o direito humano ao meio ambiente. A jurisprudência da CEDH o faz, no entanto, a passos lentos e,
às vezes, os avanços se obtêm às custas de recuos consideráveis nas suas decisões. A esse respeito, verificar os dois julgamentos lançados no caso Hatton.
8
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia, em junho de 1972.
9
“O homem tem o direito fundamental [...] ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e melhorar
o meio ambiente para as gerações presentes e futuras”.
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o responsável por lançar, por um lado, as bases do desenvolvimento sustentável10
e, por outro, aquelas do moderno direito humano ao meio ambiente.
Por sua vez, a Carta Africana dos Direitos Humanos11 trata esse direito de
forma mais clara, prevendo em seu artigo 24 que “todos os povos têm o direito a um
ambiente que seja propício a satisfazer globalmente seu desenvolvimento”, o que
demonstra a conexão entre meio ambiente, desenvolvimento e qualidade de vida.
De forma similar apresentam-se as disposições do artigo 11 do Protocolo de
San Salvador12, um dispositivo que afirma o direito de toda pessoa de “viver em um
meio ambiente são e de se beneficiar dos serviços públicos básicos”. Fica, assim,
evidente que a qualidade de vida constitui um direito fundamental, a ser assegurado
tanto do ponto de vista do meio natural como do meio humano. Além disso, o protocolo prevê a responsabilidade dos Estados nesse sentido: estes deverão encorajar
“a proteção, a preservação e a melhoria do meio ambiente” como um todo.
Essa consideração ampla do meio ambiente foi igualmente adotada pelo
princípio do desenvolvimento sustentável, apresentado pela primeira vez em um
relatório da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) em
1980, depois retomado pelo Relatório Brundtland13, em 1987, e consagrado pela
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em junho de 1992.
Aliás, é justamente no princípio primeiro da Declaração do Rio de Janeiro que
se proclama: “Os seres humanos ... têm direito a uma vida saudável e produtiva em
harmonia com a natureza”. Ora, em um mundo dependente dos recursos e das capacidades naturais para a assimilação de atividades e rejeitos da sociedade humana,
uma visão ampla do vocábulo meio ambiente se faz necessária. E isso com vistas a
cristalizar a noção de desenvolvimento sustentável como principio da conduta humana, o que implica um direito humano ao meio ambiente, dual em sua essência14.
Esta noção, aliás, foi retomada na terceira conferência mundial das Nações
Unidas sobre o meio ambiente15. Certamente, tanto o desenrolar como as conclusões apresentadas nessa reunião, sob a forma da Declaração de Joanesburgo, não
se mostraram tão inovadoras em relação às declarações anteriores – sobretudo no
que diz respeito ao direito humano ao meio ambiente. Entretanto, é de se notar
que Joanesburgo não representou uma estagnação do Direito Internacional Ambiental, matéria que continuou – como continua – evoluindo, especialmente no
que diz respeito ao direito de cada um ao meio ambiente.

10
Este princípio fundamental do Direito Ambiental, que representa verdadeiramente a integração da variável ambiental
nos processos decisórios públicos e privados, não tem outro objetivo senão o de assegurar a todos qualidade de vida e desenvolvimento. Quer dizer, deve-se buscar um meio ambiente – natural e humano – que ofereça uma qualidade adequada
para a subsistência digna e o desenvolvimento aceitável das gerações presentes e futuras.
11
Assinada em 27 de junho de 1981 em Nairobi, no Quênia.
12
Assinado na cidade de mesmo nome em 17 de novembro de 1988.
13
Nosso Futuro Comum.
14
Quer dizer, o direito ao meio ambiente constitui-se em um direito, por certo, mas igualmente em um dever. Este último
é representado pela obrigação de contribuir à proteção ambiental, com vistas a assegurar o direito que todos têm de viver
em um ambiente ecologicamente equilibrado.
15
A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada em Joanesburgo, África do Sul,
em junho de 2002.
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O turismo sustentável e a proteção da biodiversidade. Essa evolução constante do direito humano ao meio ambiente contribui de forma clara à afirmação do
direito ao turismo. Com efeito, deste direito decorre que os bens turísticos possam
ser utilizados por todos, de forma equitativa, uma utilização que se garante pelo
direito ao meio ambiente.
De sua parte, assegurar o direito ao meio ambiente implica que o patrimônio
ambiental – na sua mais ampla expressão, quer dizer, considerando-se os meios
natural e humano – deva ser adequadamente protegido. Esta é uma condição essencial para a efetividade desse direito, segundo o professor Michel Prieur16.
Ora, verificando que os bens turísticos integram o patrimônio ambiental, é
de se notar a existência de uma ligação estreita entre os dois direitos: o direito ao
meio ambiente inclui, assim, o direito de acesso e de utilização sustentável do patrimônio ambiental. E, nesse sentido, a atividade turística seria um meio adequado
a propiciar esse acesso e, assim, possibilitar, de alguma forma, o gozo do direito
ao meio ambiente.
Dando seqüência a essa linha de pensamento, notamos que o turismo sustentável se apresenta como o instrumento ideal para, sob a ótica do beneficiário do
direito ao meio ambiente/ao turismo, propiciar o seu gozo. De outro lado, a prática
do turismo sustentável permite a conservação e a utilização sustentável dos recursos
naturais, assim como do patrimônio cultural – seja ele material ou imaterial.
Nesse sentido, se de um lado a OMT considera que o turismo sustentável deverá “explorar de forma racional os recursos ambientais, respeitar a autenticidade
das comunidades locais e assegurar uma atividade econômica viável a longo prazo, oferecendo a todas as partes envolvidas vantagens sócio-econômicas”, deve-se
notar, de outro lado, que a conservação da diversidade biológica e a utilização
sustentável17 de seus componentes fazem parte dos objetivos principais18 da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB)19.
A definição dada ao turismo sustentável indica, ainda, a necessidade de
aplicarem-se os princípios diretores do desenvolvimento sustentável e as práticas de gestão sustentável do turismo a todas as formas sob as quais esta atividade se apresenta – o que inclui, mesmo, o turismo de massa e os diversos
mercados turísticos20.
Quanto à CDB, ela faz referência à conservação dos recursos da biodiversidade, o que consiste, segundo Edis Milaré,21 num “sistema flexível ou conjunto de
diretrizes planejadas para o manejo e utilização sustentada dos recursos naturais,
em nível ótimo de rendimento e preservação da diversidade biológica”.

16

Cf. Michel Prieur, Droit de l’environnement, Paris, Dalloz, 2004, p. 67.
Significa a utilização de componentes da diversidade biológica de modo e em ritmo tais que não levem, a longo prazo, à
diminuição da diversidade biológica, mantendo assim seu potencial para atender às necessidades e aspirações das gerações
presentes e futuras. Art. 2° da Convenção sobre Diversidade Biológica.
18
Artigo 1.
19
Convenção assinada durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 e
promulgada em 16 de março de 1998 pelo Decreto n° 2.519.
20
Segundo a definição apresentada pela OMT, cit.
21
Edis Milaré, Direito do Ambiente, op. cit., p. 659.
17
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Conservar o meio ambiente difere de preservar e, nos dias de hoje, esta última atividade encontra obstáculos cada vez maiores diante de si, sobretudo nos
países europeus, onde o espaço físico é reduzido em relação ao crescimento populacional. Por isso o professor Michel Prieur afirma que a preservação integral
da natureza não pode mais ser concebida nos dias atuais: ela seria algo como um
sonho inalcançável, uma utopia.
José Afonso da Silva, por sua vez, assinala que a conservação dos bens ambientais revela-se um “processo dinâmico, que envolve aproveitamento atual, continuidade e manutenção futura”22. Seguindo essa linha de entendimento, o Insituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) aduz que “a conservação e o uso
sustentável da biodiversidade, assim como a possibilidade de produção de bens
e serviços ambientais e da geração de emprego e renda representam as melhores
formas de valorizar e proteger nosso patrimônio ambiental.”23
Ora, é neste contexto que o turismo, como uma atividade econômica, é capaz
de contribuir à proteção da biodiversidade. Sobretudo pelo fato de que o comportamento dos turistas vem mudando no sentido de maior seletividade em relação à
escolha de seu destino. Com efeito, o turista atual demonstra interesse crescente
por elementos como o meio ambiente, a cultura tradicional e a população local24.
Esses elementos – parte integrante do patrimônio ambiental – podem ser
assegurados, por sua proteção, pelo SNUC. Isto porque, entre as doze categorias
de unidades de conservação que ali se encontram, verificam-se aquelas onde atividades e populações tradicionais são privilegiadas, assim como unidades onde este
privilégio se dirige a certas atividades econômicas – possibilitando a realização de
atividades de lazer, estreitamente ligadas às atividades turísticas.
É nesse contexto que o turismo sustentável poderá oferecer às comunidades
locais vantagens econômicas e novas perspectivas, como contribuir para a valorização dos patrimônios cultural e natural, bem como para financiar a compra de
áreas a serem protegidas. O turismo pode propiciar uma maior interação entre o
homem e o seu meio ambiente, desenvolvendo o interesse pela conservação dos
valores naturais e culturais25 que o cercam.
Vários documentos demonstram esse papel do turismo, servindo de guia aos
atores institucionais, econômicos e sociais, quando da elaboração de normas e
ações para a sustentabilidade turística. Entre esses documentos, podemos citar as
“Linhas diretivas sobre a biodiversidade e o turismo sustentável”, publicado pelo
Secretariado da Convenção sobre Diversidade Biológica.

22

José Afonso da Silva, Direito Ambiental Constitucional. p. 88.
www.idec.org.br
24
« Rapport de l’OMT pour le Sommet mondial pour le développement durable », disponível em http://www.world-tourism.org.
25
Recomendações do « V Congresso Mundial de Parques », disponível em http://www.icun.org. « Le tourisme à l’intérieur
et autour des aires protégées doit être un instrument de la conservation : renforcer l’appui aux aires protégées ; améliorer
la sensibilisation aux valeurs multiples et importantes des aires protégées, y compris écologiques, culturelles, spirituelles,
esthétiques, récréatives et économiques ; et générer un revenu bien nécessaire pour les activités de protection de la biodiversité, de l’intégrité de l’écosystème et du patrimoine culturel. Le tourisme doit aussi contribuer à améliorer la qualité de
vie des communautés locales et autochtones, et inciter le public à soutenir leurs coutumes et leurs valeurs traditionnelles,
à protéger et respecter les sites sacrés, et à reconnaître le savoir traditionnel. »
23
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Todas as formas de turismo, inclusive o turismo de massa, estão ali previstas. Elas deverão seguir os princípios da conservação e da utilização sustentável
da diversidade biológica, não importando a localização geográfica da área turística. O objetivo dessas diretrizes é maximizar as vantagens positivas do turismo
para a proteção e uso sustentável da biodiversidade, para os ecossistemas e para
o desenvolvimento econômico e social, a partir de um controle estrito dos efeitos
negativos dessa atividade sobre o meio ambiente – em seus aspectos naturais, por
certo, mas igualmente sociais.
Ademais, essas linhas diretivas apresentam uma preocupação com a descentralização da gestão da atividade turística: esta última não deve ser administrada
de modo centralizado, mas sim ser promovida, gerida e ver políticas públicas
tanto em nível regional como local. Nesse sentido, a democracia participativa
tem um papel preponderante, tendo em vista que a população local é convidada a
participar diretamente da gestão turística.
O turismo sustentável com vistas à proteção da biodiversidade tem sido
igualmente debatido no seio da União Européia. O turismo afirma-se como uma
opção – econômica e social – atrativa em vista das atividades agrícolas e em
benefício da conservação das áreas naturais ainda protegidas. A valorização dos
atrativos naturais e culturais dos territórios é igualmente uma oportunidade de
peso para a conservação de seu patrimônio como um todo, isto é, natural, social
e cultural. Nesse sentido é de se notar que vários tipos de artesanato tradicional
e/ou de ofícios de outros tempos se mantêm ou revivem em função de um turista
que busca justamente algo que não seja estandartizado.
O Comitê Econômico e Social europeu preparou um estudo sobre o tema “A
contribuição do turismo à melhora econômica e social de zonas em declínio”26,
onde as atividades turísticas se apresentam como uma alternativa para assegurar
um desenvolvimento correto e sustentável nos setores econômico e social, no âmbito comunitário. Trata-se de ações voltadas, em especial, para as zonas em declínio, quer dizer, onde as atividades econômicas estão estagnadas e/ou onde as barreiras naturais impedem a instalação e/ou o desenvolvimento dessas atividades.
4. CONCLUSÃO
4.1 Vimos que o direito ao repouso está assegurado por vários documentos internacionais reservados aos direitos do homem, propiciando o tempo livre, que
é a condição básica para se usufruir do turismo. Vimos também que o direito ao
turismo é considerado como um direito fundamental pelos documentos especificos a esta atividade.
4.2 Em vista de poder assegurar a proteção do meio ambiente, a atividade turística
exige uma regulamentação estrita, integrada às normas de proteção ambiental.

26

“La contribution du tourisme au redressement économique et social des zones en déclin” publicado no Journal officiel
de l’Union européenne de 31 de janeiro de 2006. JO n° C 24, p. 1-10.
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São essas normas as responsáveis por assegurar a utilização sustentável do patrimônio turístico.
4.3 Como os bens turísticos integram o patrimônio ambiental, existe um vínculo
estreito entre os dois direitos: o direito ao meio ambiente inclui, assim, o direito
de acesso e de utilização sustentável do patrimônio ambiental. E, nesse sentido,
o turismo sustentável é o instrumento ideal para propiciar esse acesso e, assim,
possibilitar o gozo do direito ao meio ambiente.
4.4 O turismo sustentável é um instrumento de fomento para a conservação da
biodiversidade, na medida em que valoriza o patrimônio cultural e natural, oferecendo às comunidades locais vantagens econômicas e novas perspectivas.
4.5 Essa atividade instaura uma maior interação entre o homem e o seu meio ambiente, desenvolvendo o interesse pela conservação dos valores naturais e culturais.
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1. INTRODUÇÃO

Um país com a riqueza de biodiversidade que contém o Brasil deve estar particularmente atento e preparar-se para lidar com os impactos das mudanças globais sobre as
diversas formas de vida que habitam nosso território. A Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança Climática – CQNUMC reconhece a ligação entre o equilíbrio
climático e a conservação da biodiversidade. Os objetivos da Convenção prevêem a
importância de se evitar mudanças perigosas no sistema climático para permitir que os
ecossistemas se adaptem naturalmente às mudanças. A Convenção também estabelece
que os países membros devem promover o manejo sustentável e a conservação de florestas e outros ecossistemas terrestres para atingir o equilíbrio climático.
O Brasil já dispõe de normas e marcos regulatórios em matéria ambiental com
caráter de política nacional em várias áreas de interesse global, uma vez que regulamentou a aplicação da Convenção de Diversidade Biológica - CDB através da Política Nacional de Biodiversidade, ou aprovou políticas sobre combate à desertificação,
educação ambiental e unidades de conservação, entre outras. A regulamentação da
CQNUMC faz-se igualmente necessária, tendo em vista um horizonte de tempo e
uma realidade política em que novos Protocolos e acordos poderão ser firmados a fim
de se estabelecer um regime político e jurídico para a resolução do problema1.
Em 16 de fevereiro de 2005, o Protocolo de Quioto (PQ) entrou em
vigor. Diversos países comemoraram a data, mas o teor dos discursos nas
comemorações refletiu o consenso geral de que o Protocolo, por si só, não é
o bastante para estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa (GEE)
na atmosfera. Necessita, portanto, de mais adeptos e metas mais duras, em
especial no que se refere aos grandes poluidores2.
O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL (Artigo 12 do PQ), tem,
na prática, como principais objetivos diminuir o custo total da redução de emissões para os países Anexo I (industrializados) e, ao mesmo tempo, apoiar iniciati-

1

MACEDO, Laura Silva Valente de (coord.) et alii. Mudanças climáticas e desenvolvimento limpo: oportunidades para
governos locais – um guia do ICLEI. Rio de Janeiro: ICLEI/LACS, 2005.
2
MOUTINHO, Paulo. Protocolo de Quioto: Ano I. Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM. s/l.
01.07.2005. Consulta na Internet, endereço www.ipam.org.br/noticias.
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vas que promovam o desenvolvimento sustentável em países não industrializados.
O MDL permite que as partes do Anexo I do PQ atendam complementarmente
seus compromissos, de maneira econômica, através do investimento em projetos
de mitigação em países em desenvolvimento que não têm compromissos de redução e onde o custo de implementação de tais projetos seja menor.
O Acordo de Marraqueche, as decisões do Comitê Executivo do MDL e
a Resolução nº 1 da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima
criaram o arcabouço legal para a apresentação e aprovação de projetos de MDL.
Com isso o mercado de carbono vem se desenvolvendo. Dados do Banco Mundial
mostram que esse mercado já transacionou desde 1998, mais de 300 milhões de
toneladas de CO2 e totalizando pelo menos US$ 500 milhões. O Brasil poderá
participar neste contexto internacional com uma posição de destaque, desde que
crie um ambiente político-institucional capaz de garantir alta credibilidade e baixos custos de transação3.
Neste novo ambiente de discussão e cooperação internacional, o papel
e o desempenho dos países emergentes tornam-se pontos importantíssimos.
É preciso lembrar que nestes países uma porcentagem significativa da população ainda precisa ser incluída na economia formal. É evidente que esta
parcela não pode ser incluída seguindo o padrão de consumo atual, que claramente não é sustentável. O combate à pobreza e o processo de inclusão
tornam-se, portanto pontos decisivos desta cooperação. O processo de decisão deve ser racional, buscando maximizar a função utilidade levando em
consideração os custos da prevenção, os danos, a distribuição dos custos no
tempo, a aversão ao risco e as incertezas.
Quanto ao Brasil, no campo das negociações internacionais sobre as mudanças ambientais globais (ou climáticas), o país é reconhecidamente um líder nato,
influenciando sobremaneira aspectos importantes do PQ (o MDL, por exemplo,
derivou de uma proposta brasileira). A sociedade brasileira vem ampliando de maneira consistente e progressiva o debate sobre questões envolvendo o aquecimento
global. Tal fenômeno de engajamento não tem paralelo no mundo em desenvolvimento (e mesmo em muitos países industrializados). Embora o cidadão comum
brasileiro ainda permaneça relativamente distante do debate sobre o assunto, há
agora significativas oportunidades de se obter informações e expressar opiniões.
O Brasil tem um histórico exemplar no debate sobre o assunto: foi o primeiro país
a assinar a CQNUMC durante a Rio 92.
O país tem empreendido ações pioneiras de redução da emissão de gases
de efeito estufa nos setores sucro-alcooleiro, siderúrgico e de saneamento; além
disto tem avançado na observação de suas condições atmosféricas e na geração de
dados sobre os seus ecossistemas. Infelizmente estes esforços não são suficientes.
Faltam, por exemplo, maiores avanços no conhecimento da realidade amazônica e
no combate ao desmatamento.

3
SANQUETTA, Carlos Roberto e ZILIOTTO, Marco Aurélio (Coord.). Carbono: ciência e mercado global. Instituto
Ecoplan e Universidade Federal do Paraná, Curitiba: 2004.
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Este trabalho busca problematizar o contexto internacional das mudanças
globais, ressaltando os aspectos históricos da política internacional do clima e
os princípios da precaução e da responsabilidade comum, porém diferenciada,
e como o Brasil internalizou este processo com base em seu arcabouço institucional existente.
2. POLÍTICA INTERNACIONAL DO CLIMA

A partir de 1972, quando da realização da Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, as questões ambientais passaram a merecer um tratamento mais enfático por parte de alguns governos, organismos internacionais e instituições de pesquisas. Difundiu-se a necessidade de
adotar alternativas que privilegiem a qualidade do crescimento e que reconheçam
o ambiente como dimensão fundamental e base de sua sustentação. Estocolmo é
considerado o ponto de partida do movimento ecológico, muito embora a emergência dos problemas ambientais tenha sido bem anterior. Mais adiante, em 1992,
na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento CNUMAD (United Nations Conference on Environment and Development - UNCED), no Rio de Janeiro, 178 nações representadas se comprometeram com um
programa objetivando viabilizar a adoção de um novo padrão de desenvolvimento,
que ficou conhecido como Agenda 214. Como signatárias do programa, essas nações comprometeram-se com a adoção de uma nova agenda de desenvolvimento.
O documento final da Agenda 21 em seu capítulo 40 ressalta a necessidade de se
“monitorar e de se avaliar sistematicamente o processo de desenvolvimento (...) e
o estado do meio ambiente e dos recursos naturais”. A crescente conscientização
da questão ambiental tem demandado a produção e a sistematização de informações sobre o meio ambiente tendo em vista a formulação de políticas públicas.
Sua necessidade surge nos diversos níveis de decisão e em todos os planos5.
Desde 1957-1958, quando foi decretado o Ano Geofísico Internacional, passando pela criação do Comitê sobre Pesquisa Espacial (COSPAR) do Conselho Internacional de Uniões Científicas (ICSU), pela publicação do relatório sobre mudança não
intencional do clima, na década de 1970, até a recomendação da Academia Nacional
de Ciências dos EUA em 1988, vários foram os momentos em que o sistema climático
foi discutido em ambas as esferas. Apesar dos esforços envidados ainda não foram
encontradas respostas adequadas, dado que o problema não possui precedentes6.
Segundo Soares, numa conferência em Nova Delhi, “Global Warming and
Climate Changes: Perspectives from Developing Countries”, constatou-se que “o
aquecimento do planeta constitui a mais grave crise que a humanidade deve cole4

Programa de ação assumido pelas nações signatárias dos acordos assinados durante a Conferência da ONU sobre o Meio
Ambiente, em junho de 1992, no Rio de Janeiro, objetivando viabilizar a adoção de um novo padrão de desenvolvimento.
5
SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, obrigações e responsabilidades. São Paulo: Atlas, 2001.
6
INSTITUTO DE ESTUDOS AVANÇADOS – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Um diálogo interdisciplinar
sobre mudanças globais. São Paulo. Abril de 2006. Consulta na Internet, endereço http://www.acquaviva.com.br/
mudglobais/Relatório%20-%20II%20Conferência%20Regional%20sobre%20Mudanças%20Globais.PDF
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tivamente encarar; contrariamente a outras crises, sua natureza é planetária, pois
ameaça a própria sobrevivência da civilização e promete produzir unicamente perdedores na inteira estrutura socioeconômica” (Fórum de Siena, p: 19). Por outro
lado, o texto da Declaração Final da Cúpula de Paris de 1989 dos Sete Países mais
Industrializados recomendaria que “os esforços comuns para reduzir a emissão de
dióxido de carbono e outros gases que originam o efeito estufa, susceptíveis de
causar modificações climáticas, e que colocam em perigo o meio ambiente e, em
último lugar; a economia”.
Seguiu-se uma série de encontros governamentais (Toronto, 1988: “The
changing Atmosfere: Implications for Global Security”) e de diversas Organizações Não Governamentais (“Woods Hole Research Center” 1988 e
“World Climate Trust Fund”, em Ottawa, 1989) nos quais se chegou a conclusões de que quaisquer providências sobre a regulamentação em relação a
aspectos da mudança do clima deveriam passar por políticas generalizadas
de reflorestamento em todas as partes do mundo, bem como de redução de
CFC e halônios, dióxido de carbono, metano, NO2 e preservação de ozônio
troposférico, bem como por uma política de luta contra o desflorestamento,
em particular, das florestas tropicais.
Em meados da década de oitenta, as evidencias cientificas sobre os impactos
das atividades humanas sobre o sistema climático do planeta aumentaram e, com
elas, a preocupação pública com as questões ambientais globais. Reconhecendo
a necessidade de obter informações confiáveis e atualizadas, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) estabeleceram o Painel Inter-governamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC) em 1988. Neste ano, a Assembléia Geral das Nações Unidas
abordou o tema da mudança do clima, adotando a resolução 43/53 sobre a “Proteção do clima global para as gerações presentes e futuras da humanidade”7.
Em 1990, o IPCC lançou o seu Primeiro Relatório de Avaliação, confirmando que a mudança do clima era, de fato, uma ameaça e incitando a negociação de
um acordo global para tratar do problema. A Assembléia Geral das Nações Unidas
respondeu a esses apelos lançando formalmente negociações relativas a uma convenção-quadro sobre mudança do clima e estabelecendo um Comitê Intergovernamental de Negociação (CIN) para conduzi-las. O CIN reuniu-se pela primeira
vez em 1991 e, depois de 15 meses, adotou por consenso a Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima8.
Em 1995, foi publicada pelo IPCC a segunda grande avaliação da pesquisa sobre
mudança do clima, escrita e revisada por dois mil cientistas e especialistas. Esta avaliação teve grande impacto ao concluir que o clima do planeta já estava sendo afetado
por emissões passadas e também por afirmar que e possível adotar diversas estratégias
para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Concluía que apesar de alguns paises
terem reduzido as suas emissões, em nível global elas continuavam aumentando.

7

Idem, ibidem.
A Convenção foi aberta a assinaturas na Conferencia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED),
a chamada “Cúpula da Terra”, no Rio de Janeiro, em 4 de julho de 1992, entrando em vigor no dia 21 de março de 1994.

8
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No terceiro relatório, de 2001, afirmou-se claramente que o aumento de temperatura registrado (de 0,6°C) tinha como agente principal o homem. Mais: que,
se nada fosse feito, o aumento seria de 3°C a 3,5°C em cem anos, com conseqüências prováveis pouco animadoras para a humanidade, sobretudo para as regiões
próximas aos mares e oceanos9.
3. A CONVENÇÃO-QUADRO SOBRE MUDANÇA DO CLIMA10
Negociada durante mais de dois anos e assinada em 21 de março de 2004 em por
175 paises que se comprometeram a implementá-la reconhecendo, assim, a mudança
do clima como uma “preocupação comum da humanidade”. Eles se propuseram a
elaborar uma estratégia global “para proteger o sistema climático para gerações presentes e futuras”. Para Ribeiro, o texto final da CQNUMC era vago o suficiente para
ser aceito por unanimidade entre os participantes da reunião do Rio.
A Convenção do Clima, já em sua denominação de ”Convenção-Quadro”,
diz tratar-se de um daqueles tratados ou convenções internacionais caracterizados
por texto programático, com dispositivos que deverão ser complementados pelas deliberações do órgão decisório instituído pela Convenção, a Conferência das
Partes (COP), ao qual os Estados-Partes delegaram os poderes de complementar,
regular e, em certos aspectos, inovar os dispositivos da Convenção-Quadro (e tudo
sem sair da moldura legislativa por ela traçada)11.
A Convenção é baseada em dois princípios básicos: o primeiro deles seria
o “principio da precaução”, segundo o qual a falta de plena certeza científica
não deve ser usada como razão para que os países posterguem a adoção de medidas para prever, evitar ou minimizar as causas da mudança do clima e mitigar
seus efeitos negativos; o segundo princípio, base para o estabelecimento de compromissos dos países, é o da “responsabilidade comum, porém diferenciada”, de
acordo com esse princípio, a maior parcela das emissões globais, históricas e atuais de gases de estufa é originária dos países desenvolvidos12.
O Princípio da Precaução indica uma atuação “racional” para os bens ambientais, com a mais cuidadosa apreensão possível dos recursos naturais, numa espécie
de cuidado com a existência ou com o futuro que vai além de simples medidas para
afastar o perigo. Na verdade é uma precaução contra o risco que objetiva prevenir já
uma suspeição de perigo ou garantir uma suficiente margem de segurança da linha
de perigo. Para DERANI, este princípio é de tal importância que é considerado
como ponto direcionador central para a formação do direito ambiental13.
No âmbito da CQNUMC, com base do princípio da responsabilidade comum,
porém diferenciada, foram estabelecidos, basicamente, dois grupos de países: as

9

Instituto Ecológica. Ilha do Bananal: o encontro de ecossistemas e culturas: São Paulo: DBA, 2004.
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Convenção sobre Mudança do Clima. s/l. Novembro de 2004. Consulta na
Internet, endereço http://www.mma.gov.br/cnma/arquivos/pdf/convencao_mudanca_climatica.pdf
11
Idem, ibidem.
12
MOREIRA, Adriana e SCHWARTZMAN Stefan. As mudanças climáticas globais e os ecossistemas brasileiros. Brasília:
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia – IPAM, The Woods Hole Research Center e Environmental Defense, 2000.
13
DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Max Limonad, 2001.
10
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Partes do Anexo I, ou seja, países que são listados no Anexo I do texto da Convenção, as Partes não-Anexo I, ou seja, que não são listados no referido Anexo. Ao reconhecer que os países mais pobres têm o direito ao desenvolvimento econômico e
atribuir aos paises ricos a maior parte da responsabilidade na luta contra a mudança
climática e também a maior parte da conta a ser paga, ou seja, como a maior parte
das emissões antigas e atuais são dos paises desenvolvidos, estes devem tomar a
iniciativa na luta contra a mudança do clima e seus efeitos através de compromissos
específicos como a transferência de tecnologia e assistência financeira.
Segundo Ribeiro14, este princípio está baseado na história de cada país, relacionando o desenvolvimento econômico com o uso de combustível fóssil no
passado, seja para promover a Revolução Industrial, seja para mover motores à
explosão, ou para a geração de energia elétrica.
4. PROTOCOLO DE QUIOTO15
Protocolos são acordos internacionais independentes ligados a um tratado já
existente. Na III Conferência das Partes da Convenção, realizada em dezembro de
1997, em Quioto, Japão, foi adotado um Protocolo16 à Convenção sobre Mudança do Clima, conforme estabelecido no Mandato de Berlim17, resultado de dois
anos de negociação desde aquela resolução18.
A Convenção já estabelecia que os países deveriam estabilizar suas emissões,
o Protocolo define o compromisso de uma redução coletiva de pelo menos 5% em
relação aos níveis de 1990 no período de compromissos de 2008 – 2012 para o CO2,
CH4 e N2O e em relação aos níveis de emissões de 1995 para os HCFs, PFCs e
SF6. Além disso, estabelece o compromisso de um “progresso demonstrável “ em
relação a esta meta até 2005, além de revisões periódicas das metas, sendo que as
discussões para um segundo compromisso iniciaram-se em 2005.
Para que a meta possa ser representada por um único indicador, os seis principais gases de efeito estufa foram combinados em uma “cesta” e expressos em
tonelada equivalente de CO2. O dióxido de carbono é considerado o gás mais
importante, sendo o setor de energia responsável por mais de 80% do total das
emissões de gases causadores de efeito estufa de países industrializados no ano de
1995. O desmatamento tem sido apontado como a segunda maior fonte de emissões de CO2, embora a definição de uma metodologia para calcular o conteúdo de

14
RIBEIRO, Wagner da Costa. Mudanças climáticas, realismo e multilateralismo. Terra Livre, São Paulo, Ano 18, vol. I,
n. 18, p. 75-84, JAN-JUN./2002.
15
O Protocolo de Quioto entrou em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005, nonagésimo dia após a ratificação pela Rússia e,
em que pelo menos 55 Partes da Convenção contabilizaram no total pelo menos 55% das emissões totais de CO2 em 1990
das Partes incluídas no Anexo I, tenham depositado seus instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.
16
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Protocolo de Quioto. s/l. Novembro de 2004. Consulta na Internet,
endereço www.mct.gov.br/CLIMA/quioto/protocol.htm
17
O Mandato de Berlim estabelece que os países desenvolvidos deveriam, com base no princípio da responsabilidade
comum, porém diferenciada, definir num Protocolo ou num outro instrumento legal, limitações quantificadas e objetivos
de redução dentro de prazos como 2005, 2010 e 2020 para suas emissões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros
de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, bem como descrever as políticas e medidas
que seriam necessárias para alcançar essas metas, com um prazo até a COP 3.
18
Idem, ibidem.
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carbono por classificação vegetal e a quantidade de carbono que pode ser absorvida por áreas de plantação ainda é objeto de estudos controversos. O segundo gás
mais importante neste contexto é o metano (CH4), emitido por processos como o
cultivo do arroz, a ruminação do gado e a decomposição do lixo orgânico.
O Protocolo permite que os governos que cortarem mais emissões do que o
exigido pela sua meta nacional “guardem” o “excesso” como créditos para futuros
períodos de compromisso, mas caso as emissões de um país ultrapassarem o estabelecido por sua meta, às disposições sobre um não cumprimento ainda precisam
ser desenvolvidas. Por enquanto, as penalidades definidas pelo Acordo de Marraqueshe referem-se principalmente à participação desses paises em mecanismos de
flexibilização, os quais serão posteriormente citados.
Considerando que a mudança do clima é um problema que afetará a todos,
globalmente, a responsabilidade em mitigá-la também é de todos (governos, sociedade) de acordo com as possibilidades e capacidade de cada um. Neste processo, os atores relevantes podem ser classificados: Comunidade Internacional, Governos Nacionais, Governos Locais (Cidades) e Regionais (Estados), Indústrias,
Setor Agrícola, Escolas e Universidades, Cidadãos.
A CQNUMC impõe uma meta, de cujo objetivo final nenhum ato no âmbito da
Convenção pode afastar-se. Ao mesmo tempo, oferece uma série de princípios jurídicos gerais que, aliados aos nossos (aos princípios jurídicos integrados e prescritos nas
leis nacionais), indicam o sentido da entrada em vigor do Protocolo de Quioto.
Internamente, a “recepção” de Quioto caracterizou-se como o processo de
incorporação de um tratado internacional no ordenamento jurídico interno de um
país, mediante um trâmite que legitima e confirma sua internalização no âmbito
nacional19. Tal trâmite, no caso do Brasil, envolveu a realização de funções públicas dos poderes Legislativo e Executivo e, havendo litígio, do Judiciário, da
seguinte forma: aprovação pelo Poder Legislativo; promulgação e ratificação pelo
Poder Executivo; e controle de constitucionalidade e legalidade do poder Judiciário. Depois de assinado o tratado, seus textos são encaminhados pelo Presidente
da República ao Congresso Nacional (Senado e Câmara) para sua aprovação por
meio de decreto legislativo.
4.1 Mecanismos de Flexibilização do Protocolo de Quioto20
Geralmente, nas formas tradicionais de controle ambiental (sistemas de comando e controle), nenhuma empresa tem incentivo para fazer mais do que o mínimo necessário para escapar das punições legais. O estabelecimento de um limite
para emissões de um determinado gás, e ao mesmo tempo permitir a existência

19
FRANGETTO, Flávia Witkowsk e GAZANI, Flávio Rufino. Viabilização jurídica do Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL) no Brasil – O Protocolo de Quioto e a cooperação internacional. São Paulo: Peirópolis; Brasília: IEB – Instituto Internacional de Educação do Brasil, 2002.
20
Um dos maiores desafios ao Protocolo de Quioto foi estabelecer como os 40 países desenvolvidos poderiam dividir a
responsabilidade para alcançar as metas de redução propostas, justamente pela distinção entre matriz energética, recursos,
população, tradições, entre outras, não seria possível reunir todos em um único bloco.

684

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

de um “mercado” para a troca e venda de emissões, pode aumentar a eficiência da
implementação. Uma empresa mais eficiente pode reduzir mais que sua e cota e
vender o “excedente” para outra empresa que teria um custo maior em fazer a redução por conta própria. Neste caso, a redução vira lucro para a primeira empresa
e custa menos pra segunda. Como os custos variam de país para país e cada um
tem as suas particularidades, o Protocolo criou mecanismos inovadores, denominados “mecanismos de flexibilização” através do qual as Partes podem adquirir
créditos por reduzir emissões em outros países. São três21:
4.1.1 Implementação Conjunta (Joint Implementation – JI)
Mecanismo negociado bilateralmente definido no Artigo 6 do Protocolo de Quioto, que ajuda os países Anexo I a atender em parte seus compromissos de redução de
emissões durante o primeiro período de vigência do Protocolo (2008 – 2012). Governos
nacionais e entidades participantes do JI geram créditos de emissões chamas “Unidades
de Redução de Emissões” (Emission Reduction Units – ERU), que podem ser usados
pelas Partes Anexo I no atendimento a suas próprias metas, ou como “commodities” a
serem comercializadas no mercado internacional de emissões de carbono;
4.1.2 Comércio de Emissões (Emissions Trading - ET):
Estabelecido pelo Artigo 17 do PQ, este instrumento de mercado permite
que os países Anexo I (basicamente países industrializados) comprem o direito
de emitir gases de efeito estufa de outros países Anexo I que tenham conseguido
reduzir suas emissões além das metas estabelecidas;
4.1.3 Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL22 (Clean Development Mechanism – CDM)

Na prática, seus principais objetivos são diminuir o custo total da redução de emissões para os países Anexo I e, ao mesmo tempo, apoiar iniciativas
que promovam o desenvolvimento sustentável em países não industrializados.
O MDL permite que as partes do Anexo I do PQ atendam complementarmente
seus compromissos, de maneira econômica, através do investimento em projetos de mitigação em países em desenvolvimento que não têm compromissos
de redução e onde o custo de implementação de tais projetos seja menor.

21

Idem, ibidem.
O Brasil foi o principal responsável pela criação do MDL ao propor, 1997, como parte de uma metodologia para contabilizar emissões e atribui responsabilidades. A proposta brasileira incluía a criação de um Fundo de Desenvolvimento Limpo,
formado por recursos financeiros originados de penalidades sobre os países desenvolvidos que não cumprissem as suas
metas de redução de emissões e utilizada para desenvolver projetos em países em desenvolvimento. Em Quioto, durante a
COP 3, a idéia foi modificada e estabeleceu-se o MDL e sua configuração atual.
22
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5. MDL23
5.1 Elegibilidade do MDL

Para que as atividades de MDL atendam aos critérios de elegibilidade do
Protocolo de Quioto, é necessário que contribuam com o objetivo da Convenção
bem como para o desenvolvimento sustentável do país no qual forem implantadas,
resultem em reduções adicionais de GEE em comparação com o que ocorreria
sem a implantação das atividades em questão, demonstrem benefícios reais, mensuráveis e de longo prazo relacionados com a mitigação da mudança do clima.
Os requisitos de elegibilidade definidos no Protocolo de Quioto para projetos de MDL estão estabelecidos em seu artigo 12. São eles a presença comprovada
de: a) participação voluntária aprovada por cada Parte envolvida; b) benefícios
reais, mensuráveis e de longo prazo, relacionados com a mitigação do clima; c)
reduções de emissões que sejam adicionais ás que ocorreriam na ausência da atividade certificada de projeto.
5.2 Adicionalidade e Linha de Base
Com relação às reduções de emissões que sejam adicionais ás que ocorreriam na ausência da atividade certificada de projeto. Fortemente relacionado com o conceito de adicionalidade, é o de linha de base (baseline). De
acordo com a Decisão 17/CO.7, 44, do Anexo dos Acordos de Marrakesh, a
linha de base de uma atividade de projeto de MDL é o cenário que representa, de forma razoável, as emissões antrópicas de gases de efeito estufa por
fontes que ocorreriam na ausência da atividade do projeto proposto.
5.3 O Ciclo do Projeto do MDL24
Para resultar em RCEs, as atividades de projeto de MDL devem passar pelas
seguintes etapas do Ciclo do Projeto: (1) Elaboração do Documento de Concepção do Projeto – DCP, (2) Validação / Aprovação, (3) Registro, (4) Monitoramento, (5) Verificação / Certificação, (6) Emissão e aprovação das RCEs.
5.4 Oportunidades de Projetos
• Energias renováveis: substituição de energia fóssil com energia renovável
como Pequenas Centrais Hidrelétricas, Biomassa, eólica, solar, etc;
• Digestão anaeróbica: captura de metano em biodigestores, queima do me-

23
LOPEZ, V. (coord.). O Mecanismo de desenvolvimento limpo – MDL: guia de orientação. Rio de Janeiro: Fundação
Getúlio Vargas, 2002.
24
Idem, ibidem.
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•
•

•
•

•
•
•

tano ou uso do biogás para geração de energia. Inclui gerenciamento de
efluentes de suínos, bovinos, matadouros, usinas de açúcar;
Captura de Metano em aterros Sanitários: instalação de sistemas de captura do metano e queima ou uso energético do biogás;
Biomassa: a remoção de resíduos agrícolas (arroz, cana-de-açúcar, girassol, feijão-soja, etc) armazenados em pilhas, pode evitar emissões de
metano;
Biodiesel: substituição total ou parcial do combustível fóssil – diesel;
Eficiência Energética ou substituição de combustível: qualquer indústria
implementando uso eficiente da energia ou substituição de combustível
com alta concentração de carbono por outro combustível com menor\ concentração;
Indústrias de fertilizantes nitrogenados: as emissões de N2O são eliminadas
através de equipamentos de catálise. Grande capacidade de geração de CERs;
Carbonização: implementação de catalisadores em unidades produtoras de
carvão vegetal onde o metano é eliminado;
Reflorestamento e aflorestamento (não conservação) preferentemente em
áreas degradadas.

5.5 Os Atores Relevantes (stakeholders) e as Partes Elegíveis

Os principais atores (stakeholders) dos projetos de MDL são chamados de
“investidores” e “anfitriões”. Os primeiros seriam os países Anexo I e os segundos
países não Anexo I os quais podem receber créditos, na forma de Redução Certificada de Emissões – RCEs25. Podem participar deste processo as Partes ou entidades públicas ou privadas destas Partes desde que devidamente autorizadas. As
atividades de projeto podem ser implementadas através de parcerias e o setor privado tem boas oportunidades de participação já que tem um grande potencial de
redução de emissões. Além disso pode receber fluxos crescentes de investimentos
para atividades de projeto MDL já que o mesmo já que o mesmo foi concebido
para ser um mecanismo de mercado.
As Partes elegíveis para participarem em atividades de projeto MDL
são aquelas que ratificaram o PQ, tenham suas quantidades devidamente
calculadas e registradas, possuam um sistema contábil nacional para GEE,
tenham criado um registro nacional bem como encaminhado o Inventário
Nacional de GEE à Convenção.
As atividades de projeto devem ser submetidas a um processo de aferição e verificação para que as RCEs sejam emitidas. Este processo é conduzido
por instituições ligadas ao MDL, tais como: o Conselho Executivo - CE, que
supervisiona o funcionamento do MDL, credencia as Entidades Operacionais
Designadas, registra as atividades de projeto de MDL, emite as RCEs, desen-

25
De acordo com o Banco Mundial, o valor estimado de mercado das RCEs oscila entre US$5.00 a US$15.00 por
tonelada de carbono reduzido.
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volve e opera o registro do MDL e estabelece e aperfeiçoa as metodologias
para definição da linha de base, monitoramento e fugas; a Autoridade Nacional Designada - AND26, que são indicadas pelos governos participantes de projetos MDL e designadas à Convenção. A AND atesta que a participação dos
países é voluntária e se as atividades de projeto contribuem para o desenvolvimento sustentável do país, além de aprovar internamente todo o processo; e
as Entidades Operacionais Designadas – EOD, que são entidades nacionais
ou internacionais credenciadas pelo Conselho Executivo e designadas pela
Conferência das Partes e Reunião das Partes (COP/MOP), a qual ratificará ou
não o credenciamento feito pelo Conselho Executivo.
A Convenção, em seu artigo 4, parágrafo 1, alínea (a), estabelece como obrigação que todas as Partes devem: “elaborar, atualizar periodicamente, publicar e
tornar disponível para a Conferência das Partes inventários nacionais de emissões
antrópicas por fontes e de remoções por sumidouros de todos os gases de efeito
estufa não controlados pelo protocolo de Montreal, dentro de suas possibilidades,
usando metodologias comparáveis desenvolvidas e aprovadas pela Conferência
das Partes”. (MOREIRA e SCHWARTZMAN, 2000).
5.6 A Comunicação Nacional27
A Comunicação Nacional foi estruturada para caracterizar o país, apresentar
o inventário das emissões líquidas brasileiras de gases de efeito estufa não incluídos no Protocolo de Montreal e os passos que estão sendo dados pelo Brasil para
cumprir os objetivos da Convenção sobre Mudança do Clima.
Por sua abrangência e especificidade, considerando que serão abordadas as
emissões de gases de efeito estufa dos setores energético, industrial, florestal,
agropecuário e de tratamento resíduos, o inventário brasileiro de emissões de gases de efeito estufa para a Convenção do Clima requer a participação de diversos
especialistas de diversas disciplinas e de diversos ministérios, instituições federais, estaduais, municipais, associações de classe, organizações não-governamentais, universidades e centros de pesquisas.
5.7 O Regime Pós-201228
Às lideranças científicas, empresariais e políticas cabe projetar as possíveis
implicações do regime pós-2012 e preparar-se com instrumentos quantitativos

26

No Brasil, a AND é a Comissão Interministerial de Mudança do Clima, presidida pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia e vice-presidida pelo Ministério do Meio Ambiente. È composta, no total, por 9 Ministérios. O Decreto
Presidencial nº 1.160 de 21 de junho de 1994, que criou a Comissão Interministerial para o Desenvolvimento Sustentável – CIDES, atribui ao Ministério da Ciência e Tecnologia, a responsabilidade pela coordenação da implementação
dos compromissos resultantes da CQNUMC.
27
_______________________________________________________. Comunicação Nacional Inicial do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. s/l. Novembro de 2004. Consulta na Internet,
endereço www.mct.gov.br/Clima/comunic/textocomunac.
28
Idem, ibidem.
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para elevar ainda mais a competência negociadora do Brasil nesta área. Em relação ao regime futuro, é preciso mais criatividade, com a adoção de diferentes
tipos de metas: metas específicas com prazos mais curtos e metas menos precisas
(tecnologia) e com prazos mais longos.
Deve-se incentivar a negociação diretamente entre as partes e não deixar que
somente mecanismos de mercado resolvam o problema, pois não o farão levando
em conta os aspectos sociais.
6. CONCLUSÕES ARTICULADAS
6.1 Deve-se procurar uma maior integração com outros temas do desenvolvimento sustentável, em particular a biodiversidade. As ações devem ser integradas. Os diversos protocolos devem ter ações compatíveis, evitando compromissos conflitantes.
6.2 Além de fomentar projetos de MDL em seu escopo, o PQ deve ser também
instrumento de estímulo para a elaboração de políticas públicas nacionais de
combate ao aquecimento global, podendo ser traduzido tanto em forma de financiamento de projetos, quanto em ajuda técnica, acadêmica e científica e outras
formas de intercâmbio.
6.3 É necessário levar em conta o critério social em projetos do MDL, além das
dimensões normalmente consideradas, a saber, a econômica e a ambiental. Em
particular, a razão custo-efetividade não deve ser o único indicador a subsidiar as
decisões.
6.4 Deve-se pensar na possibilidade do país fomentar mecanismos diretos de
transferência de tecnologia por meio de incentivos econômicos adequados, não
ficando restrito apenas aos mecanismos de flexibilização.
6.5 É necessário reconhecer que ações mitigadoras das conseqüências das mudanças globais devem contemplar os grupos socialmente menos favorecidos, historicamente afetados por uma distribuição de renda concentrada e pela pobreza, os
quais serão afetados em maior escala espacial.

LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO A
UN MEDIO AMBIENTE SANO EN MÉXICO
LUIS LORENZO HERRERA GÓMEZ
Alumno del Programa de Doctorado en Derecho Ambiental,
Universidad Autónoma Metropolitana (México) –
Universidad de Alicante (España)

1. GENERALIDADES
El ser humano no puede entenderse sino formando parte de una sociedad.
En ninguna etapa de la vida humana el hombre ha vivido aislado de sus semejantes, vive en grupos o en sociedad porque está le es necesaria para su desarrollo,
pero, para ello es necesaria su adaptación a las reglas de conducta y convivencia
que el mismo grupo establece.
Los seres humanos y sus sociedades para poder realizar su progreso y mejoramiento, necesitan del orden sin el cual todo intento de convivencia resulta
infructuoso, ya que las relaciones sociales no siempre se desenvuelven de un
modo natural y armónico, en contrario, la vida de los seres humanos en sociedad
genera choques o conflictos producto de los diversos intereses de sus miembros.
Si cada uno de los miembros tuviese la libertad para perseguir y alcanzar los
intereses propios sin limitaciones ni restricciones de ningún tipo, pronto estallaría la
lucha y la victoria de los más fuertes sobre los débiles y como consecuencia el objetivo de la vida en sociedad no tendría ninguna oportunidad de ser conseguida, por ello
es importante el establecimiento de leyes que rijan la conducta del grupo social.
Todos los seres humanos como individuos y parte de una sociedad, tienen
necesidades que le son propias e inherentes a su condición humana, sin las cuales
no pueden vivir con la dignidad y decoro que les corresponde de acuerdo a su naturaleza; por ello los derechos humanos no son otra cosa que las respuestas a esas
necesidades humanas, las cuales no siempre han sido reconocidas por la ley.
Larga ha sido la lucha que se ha llevado para lograr que las demandas
de libertad, igualdad y justicia se vean consagrados en los sistemas legales
bajo el nombre de Derechos Humanos 1, planteadas de esta forma como exigencias o aspiraciones de los seres humanos, han tomado forma y contenido
en las constituciones de casi todos los Estados, así como se han reflejado o
han sido llevados a convenios, tratados y pactos que han sido aprobados en
el ámbito internacional.

1
“Conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada”.
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Hoy día, se puede señalar que el reconocimiento de los derechos humanos
se ha convertido en el parámetro para medir el desarrollo de las sociedades, por
ello su legitimación en el sistema social se valora en razón del reconocimiento
otorgado por el Estado y de su realización practica o de respeto por parte de sus
instituciones.
La relación de los derechos humanos con el medio ambiente en un principio
era considerada implícita. Los problemas derivados de la contaminación ambiental así como la imposibilidad del pleno disfrute y el ejercicio de los derechos
humanos en condiciones ambientalmente desfavorables crearon la conciencia del
inseparable vínculo de los derechos humanos y el medio ambiente, obligando a
los Estados a la consagración en sus máximos ordenamientos a incluir el deber de
garantizar el medio ambiente sano considerando además el derecho y la responsabilidad de los individuos en la protección del ambiente.
El reto para el hombre en el futuro, es el desarrollo sustentable mediante el
reconocimiento de nuevos derechos y la consolidación de los ya existentes como
es el caso del derecho al medio ambiente sano tal y como lo señala el Maestro
Diego Valadés “A la sociedad del futuro le guardan intenso debates..., la defensa
de la naturaleza se realizará a través de la consolidación de nuevas estrategias y
el reconocimiento de nuevos derechos2”.
2. ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS HUMANOS
Como se ha mencionado la historia de los derechos humanos en muy antigua.
Los seres humanos además de luchar por tierras y riquezas a lo largo de la historia,
han luchado por sus derechos, por la paz, la justicia y el respeto a su dignidad.
No hay duda que los derechos humanos nacen con el hombre mismo, sin
embargo no siempre han sido reconocidos esos derechos inherentes a la persona.
Su reconocimiento es el resultado de la lenta y compleja evolución histórica de las
sociedades; la forma de concebir estos derechos en las sociedades a lo largo de la
historia ha variado, logrando triunfos y fracasos.
Para el estudio de los derechos humanos su evolución se ha divido en grandes etapas3:
a) La Edad Antigua (del siglo XVIII a.C. al siglo V d.C.)
El Código de Hammurabi4, a través del cual el rey babilónico reconoció
algunos de los derechos fundamentales del hombre, estableció límites a la esclavitud, y a través de la Ley del Talión, dispuso en su forma, el principio de equidad
al buscar la proporción entre la pena y el delito cometido.

2
Valadés, Diego, Constitución y Política, 2ª ed., México, Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones
Jurídicas, Ed. Porrúa, 2003. pp. 393.394.
3
Historia de Los Derechos Humanos, Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Edit. Huaxyácac, México, 2001,
p. 123.
4
Creado en 1692 d. C., establecía derechos de los menores, de los matrimonios, de la mujer, de los esclavos y otro derechos
reconocidos en 282 leyes o reglas.
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Al momento de su aparición el Decálogo Hebreo5, establece una serie de
prohibiciones y principios basados en al moral y en la justicia, que significaron
una protección a los valores fundamentales de la sociedad.
En Roma, cuna del mundo jurídico occidental, no se aceptó en general que
las personas fueran fundamentalmente iguales, sí se plasmaron derechos generales para la persona en lo particular y se comenzó a reconocer derechos y prerrogativas para los ciudadanos romanos. En esa etapa de la historia, el poder de los
gobernantes estuvo sometido a pocas limitaciones; sin embargo durante los siglos
X a.C. al V d.C., la cultura romana desarrolló el concepto de ius gentium6 que se
aproxima de este modo al derecho natural, apareciendo posteriormente la corriente del iusnaturalismo que reconoce los derechos inherentes al hombre.
b) Edad Media (siglo V al Siglo XV d.C.)
En esta etapa domina en algunas regiones de Europa la filosofía del cristianismo
sobre cualquier otra. Asimismo, se retoman conceptos iusnaturalistas y se impregnan
de las ideas cristianas, ando lugar al humanismo cristiano, es decir, se habla de un
derecho natural divino, y las ideas de San Agustín y Santo Tomás de Aquino.
En esta época durante mucho tiempo, bajo la forma de los gobiernos monárquicos, el rey podía decidir sobre cualquier derecho de los gobernados, sobre sus
libertades y hasta de sus vidas. Las primeras conquistas frente a las monarquías
fueron logros de las clases sociales más laxas que comenzaron a establecer límites
a la autoridad absoluta del rey, la nobleza en algunas regiones llegó a imponer
el reconocimiento de algunos de sus derechos fundamentales de tal manera que
cuando el rey pretendía desconocerlos, era depuesto.
En el año de 1215, el reconocimiento de una serie de derechos a los nobles
en Inglaterra por el Rey Juan Sin Tierra, a través del cual admitió los primeros límites para el ejercicio de su autoridad, estableciéndose los principios de igualdad
y libertad. La Constitución de Juan Sin Tierra, fue una verdadera conquista, ya
que se consagraba la garantía de legalidad, prohibía la tortura y no permitía privar
ilegalmente a las personas de sus propiedades así como garantías para el debido
proceso ante los tribunales.
c) El Renacimiento y la Ilustración (Siglo XV al XVII d. C.)
En esta época en muchos países de Europa se consolidaron algunas libertades a pesar de las grandes monarquías y fue precisamente esa forma absoluta
y autoritaria de gobernar lo que originó que se dieran reclamos de libertad,
sobre todo en las del campo de las creencias religiosas. Desarrollándose en
esos momentos la idea de la tolerancia religiosa, se da al mismo tiempo una
transmisión de antiguas potestades legislativas de la iglesia hacia los estados

5

Dictado por Yahvé y Moisés, establecía siete prohibiciones y tres prescripciones en las que se resalta la igualdad de los
hombres y mujeres siervos o no de no laborar el séptimo día el cuál era dedicado al dios Yahwéh.
6
Ius Gentium, durante el imperio romano fue el derecho reconocido a los seres humanos y era establecido por sus usos
derivados de la costumbre en contrario al Ius Naturale, reconocido para todos los animales incluyendo al hombre y lo
entendían como aquél donde la naturaleza enseñaba a los animales.
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y de estos al parlamento. Uno de los grandes logros de esta etapa de los derechos humanos es el estatuto denominado Bill of Rights de 16887.
d) La Epoca Moderna (siglo XVIII y siglo XIX)
Es esta etapa surgen ideas revolucionarias que aunque centradas en Francia, se
extienden por Europa hasta llegara a América, ideas las cuales provocan grandes esfuerzos independentistas y el surgimiento de sentimientos nacionalistas en América.
Se inicia la época de las grandes declaraciones de derechos. En Estados
Unidos, el primer documento que recoge una serie de derechos fundamentales del
individuo y de la sociedad es la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de
Virginia, aprobada el 12 de julio de 17768. posteriormente las trece colonias que
se constituyeron en los Estados de América incorporaron en 1787 a su Constitución – en forma de enmienda- un documento que se conoció como Bill of Rights9.
e) La Epoca actual (siglo XX)
En la primera mitad del siglo numerosas constituciones ampliaron el ámbito de
los derechos humanos incluyéndose los derechos económicos, sociales y culturales,
tal es el caso de la Constitución mexicana, promulgada en 1917, de la Constitución
Rusa de 1918, de la Alemana de Weimar de 1919 y de la española de 1931.
Después de la Segunda Guerra Mundial, lo característico de la evolución de
los derechos humanos es su progresiva incorporación en documentos internacionales, dentro de los cuales podemos señalar:
• La Carta de San Francisco o de la ONU de 1945.
• La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de la OEA,
de 1948.
• La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
3. ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO
En México, durante la colonia española, la influencia del pensamiento europeo se hizo presente en hombres como Fray Bartolomé de las Casas, cuyas ideas
quedaron expresadas en el Memorial (1562-1563), en el que condena la conquista, la guerra, la violencia, la opresión y justifica la rebelión de los indígenas, defendiendo la dignidad, libertad e igualdad de los indios.
Dos acontecimientos impulsaron grandemente el movimiento de independencia en México: la declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776) y
la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia (1789).

7

Para mayor información ver el estatuto ENGLISH BILL OF RIGHTS enacted in 1688, “An Act Declareing the Rights
and Liberties of the Subject and Setleing the Succession of the Crowne”.
8
Fue redactada por el agricultor-abogado George Mason y sirvió de modelo para la Declaración de Derechos de los otros
estados, de la posterior Declaración de Derechos Federal de 1791 y de la famosa Declaración adoptada por la Francia
revolucionaria en 1789: la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano.
9
En dicha enmienda se reconoce la libertad de expresión, de religión, de asociación, de prensa, de petición, el derecho
para portar armas, el derecho a las medidas irrazonables por parte del gobierno, y de las penas y castigos excesivos.

Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students‘ Papers

693

Miguel Hidalgo, luchó por la abolición de la esclavitud en México e imprimió una dimensión de reforma social y de superación de las diferencias raciales
existentes en ese momento.
José María Morelos, luchó por la misma causa de Hidalgo, la independencia
de México, Morelos escribe los Sentimientos de Nación10, documento que tiene
como base los modernos principios de filosofía jurídica y política impregnándolo
de una visión social y del más noble espíritu humanitario al consignar la protección de las libertades de libertad, igualdad y seguridad.
La invasión francesa a España en 1808 y la abdicación de los monarcas españoles a favor de Napoleón, además del ambiente de inconformidad que reinaba
en la Nueva España, resultante de múltiples causas11, dieron lugar a un movimiento independentista que desembocó en el primer documento constitucional para
México, conocido con el nombre de Decreto Constitucional para la Libertad de la
América Mexicana12.
La Constitución gaditana, jurada y promulgada en España el 19 de marzo
de 1812 y en la Nueva España el 30 de septiembre del mismo año, adolece de
una solemne declaración de derechos, sin embargo, el texto gaditano contiene en
sus diferentes capítulos el reconocimiento de ciertos derechos pertenecientes a la
persona humana como se puede apreciar a la lectura del artículo 4° que establecía: “La nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias la libertad
civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la
componen”.
El estudio de la Constitución de la monarquía española es de importancia
por su influencia que tuvo en el desarrollo de nuestro derecho constitucional, principalmente en las constituciones de 1814 y 1824, así como por su prolongada
vigencia, lo cual contribuyó a la permanencia de algunas de sus instituciones en
el constitucionalismo de México.
Los Constituyentes de 1814 (seis diputados tres titulares: Rayón, Liceága
y Verduzco, y tres suplentes: Bustamantes, Cos y Quintana Roo designados por
Morelos y dos de elección popular: José Murguia y José M. Herrera), en diecisiete artículos redactaron una verdadera declaración de derechos, la cual quedó
consagrada en el Capítulo V, denominado “De la igualdad, seguridad, propiedad
y libertad de los ciudadanos”, y principalmente en el artículo 2413, el cuál fue
copiado de la Declaración de los Derechos de la Convención Francesa de 1789 y
de la Constitución de 1793.
La constitución Federal de 1824, a pesar de no establecer un catálogo de derechos del hombre, siguiendo a Mario de la Cueva14, se puede señalar que considerando la experiencia histórica, los constituyentes de 1823-1824, fueron influenciados

10

Documento escrito en 1813 y que contiene los 23 puntos dados por Morelos para la Constitución.
Entre que destacan las diferencias sociales y económicas, la discriminación racial, la mala distribución de las tierras y
los desiguales e injustos gravámenes.
12
El cual fue producto del Congreso Constituyente convocado por José María Morelos y Pavón el 13 de septiembre de
1813.
13
Para mayor información véase el texto de la Constitución de 1814.
14
El Constitucionalismo a mediados del siglo XIX, México, UNAM, 1957, tomo II, p. 1247.
11
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notablemente por la Constitución Norteamericana en su primera versión antes de
las diez enmiendas, tal vez por la creencia que una Constitución Federal solamente
debería limitarse solamente a fijar la estructura de los poderes federales, dejando
a las Constituciones de las entidades federativas la emisión de una declaración de
derechos15. Esto se confirma el hecho de que una dictada la primera Constitución
Federal de México, distintas entidades federativas expidieron sus respectivas constituciones locales, en las cuales se incluyeron verdaderas declaraciones de derechos
humanos, siendo una de las primeras la del Estado de Oaxaca16.
Sin embargo y a pesar de lo señalado la Constitución de 1824, consagra una
serie de derechos humanos al establecer en su preámbulo el “...hacer reinar la
igualdad ante la Ley, la libertad sin desorden, la paz sin opresión, la justicia sin
rigor, la clemencia sin debilidad, demarcar sus límites a las autoridades supremas
de la nación...”, de donde se puede apreciar el intento de erradicar todas las anomalías heredadas del período colonial.
En 1836, se dictan las siete leyes constitucionales, las cuales lejos de continuar al igual que sus antecesoras con la consolidación de los derechos humanos
de los mexicanos, establece en sus disposiciones que significan un retroceso para
dicho fin, de esta forma vemos que el patrimonio de una persona constituía una
condición para la adquisición de la ciudadanía. La constitución exigía una renta
anual de cien para todo aquel mexicano que aspirase a la categoría de ciudadano;
de igual forma disponía que para ocupar algún cargo público principal como diputaciones o senadurías, se debían percibir cantidades elevadas que variaban de
los mil quinientos a dos mil quinientos pesos.
Las siete leyes constitucionales, también establecieron una serie de absurdos
en torno a la suspensión de los derechos de la ciudadanía, la cual se perdía por
adquirir status de sirviente doméstico y por no saber leer y escribir.
Se puede señalar que los redactores de la Constitución Mexicana de 1836,
no sólo obstaculizaron el proceso evolutivo de los derechos políticos, iniciados
con la Constitución de Apatzingán (1814), sino que dieron un retroceso en ese aspecto. No podía considerarse que existiera una completa declaración de derechos
en tanto estuviera vigente una constitución que establecía una serie de principios
anti-igualitaristas y clasistas, provocando la consolidación de los grupos sociales
favorecidos en detrimento de mayoría de los habitantes del país, tal y como lo
consagra el jurista Mario de la Cueva quien señala “el código político de 1836,
como una Constitución aristocrática y unitaria, destinada al mantenimiento de los
fueros privilegiados de ciertas clases sociales17”.
El Congreso Constituyente de 1917, tuvo presente la preocupación por el
cuidado al medio ambiente, así el proyecto del artículo 27, estaba referido únicamente a darle seguridad a la propiedad y a determinar la expropiación; en tanto

15

Ibidem.
Manual de Derechos Humanos. Instituto de Educación Pública de Oaxaca., México.
17
Cueva, Mario de la, “La Constitución de 5 de febrero de 1857. (sus antecedentes históricos y doctrinales). México,
UNAM, 1957.
16
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que los diputados Constituyentes modificaron su redacción totalmente18, así el
artículo 27 párrafo tercero en su parte final, quedo redactado como sigue:
La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una
distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación.
Dicha redacción nos resulta hoy importante ya que muestra la visión de
protección al medio ambiente por los legisladores de la época ante la atención
de un problema que en nuestros días aún parece muy lejano de resolver, pero
que ha sido atendido por el Congreso de nuestro país; trabajando en las diversas
etapas de nuestra historia legislativa en la protección al ambiente, es así como
surgen las reformas constitucionales en 1971 para otorgar al Consejo General
de Salubridad, las facultades para dictar medidas para “prevenir y combatir la
contaminación ambiental”, adicionando el párrafo cuarto a la fracción XVI del
artículo 73 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos. Esta
última practica continuó hasta 1983, año en el cual se le adiciona un penúltimo
párrafo al artículo 4° de la Constitución Mexicana, la cual consideraba el medio
ambiente como una parte indivisible de las cuestiones de la salud, causando confusión con la atención que se le otorgaba a las cuestiones del medio ambiente,
considerando que el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado era accesorio19 e inclusive solamente administrativo20.
A la función del Estado de preserva el medio ambiente se le sumó la de
proteger y conservar mediante decreto de fecha 29 de julio de 1987, por lo que se
reforma el tercer párrafo del artículo 27; y se adiciona la fracción XXXIX-G al
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. EL DERECHO HUMANO AL MEDIO AMBIENTE EN MÉXICO
Mucho se ha escrito sobre los derechos humanos, pero pocos son los entendidos en el conocimiento de que el medio ambiente sano es uno más o quizás
uno de los principales de los derechos humanos del ser humano, el común de la
gente relacionamos los derechos humanos con cuestiones de igualdad, libertad y
seguridad, sin embargo como consecuencia del constante desarrollo tecnológico,
científico y social de la raza humana lo que trae consigo desigualdad en el goce y
ejercicio de los derechos humanos, se han considerado desde hace casi dos lustros
otros aspectos más que resultan esenciales para que los grupos humanos alcance
una calidad digna en igualdad de condiciones.

18

Diario de los Debates del Constituyente 1916-1917, Dictamen de la 1ª Comisión dictaminadora de reformas a la Constitución, referente al artículo 27, presentada en la 66ª sesión ordinaria del 29 de enero de 1917.
19
Rabasa Emilio y Caballero, Gloria, “Mexicano esta es tu Constitución”, ed. 11ª , Ed. Porrúa, señalan que esta garantía
(el derecho a la salud), no sólo se refiere a ser atendido en caso de enfermedad, sino que debe comprender un derecho cada
vez más importante para la humanidad: gozar de un ambiente sano y preservar el ambiente, no sólo para beneficio de los
hombres que hoy viven sino también de las generaciones futuras.
20
CARMONA LARA, María del Carmen, “El Derecho Ecológico ante el nuevo Derecho Administrativo Mexicano”, Ed.
Porrúa, 1995, México, pp. 59-60.
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El derecho a un medio ambiente sano es, sin duda un derecho fundamental, y
presupuesto del disfrute y ejercicio de los demás derechos consagrados y reconocidos hacia el hombre, por su inseparable relación con el nivel de vida en general.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente Humano21, señalaba que el hombre tiene “el derecho fundamental a la libertad y a la igualdad,
dentro de condiciones de vida satisfactorias, en un ambiente cuya calidad le permitan vivir en dignidad y bienestar. Asimismo, tiene el deber fundamental de proteger y de mejorar el ambiente para las generaciones presentes y futuras”.
La noción de desarrollo sustentable formulada principalmente a partir de los
informes del Club de Roma e incorporada a los términos del Derecho Internacional en la Declaración de Río de Janeiro de 1992 en el seno de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo se encuentra inmersa
al manifestar primeramente “Destacamos la universalidad de todos los derechos
humanos; la necesidad de revertir la degradación ambiental y promover el desarrollo sostenible a través de la conservación y el uso sostenible de los recursos
naturales...22”, posteriormente, “Intensificar nuestros esfuerzos para atender las
necesidades de las generaciones presentes y futuras mediante la adopción y el
cumplimiento de estrategias de desarrollo sostenible, haciendo compatibles el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y el progreso social23.”
Una vez que se reconoció como al ambiente como un derecho inherente a la
persona, surgió el problema de establecer a que categoría de los derechos pertenecía, es decir, si a los civiles y políticos o de primera generación, a los derechos
económicos, sociales y culturales o de segunda generación, o bien a los derechos
difusos o de tercera generación, y mucho más aún siguiendo a De Castro24 a los
de cuarta generación.
Inicialmente, los derechos civiles y políticos nacieron como consecuencia
de los ideales vertidos en el periodo conocido como ilustración y cristalizados
en la Revolución francesa. Paralelamente a este acontecimiento se proclamó la
Declaración de los derechos del Hombre y Ciudadano, lo cual marcó el inicio de
la nueva época de los derechos inherentes al ser humano.
Nacidos de las ideas marxistas del socialismo gestadas a mediados del siglo XIX
en la Europa central, surgieron los derechos económicos, sociales y culturales, que pugnaban por el bienestar económico y social de todos los seres humanos, como un contrapeso frente a los derechos de primera generación que ejercidos abusivamente habían
creado grandes desigualdades durante el transcurso del siglo XIX y principios del XX.
Contrario a las ideas liberales, la corriente socialista exigía al Estado una
actuación central en las actividades económicas y sociales. Por ello para que un
país pudiese garantizar a sus habitantes sus derechos económicos, sociales y culturales, no bastaba con que el mismo Estado se abstuviese de realizar actos que

21

Declaración de Estocolmo de 1972.
Principio número 5 de la Declaración.
23
Principio número 17 de la Declaración.
24
De Castro, apunta a la existencia de una cuarta generación de derechos humanos. Los derechos Económicos, Sociales
y Culturales. Universidad de León. Secretario de publicaciones, 1993. p. 136 en nota 6.
22
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perturbaran el ejercicio de esos derechos, sino por el contrario, tendría que concentrar sus esfuerzos y aplicar sus recursos para hacerlos efectivos.
Finalmente en la década de los setenta surgió una nueva clase de derechos como
consecuencia de los avances y estragos que en esos momentos ya causaban los descubrimientos tecnológicos y científicos. Estos derechos adquirieron el nombre de intereses
difusos, porque si bien no es posible especificar concretamente a quien se afecta, se
sabe que hay una gran cantidad de individuos que ven reducidos o menoscabados en el
goce de estos derechos, en el caso de que se vean afectados. Además de los derechos
difusos se les denominó de solidaridad, debido a que no sólo se exigía de un estado su
cumplimiento sino que por su complejidad, la comunidad internacional en su conjunto
también era responsable de garantizar esta clase de derechos, los cuales consisten en tres
derechos principales: a la paz, al desarrollo y el derecho al medio ambiente sano.
Los derechos de la tercera generación al igual que los derechos económicos,
sociales y culturales, requieren esa doble función del Estado para que puedan ser
garantizados. Por un lado necesitan de una actitud negativa o de “no hacer” para que
los particulares no sufran perjuicio en su esfera de estos derechos, al mismo tiempo
de requerir una posición de “hacer”, pues se deben destinar los recursos necesarios
para poder ofrecer el libre y completo ejercicio y disfrute de esos derechos.
De esto surge la pregunta ¿Cuál es la diferencia entre los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos difusos o de solidaridad?, en este sentido,
Fix Zamudio25 señala que si bien es cierto que ambos derechos afectan a un gran
número de personas, mientras los primeros protegen a grupos de individuos perfectamente identificados reunidos para la defensa de sus derechos como los sindicatos, los intereses mutuos amparan a diversos sectores sociales que se encuentran
dispersos y por tanto, es difícil su identificación y organización26.
La aplicación del derecho al medio ambiente es completamente diferente a la de
los derechos civiles y políticos, pues mientras estos últimos requieren de una omisión
por parte del Estado, el derecho al medio ambiente requiere de una actuación de “hacer”
debido a que es el mismo Estado quien debe realizar los esfuerzos para poder ofrecer a
sus habitantes el goce efectivo del derecho humano a un medio ambiente sano.
En México, las bases constitucionales de la protección del ambiente las encontramos primeramente en el artículo 27 constitucional en su párrafo tercero, que en
concreto se refiere a la conservación de los recursos naturales, dicha idea no es nueva en nuestro derecho ya que viene del texto original de la Constitución de 1917.
El artículo 73 constitucional en su fracción XVI, establece la segunda de las
bases constitucionales a saber para la protección del ambiente en México, dicha
fracción se refiere a la prevención y control de la contaminación ambiental.
El párrafo sexto del articulo 25, nos proporciona la última de las bases señaladas en la Constitución para la protección del ambiente, dicho texto se refiere al
cuidado y protección del medio ambiente, con motivo de la regulación del uso de
los recursos naturales.

25
26

Fix-Zamudio, Héctor, Justicia constitucional, ombudsman y derechos humanos, CND, México, 2001.
Ibidem.
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La reforma que permitió introducir el régimen actual respecto al derecho
humano de vivir en un ambiente sano y equilibrado en México se dio mediante
decreto promulgado el 23 de junio de 1999 y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de junio de 1999, mediante el cual se adiciona el párrafo quinto
al artículo 4° de la Constitución, además de reformar el primer párrafo del artículo
25, quedando redactado de la siguiente manera:
4°.-...
...
...
...
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Esta reforma en la Constitución Política, no ha sido suficiente para cumplir
con la garantía otorgada ya que a diferencia de otros ordenamientos nacionales27,
que incluyen de manera expresa las facultades y atribuciones de los niveles de gobierno como es el caso de la Constitución Española que establece la competencia
exclusiva sobre la materia ambiental tal y como lo consagra el artículo 149 en el
punto 23 que a la letra dice: 23.ª Legislación básica sobre protección del medio
ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes,
aprovechamientos forestales y vías pecuarias, en comparación con la aún poco
entendida fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Mexicana, que establece el principio de concurrencia bajo el cual el Congreso tiene la facultad para
dictar leyes que establezca la concurrencia del gobierno federal, el de los estados
y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias podrán dictar leyes en
materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio
ecológico, lo cual trae consigo el problema de legalidad o no de las leyes dictadas
por una autoridad la cual no tiene originalmente la facultad constitucional de dictar leyes en esa materia (ambiental) y mucho menos a establecer las atribuciones y
facultades que le corresponden a cada uno de los tres niveles de gobierno existen
en México violando de esta forma el pacto federal, pero debido a lo complejo y
abundante del tema no será tratado en el presente trabajo.
Otro de los puntos importantes que merece ser considerado además de la facultad constitucional de dictar las leyes en materia de protección al ambiente, es el
derecho de exigir la reparación del mismo cuando se ha visto deteriorado o afectado en uno o más de sus elementos, ya que en México, la reforma constitucional
no previó ningún mecanismo para otorgar la posibilidad de manera individual o
colectiva acudir ante los tribunales para exigir la reparación del daño al ambiente
o sus elementos.

27

Véase la Constitución Española, Argentina, entre otras.
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5. CONCLUSIONES
5.1 Los derechos humanos siempre han estado vigentes dentro del quehacer legislativo en México, aún antes que fueran reconocidos como tales.
5.2 En México, el Derecho del ser humano a vivir en un medio ambiente sano
constituye una proyección del derecho a la vida.
5.3 La preocupación ambiental en México ha sido consagrado en norma positiva
constitucional, como una culminación de la etapa de la toma de conciencia y de la
necesidad de reconocer y plasmar el derecho a un medio ambiente sano.
5.4 El derecho a un medio ambiente adecuado en México, se ha consagrado como
un derecho-deber tanto para los habitantes como para el Estado.
5.5 En México, el Estado tiene la responsabilidad por la violación del derecho del
ser humano a vivir en condiciones sanas, no solamente por el reconocimiento y
consagración del derecho al medio ambiente sano, sino también de la integración
de los demás derechos del hombre: derecho a la salud, derecho a la alimentación,
derecho a la paz y el derecho al desarrollo.
5.6 Existe en México, la ausencia de mecanismos efectivos para la reparación del
daño, lo cual obliga al estado a un desarrollo profundo del principio de la prevención con el fin de proteger el derecho a vivir en un medio ambiente sano.
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1. INTRODUÇÃO
A grande sensibilização em relação à questão ambiental que se desenvolve
no final do século XX, e que resultou no que se pode chamar de nascimento de
um direito ambiental como matéria autônoma em todo o mundo, garantiu uma
ampla abrangência deste mesmo direito, que por natureza é multidisciplinar. Assim, o direito ambiental, inclusive o direito internacional ambiental, desenvolvese nas mais diversas direções, na tentativa de alcançar a maior gama possível dos
problemas relativos ao ambiente, em todas as suas diversas acepções.
Com efeito, após a Conferência de Estocolmo, primeiro passo efetivo na
formação da visão moderna que hoje se tem sobre a questão ambiental, seguiram-se diversos e importantes tratados e acordos internacionais. Assim, é nesse
contexto que surge a Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, ao interno
da importantíssima Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – Rio/92. A Convenção foi subscrita pelo Brasil e aprovada através do Decreto Legislativo n. 2, de 1994. Dentre os vários aspectos levados em
consideração na referida Convenção, a qual chegou à sua oitava Conferência de
Partes (COP), realizada este ano no País onde se originou, mais precisamente na
cidade de Curitiba, está a integração das empresas com a proteção da biodiversidade sob a ótica de valores econômicos que esta última pode representar. 1
Em um mundo globalizado, a cooperação entre os diversos atores presentes na cena da proteção ambiental torna-se um fator indispensável para

1

A referência à importância econômica da diversidade biológica vem ressaltada já no preâmbulo da convenção que traz
a seguinte expressão: “conscientes do valor intrínseco da diversidade biológica e dos valores ecológico, genéticos, social,
econômico, científico, educacional, cultural, recreativo e estéticos da diversidade ecológica e de seus componentes;”
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o desenvolvimento e, em particular, para um desenvolvimento sustentável.
Portanto, a integração entre empresas, governo, sociedade civil, institutos
de pesquisa e universidades, organizações não governamentais nacionais e
internacionais, torna-se um fator determinante e uma estrada fundamental
para que se possa alcançar resultados concretos em todas as áreas da proteção ambiental, inclusive a proteção da biodiversidade. Não é por acaso que
a necessidade de cooperação é expressa em várias ocasiões no próprio texto
da Convenção sobre Diversidade Biológica, a qual, como linha geral, indica
a estrada da interação entre os diversos atores, públicos ou privados, para
atingir resultados efetivos no uso sustentável da biodiversidade, como se
pode lê, por exemplo, no seu artigo 10. 2
2. BIODIVERSIDADE E EMPRESA
A utilização sustentável da biodiversidade, entendida esta como a variabilidade de todos os organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda as diversidades dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas, 3 e por
conseqüência, sua conservação, torna-se, no mundo atual, tema estratégico
para as empresas que, em razão de suas atividades tenham um impacto sobre
o ambiente, mas não apenas para estas, atingindo o interesse do mundo econômico com um todo.4
O conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, aquele tipo de desenvolvimento que procura atender às necessidades das presentes gerações
sem comprometer a capacidade das futuras de atender as suas próprias necessidades 5 é, há anos, um dos conceitos chave da economia mundial, razão pela qual todos os atores econômicos estão se confrontando há também
muito tempo com esta temática. Não é por acaso a tendência de muitas das
maiores e mais problemáticas ambientalmente empresas multinacionais de
comunicar o próprio comportamento ético e ambiental, interna e externamente, e de integrar políticas ambientais com estratégias de administração.

2

Artigo 10. Cada Parte Contratante deve, na medida do possível e conforme o caso Cada parte contraente deve na medida
do possível e conforme o caso: (a) Incorporar o exame da conservação e utilização sustentável de recursos biológico no
processo decisório nacional; (b) Adotar medidas relacionadas à utilização dos recursos biológico para evitar ou minimizar
impactos negativo na diversidade biológica; (c) Proteger e encorajar a utilização costumeira de recursos biológicos de acordo com práticas culturais tradicionais compatíveis com as exigências de conservação ou utilização sustentável; (d) Apojar
populações locais na elaboração e aplicação de medidas corretivas em áreas degradadas onde a diversidade biológica tenha
sido reduzida; e(e) Estimular à cooperação entre suas autoridades governamentais e seu setor privado na elaboração de
métodos de utilização sustentável de recursos biológicos.
3
Definição fornecida pela Convenção sobre Diversidade Biológica. Artigo 2.
4
Uma outra definição interessante de biodiversidade é aquela dada por E. O. WILSON, in The diversity of life, Mass. Belknap Press, Cambrige, 1992, segundo o qual biodiversidade é a variedade de organismos considerados em todos os níveis.
Das diversas variantes pertencentes à mesma espécie passando pelo conjunto de espécies e gêneros, famílias e assim até o
mais alto nível taxonômico, incluída a variedade de ecossistemas, que compreende seja a comunidade de organismos seja
o habitat particular e as condições físicas em que vivem.
5
Conforme definição de BRUNDLAND, Gro Harlem. Our commom future. Oxford University Press, New York, 1987.
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A responsabilidade social tornou-se um instrumento complementar, se não
uma forma necessária que deve assumir uma empresa em uma economia
sustentável. A integração e a absorção em uma empresa de comportamentos comprometidos com questões sociais e ambientais não configuram mais
apenas idéias de poucos empreendedores iluminados, mas cada vez mais
uma necessidade do sistema econômico moderno. 6
Encontramos em estudos voltados preferencialmente ao meio empresarial
frases brilhantes como a seguir transcrita, em caderno elaborado pelo prestigioso
Instituto Ethos: “o ideal de um progresso com respeito à ecologia, comprometido
com a permanência e a durabilidade, sinaliza a convergência do desenvolvimento
sustentável e da responsabilidade social em uma grande agenda comum – a agenda socioambiental.”7
E não poderia ser diferente, pois a preservação de um meio ambiente
equilibrado é indispensável para a sobrevivência da espécie humana, pois da
biodiversidade depende nossa espécie para se alimentar, para obter medicamentos, para os materiais que utiliza em processo produtivos e para uma série
de serviços gratuitos que a natureza nos oferece, que vão do controle do clima
à capacidade dos ecossistemas de minimizar as grandes alterações climáticas
até a geração do ciclo de nutrientes. Isso sem falar nos serviços culturais e
de lazer desfrutados por toda a humanidade como dons estéticos, artístico e
educativos que somente a natureza pode oferecer. 8
Além disso, a preservação do meio ambiente equilibrado é também
indispensável para a sobrevivência da própria economia, uma vez que recursos naturais, antes considerados inexauríveis, diminuem dia a dia (matéria
prima, energia, local para disposição correta de resíduos, entre outros, estão
cada vez mais escassos).
Esta necessidade primária da economia, aliada a uma nova consciência, presente indiscutivelmente em algumas empresas que estão à vanguarda, têm reforçado a visão sustentável da economia.
Não se pode, contudo, delegar tal tarefa a poucas empresas virtuosas por
opção, havendo a necessidade de que todo o mundo empresarial compreenda a
importância deste comportamento. Comportamento que, na maior parte dos casos
não é apenas ética e moralmente superior, mas, o que é importante ressaltar, economicamente vantajoso. É certo que tal comportamento se baseia na consciência
por parte das empresas de que não existe uma antítese entre visão empresarial e
responsabilidade social. Pelo contrário, a conjugação destes fatores pode trazer
resultados extremamente positivos. 9”

6

No presente artigo se adota o conceito de desenvolvimento sustentável encontrado no Relatório Bruntland, de 1987, uma
vez que adotado na maior parte das convenções internacionais e parâmetro de inúmeros debates sobre o tema. Sugere-se, no
entanto, para novo conceito sobre o tema, consulta ao interessante artigo de AMARYA, Sem, Por que é necessário preservar a
coruja-pintada?, publicado no jornal Folha de São Paulo, edição de 14 de março de 2004, Caderno Mais!, p. 16/18.
7
O Compromisso das Empresas com o Meio Ambiente. A Agenda Ambiental das Empresas e a Sustentabilidade da Economia Florestal. Instituto Ethos- vol. 7. São Paulo. Maio de 2005.
8
MASSA Renato, INGEGNOLI Vittorio. Biodiversità Estinzione e Conservazione, UTET Libreria, Torino, 1999.
9
Assolombarda, bilancio Sociale 2000.
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Com efeito, a demonstração do interesse puramente econômico do desenvolvimento sustentável é um elemento fundamental para a aceitação deste conceito
por parte das áreas mais conservadoras e intransigentes da economia mundial.
O desafio atual é, portanto, encontrar a solução deste enigma, ou seja, uma
economia que promova o desenvolvimento sustentável, sem descurar da proteção ambiental. E encontrar uma solução é premente, pois o mundo transforma-se
vertiginosamente, sendo certo que os riscos e desafios da sociedade moderna são
cada vez mais complexos e perigosos. Como observado por Gro BRUNDLAND,
já em 1986, no século XIX nem a quantidade de seres humanos nem a tecnologia tinham o poder de alterar de forma drástica os sistemas planetários. Porém,
já no fim do século XX, além de o número muito maior de pessoas e suas novas
atividades terem esse poder, grandes mudanças não intencionais estão ocorrendo
na atmosfera, nos solos e nas águas, entre plantas e animais e nas relações entre
todos esses elementos.10
A mudança deste cenário mundial insustentável não pode ser tarefa de um
só ator. É evidente que, tendo em vista os erros passados, serve a colaboração
de todos aqueles que deram origem a esta situação, quais sejam: empresas, entes públicos e sociedade civil, nas suas mais diversas formas de organização ou
mesmo individualmente.
As tentativas passadas de fazer prevalecer um sujeito em relação a outros, com imposições de regras que se voltavam apenas um destes, portaram
à situação atual, além de gerar conflitos entre as diversas entidades. Assim,
para encontrar uma solução eficaz, se faz necessária a colaboração e a cooperação dos vários envolvidos. 11A consciência desta problemática fez com
que instrumentos mistos de colaboração viessem aceitados e utilizados em
muitos Países.
Com efeito, é nesta direção que se move a busca mais moderna de soluções. O Protocolo de Kyoto, por exemplo, que une imposições legais a instrumentos econômicos, ou ainda os instrumentos previstos na Agenda 21, que
introduzem a participação pública nos projetos que possam gerar um impacto
sobre a comunidade local. É evidente que nas oportunidades em que foi utilizado o princípio da colaboração foram alcançados resultados positivos. Obras
de grande impacto que foram construídas, superando a conhecida síndrome
“nimby – not in my backyard (não no meu jardim). Mercados de cotas, que
encontram como exemplo bem sucedido a experiência introduzida pelo Protocolo de Montreal, que conseguiu gerar a diminuição das substância proibida e
ainda resultou em pesquisas científicas que lograram encontrar outra substância que pudesse substituí-la de forma menos poluente.
Ao contrário, a não utilização de instrumentos de colaboração tem gerado
resultados diametralmente opostos. Grandes obras que não encontram apoio na

10

Brundland, Gro Harlem, Our common future, New York: Oxford University Press, 1987
Conference of the Parties at its eighth meeting, on means to strengthen the use of innovative mechanism to developed
public-private partnership. www.biodiv.com, Conference of the parties to the convention on biological diversity, eighth
meeting, Curitiba, Brazil, 20 – 31 March 2006.
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comunidade local ou mercados de cotas e energia renovável que não alcançam
sucesso. A colaboração das diversas partes em jogo torna-se um fator de primeira
importância, reconhecido em muitos documentos internacionais, como se pode ler
nas conclusões apresentadas na última Conferência de Parte realizada em Curitiba, de 20 a 31 de março de 2006, a qual ressalta a importância de desenvolver a
colaboração entre público e privado a fim de promover investimentos privados em
projetos sustentáveis. 12
A possibilidade de tornar a biodiversidade um bem que possa interessar às
empresas pode ser uma solução que, finalmente, traga resultados concretos. Não
se pode esquecer, no entanto, a problemática provocada pela diversidade de atores.
De uma parte as empresas, que naturalmente buscam o lucro; da outra, a biodiversidade, um ambiente delicado que dificilmente comporta o total desfrutamento.
Como fazer coincidir estes dois interesses de forma que os interesses econômicos
possam corresponder à proteção ambiental?
3. A RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL DAS EMPRESAS
A responsabilidade sócio-ambiental, ou seja, a integração voluntária
das preocupações sociais e ecológicas das empresas nas suas operações comerciais e em sua relação com as partes interessadas, 13 é assunto absolutamente atual , embora se possa afirmar que já há algum tempo as empresas
se confrontam com esta visão da economia, introduzindo em seus processos
decisórios as demandas sociais e ambientais. Se o acolhimento destes temas
no passado era obra de poucos virtuosos, hoje felizmente se tornou uma
prática cada vez mais importante para todas as empresas.
Como exemplo de tal afirmação temos a presença dos conceitos de sustentabilidade e responsabilidade incorporados aos princípios de ação de muitas das mais importantes empresas multinacionais. A empresa ENI, grande
empresa do setor de energia italiana tem entre suas metas a criação de novos
valores voltados a satisfazer as exigências dos acionistas mediante, entre outros aspectos, a busca do crescimento sustentável.14 O grande banco também
italiano Sanpaolo IMI afirma que seus objetivos vêm perseguidos sob a ótica
da sustentabilidade.15A Petrobrás, importantíssima empresa brasileira, “incorporou a seus negócios os princípios de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção”16.
Neste cenário, as empresas devem se confrontar com diversas e cada vez
mais complexas influências externas em relação ao que ocorria no passado. De
um lado, são os consumidores e outros portadores de interesses, também chama-

12

www.biodiv.com, Conference of the parties to the convention on biological diversity, eighth meeting, Curitiba, Brazil,
20 – 31 March 2006.
13
Definição dada por Airoldi Giuseppe, Brunetti Giorgio, Coda Vittori, Corso di economia aziendale, Bologna, Il Mulino, 2005.
14
www.eni.it, Missione ENI.
15
Missione Banca Sanpaolo IMI, in www.grupposanpaoloimi.com.
16
www2.petrobras.com.br.
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dos stakeholders17, sempre mais sensíveis com as questões ambientais e sociais.
De outro lado, o respeito a determinadas regras rigorosas no âmbito social e ambiental é indispensável para sua existência. Não poluir um rio ou garantir a conservação de uma determinada espécie não é apenas o exercício de um amante da
natureza, mas pode servir para se evitar que um mercado interessante e promissor
possa desaparecer e que os consumidores e stakeholders conscientes não colaborem mais com a empresa, em termos de adquirir os produtos ou serviços, ou ainda
não prestando apoio ou investimentos.
As empresas que não adotarem este comportamento preocupado social e
ambientalmente podem estar se arriscando, cada vez mais, de se tornarem excluídas do mercado por não possuírem os requisitos para competir com empresas
mais modernas do ponto de vista da política empresarial. Modernidade hoje não
se reflete apenas na aquisição de caros equipamentos ou boa publicidade, mas
também respeito a valores que estão se tornando mais fortes entre muitos consumidores chamados de conscientes.
Desta forma, o reconhecimento da importância da responsabilidade sócioambiental tornou-se um dos casos de principais conflitos e também de estudo
para todos os atores que se encontram atuando no cenário do mundo globalizado.
É por isso que cada vez mais empresas reconhecem a importância de adotar mecanismos de desenvolvimento sustentável e publicam, voluntariamente, relatórios
sociais e ambientais acessíveis a todos, organizam departamentos internos de comunicação social e ambiental também para receber reclamações ou para integrar
os anseios dos vários stakeholders nas políticas da empresa, introduzem políticas
comportamentais voluntárias que vão muito além dos parâmetros definidos em lei
ou financiam programas sociais e ambientais.
Importante abrir aqui um parêntese para recordar a importância sempre crescente das associações ambientalistas, sociais, de defesa dos consumidores entre
outras, que atuam tanto no âmbito nacional quanto internacional. Tais associações
são de modo geral atentas e muito preparadas sobre as questões que defendem e
participam como reais interlocutoras na formação de uma política sócio-ambiental. Tais associações, o que demonstra o reconhecimento da importância de seu
papel, podem se registrar como participantes das mais importantes conferências
internacionais (como as Conferências das Partes previstas pela Convenção dobre a Diversidade Biológica) ou de serem reconhecidas pela legislação de vários
países, dentre eles a Itália e o Brasil, como legitimadas a atuar de várias formas
efetivas efetuando denúncias formais, veiculando o comportamento reprovável de
algumas empresas, influenciando empresas e consumidores e até propondo ações
perante tribunais.
A grande parte dos países, desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento,
também aceita a importância de um desenvolvimento e de uma economia sustentáveis, introduzindo esses valores em suas políticas e suas agendas de discussões.

17

Um definição de stakeholder pode ser dada como todos aqueles que têm um interesse nas atividades das empresas mesmo que este não seja um interesse do tipo econômico ou financeiro.
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Muitas destas políticas resultaram em premiar comportamentos ambientalmente
virtuosos das empresas através de simplificações administrativas ou introduzindo
na legislação uma real e efetiva participação popular.
Como conseqüência e cada vez mais, as classes dirigentes das sociedades econômicas, mesmo as mais relutantes, são levadas a introduzir em seus processos decisórios
essas importantes temáticas, reconhecendo-lhes a validade ou ao menos a importância
crescente. Analisando mais detalhadamente a responsabilidade sócio-ambiental das
empresas podem-se individualizar quatro aspectos principais, quais sejam: a) responsabilidade econômica – a empresa deve produzir lucro; b) responsabilidade legal- o
respeito intransigente às leis c) responsabilidade ética – assumir as leis como ponto
de partida, eliminar comportamentos pouco claros, operar acima dos limites mínimos
exigidos pela legislação; d) responsabilidade filantrópica / solidária – contribuir com
programas de apoio à comunidade, educação e meio ambiente.18
No conceito de responsabilidade filantrópica/solidária podemos encontrar
hoje um via concreta de contribuição à proteção da biodiversidade.
4. QUANDO AS EMPRESAS TÊM INTERESSE NA PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE
Não se pode esquecer, mesmo quando o tema é responsabilidade sócio-ambiental das empresas, que estamos falando de entidades que devem permanecer
atuando no mercado e que para permanecer devem gerar lucro. Assim, mesmo
um financiamento de um projeto ambiental, além de gerar um retorno positivo
à coletividade, deve gerar um retorno positivo também em termos econômicos.
Cumpre entender, portanto, quais sejam os mecanismos que podem trazer esse
retorno econômico, de modo a se obter um argumento forte a favor do desenvolvimento sustentável e da responsabilidade social, a fim de atrair sempre mais
empresas para esta seara. Em um cenário econômico simplificado, em que não
se leve em conta as inúmeras variáveis que possam influenciar o comportamento
de uma empresa, o empreendedor será interessado em uma ação se e quando
desta resultar um proveito.
Seguindo este raciocínio, uma empresa terá interesse na proteção da biodiversidade em três circunstâncias: a) quando da biodiversidade depender sua sobrevivência, como nos casos de empresas que operam no campo, por exemplo,
farmacêutico ou químico, as quais possuem um interesse específico em algumas
espécies animais ou vegetais diretamente ligadas a sua produção; b) quando a
empresa adota critérios de responsabilidade sócio-ambiental, e ao calcular seus
benefícios e lucros, leva em consideração também os proveitos que podem advir
deste seu comportamento; c) quando a própria proteção da biodiversidade, por si
só, gera um retorno para a empresa.
Pode-se, contudo, simplificando, unir todas as opções na última, ou seja, a
empresa, agindo com interesse estritamente econômico, será motivada a investir

18
Archie B. Caroll “ The piramid of Corporated social responsability: Toward the Moral Management of Organizational
Stakeeholder,” Business Horizons, 1991.
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na conservação da biodiversidade se e quando tal conduta lhe trouxer vantagens,
isto é, quando os custos para proteger a biodiversidade sejam menores que os
benefícios que este mesmo comportamento lhe trará. Os custos de conservação da
biodiversidade podem assim ser resumidos simplificadamente em dois: a) custos
envolvidos na transação, como por exemplo, as reuniões, encontros, atualizações
de dados, etc.; b)custos de financiamento, ou seja, custos que envolvam pesquisa
ou projeto de conservação, incluindo os equipamentos, exames de laboratório,
salário de profissionais, etc.
Os benefícios resultantes destas ações de investimento em proteção da
biodiversidade não são, obviamente, benefícios tradicionais. De fato, a menos que não exista um interesse direito da empresa na conservação de uma
determinada espécie ou área natural, resta difícil compreender onde esteja o
proveito econômico. Contudo, existe uma tendência cada vez mais forte das
empresas de financiar pesquisas e estudos relativos à proteção da biodiversidade, mesmo que em áreas que não trazem nenhum vínculo com a atividade
propriamente dita da empresa.
O retorno que existe só pode ser compreendido se analisado sob a ótica da
responsabilidade sócio-ambiental da empresa e ainda sob a certeza da necessidade de buscar mecanismos de desenvolvimento sustentável. A empresa mais atenta
à problemática ambiental, que assim age porque internalizou essa questão em sua
política interna, terá um retorno importante de imagem, resultado de sua participação em uma ação concreta. Logo, o consumidor consciente apoiará esta empresa em detrimento de outra que não possua a mesma postura, como já exposto
anteriormente. A existência de um crescimento do número de empresas nacionais
e internacionais que patrocinam pesquisas na área ambiental é a demonstração
de que estas estão assumindo a consciência da necessidade de participar de uma
ordem econômica responsável e sustentável.
5. COINCIDÊNCIA ENTRE PRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E INTERESSE DAS EMPRESAS
– AS ESPÉCIES FOCAIS
Um problema importante a considerar é o de quais projetos serão financiados pelas empresas e se estes serão efetivamente eficazes para a proteção da
biodiversidade. Os projetos que venham a ser financiados, seguindo a lógica
do raciocínio econômico retro exposto, serão obviamente os projetos que trarão um retorno de imagem maior e que darão maiores ganhos à empresa. Espécies naturalmente mais cativantes, que atraiam a opinião pública serão objeto
de atenção e conseqüentemente de financiamentos em maior quantidade. Com
efeito, a preservação da biodiversidade é um trabalho difícil, que comumente
se contrapõe a outros interesses em plena contradição com os princípios conservacionistas, mas os valores que devem guiar a defesa dos ecossistemas são
ecológicas e não políticas.
Mas estas espécies mais cativantes e mais visadas serão particularmente úteis
para atingir o principal objetivo, qual seja, a preservação da biodiversidade? E a con-
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servação de uma só espécie pode ser útil para a conservação ampla da diversidade
ecológica? Encontrar um ponto comum entre estas duas necessidades pode ser uma
via concreta para o desenvolvimento sustentável e a proteção do meio ambiente.
As ciências naturais, sensíveis a este problema, de uma parte porque
interessada à preservação da natureza, de outra habituada à busca de financiamentos para portar avante seus projetos muitas vezes ignorados pelos fundos
de financiamento tradicionais, têm elaborado diversos sistemas e conceitos
que podem responder a estes quesitos. Dentre os vários conceitos elaborados
o que interessa a este texto é o de espécie focais, entendidas como aquelas
espécies que têm necessidade de uma maior de habitat, convivendo, assim
necessariamente, com um grande número de outras espécies. Tal conceito parece corresponder corretamente às diversas necessidades e unir em um tipo
de colaboração ideal instrumentos puros das ciências naturais e escolhas de
“marketing”, em uma visão muito pragmática e concreta.
O conceito de espécies focais, leva em conta seja a amplitude do comportamento dos organismos em sistemas heterogêneos como a paisagem, seja nas
implicações de relacionamento entre planejamento territorial, feito pelo homem
e ecologia. Em particular, o sistema de escolha das espécies focais se desenvolve
definindo parâmetros espaciais das populações necessárias à estimativa da configuração territorial e estrutural das redes ecológicas. Uma vez estabelecidas as
categorias, tendo em vista a vulnerabilidade das espécies individualmente, a extensão do habitat e a capacidade de dispersão, identificar-se-ão as espécies com
maior necessidade de proteção.
Claramente, tomando como parâmetro, por exemplo, a extensão do habitat,
as espécies focais serão aquelas que necessitam de uma área maior, áreas estas
que poderão, assim, conter também todas as outras que dependam do mesmo território. O objetivo que se deveria perseguir é a manutenção do estado natural do
ecossistema e em maneira teórica, a obtenção do clímax.
Mas muitas vezes isso é impossível porque as áreas a proteger apresentam interferências antrópicas antigas ou recentes que dificultam, se não
impedem, as pesquisas e intervenções necessárias para a manutenção da biodiversidade existente. Assim, diante das difíceis circunstâncias muitas vezes
encontradas, o que dificulta os estudos e a pesquisa, surge a necessidade de
privilegiar aquelas espécies que permitam proteger o habitat como um todo.
Espécies, por assim dizer, de grande interesse ecológico, mas também de
certo apelo popular.
O interesse da opinião pública, que resultará em parte nos financiamentos
não ligados apenas às universidades é muitas vezes direcionado para espécies
mais comuns ou com características que equivocadamente foram “humanizadas”
no curso da história. Contudo, é importante destinar atenção a espécies que poderiam ser, com base nestes critérios, consideradas menores. Mesmo porque, o papel
mais importante para fins de manutenção da biodiversidade é exercido muitas
vezes por espécies de pouco ou nenhum valor estético.
Para fazer um exemplo extremo tomemos as formigas. Estas possuem um
papel importantíssimo para a dinâmica ecológica dos ecossistemas. Elas se rela-
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cionam com a existência e direcionam a evolução de inúmeros tipos de plantas e
animais, eliminam alguns outros insetos, transportam sementes, sem falar da ação
que exercem sobre o terreno. Basta pensar que somente na Floresta Amazônica,
se forem pesadas todas, chegaremos a aproximadamente quatro vezes o peso de
todos os vertebrados terrestres que ocupam o mesmo território. 19
Utilizando o conceito de espécie focais a intenção é, portanto, de pensar na salvaguarda de espécies fundamentais para a conservação da biodiversidade que, por
suas próprias características não corresponderiam aos parâmetros que possam atrair
financiamentos e recursos que para uma parte das pesquisas científicas são fundamentais. A união desses dois interesses na visão do conceito de espécie focais é, ainda uma
vez, a tentativa de buscar uma colaboração entre mundos diversos, neste caso, entre
regras e interesses científicos e interesses econômicos, em uma ótica de responsabilidade sócio-ambiental por um desenvolvimento sustentável.
Uma vez que o fim último da conservação é a manutenção da biodiversidade e dos mecanismos evolutivos que a determinam, o homem tem
o dever de preservar a complexidade ecológica dos ambientes naturais. E
ainda, tendo em vista que as taxas de extinção são devidas principalmente
à intervenção humana, resultado de ações como desmatamento com conseqüente fragmentação do habitat, poluição industrial ou agrícola ou ainda
introdução de espécies autóctones, o homem tem o dever moral de limitar os
fatores que ameaçam a biodiversidade.
A colaboração entre os diversos agentes interessados que se unem em busca
do desenvolvimento sustentável, que passa necessariamente pela manutenção da
biodiversidade, pode ser uma estrada justa, permitindo a divisão das responsabilidades, mas também dos resultados.
6. CONCLUSÕES ARTICULADAS
6.1 Em razão da situação de ameaça em que se encontra a sobrevivência do planeta, o conceito de desenvolvimento sustentável, no qual estão incluídas claramente
a proteção da biodiversidade e a idéia de responsabilidade sócio-ambiental das
empresas são elevados a assuntos de suma importância nas agendas de discussão
nacionais e internacionais.
6.2 A utilização de instrumentos mistos de regulamentação, como os encontrados
no Protocolo de Montreal ou na própria Agenda 21, por exemplo, impondo uma
profunda colaboração entre todos os atores do cenário global, têm demonstrado
resultados significativos nas áreas em que foram utilizados.
6.3 Nesta ótica de colaboração entre vários sujeitos interessados, de desenvolvimento sustentável e de responsabilidade sócio-ambiental das empresas

19

Edward o. Wilson, The Diversity of Life, Cambridge, Mass.: Belknap Press, 1992.
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se devem encontrar instrumentos que permitam às empresas participar ativamente na conservação da biodiversidade, como, aliás, ressaltado na Convenção sobre Diversidade Biológica.
6.4 A chamada responsabilidade filantrópica ou solidária, além de ser uma forma
para as empresas conscientes de alcançar seus objetivos sócio-ambientais, pode
atrair novas empresas que podem passar a também adotar esses valores, uma vez
que estes podem trazer, de forma direta ou indireta, benefícios econômicos.
6.5 O ponto de equilíbrio entre a efetiva proteção da biodiversidade e retorno econômico é muito difícil de encontrar. Uma solução pode ser encontrada no conceito
de espécies focais, que em uma visão prática busca solucionar o conflito unindo
resultados econômicos, ainda que indiretos e a proteção ampla do meio ambiente.
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En el mismo comienzo del Génesis está escrito
que Dios creó al hombre para confiarle el dominio
sobre los pájaros, los peces y los animales. Claro que el
Génesis fue escrito por un hombre y no por un caballo.
No hay seguridad alguna de que Dios haya confiado
efectivamente al hombre el dominio de otros seres.
Más bien parece que el hombre inventó a Dios para
convertir en sagrado el dominio sobre la vaca y el caballo
que había usurpado. Si el derecho a matar a un ciervo o
una vaca es lo único en lo que la humanidad coincide
fraternalmente, incluso en medio de las guerras
más sangrientas; ese derecho nos parece evidente porque
somos nosotros los que nos encontramos en la cima
de esa jerarquía…”
Milán Kundera. La insoportable levedad del ser.

A fines del siglo pasado y en el umbral del siglo XXI, han hecho aparición novedosas actividades humanas que son objeto de regulación, como lo
es la biotecnología. El objetivo de estas líneas es ofrecer una visión del estado
que guarda al día de hoy la biotecnología y los productos o subproductos que
de ella se derivan. Su aparición ha desatado polémica y posiciones antagónicas precisamente porque se desconocen los efectos que puedan ocasionar en la
salud humana y ambiente. En este sentido, ¿cuál es la política ambiental que
el Estado Mexicano ha implementado para conseguir alcanzar los fines del
derecho ambiental?
Palabras claves: biodiversidad, biotecnología, bioseguridad, organismos
genéticamente modificados.
1. LA BIODIVERSIDAD. MATERIA PRIMA DE LA BIOTECNOLOGÍA
Para introducirnos y comprender el tema de la biodiversidad, resulta primordial comprender qué significa este término y cuál es su situación y problemática
actuales. No debemos considerarla como tema únicamente de los científicos pues
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nos encontramos en contacto con ella cotidianamente y dependemos totalmente
de ella para “sobrevivir”.1
Etimológicamente biodiversidad proviene de bio que significa vida y diversidad que significa variedad, diferencia, abundancia de cosas diferentes. 2
El artículo 2º. del Convenio de Diversidad Biológica, establece que “ ...la
biodiversidad se refiere a la variedad de la vida, incluidos los ecosistemas terrestres y acuáticos, los complejos ecológicos de que forman parte, la diversidad entre
las especies y las que existen dentro de cada especie...”3.
En nuestro país, la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la definió como “la riqueza total en la composición y número de
manifestaciones de las formas de vida de la naturaleza, incluye toda la gama de
variación y abundancia de genes, organismos, poblaciones, especies, comunidades, ecosistemas y los procesos ecológicos de que son parte”. 4
Por los bienes y servicios que nos proporciona la diversidad biológica, dependemos profunda y directamente de ella y por tanto deberíamos estar comprometidos en su cuidado, preservación y conservación. En este sentido, no debemos
perder de vista que la biodiversidad de México y el mundo se enfrenta a múltiples
amenazas que radican entre otras cosas, en la alteración física de los hábitats y su
contaminación con las consecuencias que implica paran los organismos que formamos parte de ella. Esta conversión o alteración del hábitat se debe primordialmente, a la sobreexplotación de los recursos renovables y no renovables, incendios
forestales, así como la intensificación de prácticas agrícolas y ganaderas con el
objeto de satisfacer las demandas de una población que crece día con día, entre
otros muchos factores, incluso, entre los que se puede contar el cambio climático,
éste también provocado como consecuencia de actividades humanas altamente
dañinas para el medio.
Esta conversión y pérdida de hábitats tiene un impacto directo en la
vulnerabilidad y extinción de las especies existentes y como consecuencia de
ello surgen fenómenos como el de tráfico de especies que en el mercado negro mundial las ganancias obtenidas son millonarias, especies que proceden,
en su mayoría de países considerados megadiversos como el nuestro; o bien,
efectos dramáticos en los ecosistemas causados por el ser humano al cambiar
la distribución, intencional o no de las especies, lo que se le conoce como
introducción de especies exóticas en los ecosistemas que a la larga ocasionan
amenazas graves al ecosistema receptor; o el empobrecimiento genético de las
especies así como la contaminación genética que constituye una amenaza a
la biodiversidad debido a que existe la posibilidad de que genes modificados
pasen descontroladamente e indiscriminadamente de una especie a otra con

1

Más información del tema la biodiversidad y la gente ver mimeo de Javier Souza Casiano y Beatriz Hiten del CETAAR,
buscador en Internet.
2
GÓMEZ DE SILVA, Guido. Breve diccionario Etimológico de la lengua española. 2ª. Ed. Colegio de México-Fondo de
Cultura Económica, México, 1999. pp. 112, 230.
3
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 1992.
4
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA. Programa de Áreas Naturales protegidas de México 1995-2000.SEMARNAP, México, 1996. p. 21
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el peligro de que esa intromisión afecte sus características con las posibles
consecuencias a la salud humana y al ambiente.
Las medidas de respuesta para enfrentar estos problemas abarcan desde iniciativas en el ámbito nacional, que generalmente se relacionan con el establecimiento de áreas naturales protegidas, hasta la adopción de acuerdos ambientales
multilaterales y regionales, entre los cuales destaca recientemente el tema de la
biodiversidad. Diversos textos internacionales así lo señalan como lo es la Agenda 21, en el que se recomiendan acciones urgentes y decisivas para mitigar y
prevenir el deterioro ambiental.5
En México, en el año de 2000,La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), presentó la “Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad” 6 proponiendo el cumplimiento de los objetivos
del Convenio de Diversidad Biológica mediante un proceso continuo de participación y actuación por parte de todos los sectores de la sociedad mexicana.
Como resultado de los talleres y del análisis de las propuestas recabadas en
la estrategia se propusieron ejes fundamentales de acción: valoración de la
biodiversidad; protección y conservación; conocimiento y manejo de la información y diversificación de su uso.
Por lo que refiere a la protección y conservación, es conveniente señalar que
nuestro país cuenta con Áreas Protegidas, que hasta agosto de 2004, consisten
en 34 reservas de la biosfera que significan 10,479,534 ha; 67 parques nacionales
que abarcan un área de 1,459,900 ha; 4 Monumentos Naturales que suman 14100
ha; 26 Áreas de Protección de Recursos Naturales que conservan 39,724 ha; 17
Santuarios que cubren 689 ha y por último, otras 2 Áreas de Protección, con otras
categorías, con una superficie de 553 ha. El total de las 151 Áreas Naturales Protegidas es de 18,461,994 ha.7
En un contexto general podemos afirmar que la biodiversidad es riqueza actual y futura, destruirla significa mermar posibilidades de desarrollo
a corto, mediano y largo plazos tanto a nivel local como a nivel global porque ella significa seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad
de producción y seguridad para cubrir las necesidades de las generaciones
futuras, esto último íntimamente ligado con el principio de sostenibilidad o
sustentabilidad .
La biodiversidad es seguridad económica porque gran parte de la economía
mundial y nacional están basadas y dependen de los recursos de la diversidad
biológica especialmente en lo referente a los cultivos, las crianzas, la pesca y las
industrias de transformación de dichos bienes o que son conexas a estas actividades productivas.

5
Los Convenios o Tratados Internacionales que tienen por objeto primordial la protección al ambiente, si bien se refieren
a lo largo del presente escrito, no constituyen el tema central del mismo.
6
COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD-PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA. Estrategia Nacional sobre biodiversidad de México.CONABIO, México, 2000. 103 pp.
7
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. México: Biodiversidad que asombra al mundo.
Áreas Naturales Protegidas.Semarnat-Conanp, México, 2004. 240 pp.
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La biodiversidad es seguridad alimentaria , porque la base alimenticia de todo el mundo depende de los recursos genéticos de los cultivos y
crianzas; en la actualidad muchas comunidades y pueblos dependen primordialmente de la recolección de productos de los ecosistemas acuáticos
y terrestres.
La biodiversidad es seguridad para la producción industrial, porque la inmensa mayoría de las industrias extractivas, de la transformación, etc. dependen
de las materias primas obtenidas de las especies y de los recursos genéticos, por
ejemplo: la industria forestal, pesquera y farmacéutica. Asimismo, la biodiversidad permite el desarrollo de nuevas actividades industriales al ofrecer materia
prima con propiedades extensas y benéficas.
A pesar de todos los aspectos positivos que implica, en México, como en
la mayoría de los países, los beneficios obtenidos por el uso científico e inclusive empírico de los recursos biológicos son, en su mayoría, monopolizados
por un pequeño grupo de personas y empresas con solvencia y capacidad para
cubrir los costos económicos de la investigación, experimentación (fundamentalmente en ingeniería genética) y producción, mientras que las comunidades
locales no obtienen remuneración alguna, o al menos justa, de los beneficios
derivados del uso de los componentes de la biodiversidad que se encuentran
en sus tierras, o aún de sus conocimientos tradicionales a pesar de que este
derecho ya se ha reconocido.
1.1 El Carácter Estratégico de la Biodiversidad en el Siglo XXI
A pesar de la crisis ecológica planetaria, el espacio geográfico que alberga
la riqueza natural que aún queda, se ha vuelto extremadamente importante a
finales del siglo pasado y en el transcurso de este siglo debido a su papel estratégico como banco de genes; esta circunstancia es acentuada debido a que
las nuevas ciencias que encabezan la revolución tecnológica del siglo XII son
precisamente las que hacen uso de esta riqueza natural convirtiéndola en una
nueva veta de riqueza a explotar por los capitales involucrados en la genética y
en la biotecnología.
Es en este sentido, que la biodiversidad como antesala de las tecnologías
del siglo XXI, adquiere su carácter estratégico volviéndose una riqueza en disputa entre los capitales ya que abre la posibilidad de alterar el sistema alimenticio ( introducción de transgénicos), la ciencia médica y sus avances (mejores
medicamentos), el equilibrio ecológico; la creación de nuevos materiales (biomateriales) y nuevas energías (biomasa) , la innovación de armas biológicas,
etc. e inclusive el sistema jurídico internacional en materia ambiental.
Las regiones que concentran la biodiversidad del planeta, conocidas como
regiones de megadiversidad, son precisamente las más importantes a explorar
por la industria biotecnológica.
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1.2 Breve Referencia del Estado que Guarda la Biodiversidad en México
Estudios e investigaciones realizadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 8,indican que el número total de especies9 conocidas en México es de 64,878 aproximadamente; asimismo
refiere que ocupamos el segundo lugar en el mundo en diversidad de reptiles ( el
11% de los conocidos en el planeta); en cuanto a mamíferos, ocupamos el quinto
lugar con un total de 450 especies equivalentes al 12% mundial; el undécimo
lugar en aves y posiblemente el cuarto lugar en angiospermas (aproximadamente
el 9% del total mundial) .
Otras fuentes10 indican que nuestro país concentra casi 10% de las especies
de flora y fauna conocidas en el planeta, de las cuales una gran cantidad de ellas
sólo existe en nuestro territorio, fenómeno de exclusividad al que se le conoce
como endemismo y que en México representa a una de cada dos plantas con flores y a uno de cada tres vertebrados, lo que significa que contamos con una gran
variedad de ambientes y formas de vida.
Por otro lado, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
oficina para América Latina y El Caribe, posee datos acerca de que México se
distingue no sólo por la diversidad de especies que alberga en su territorio sino
también por su alto índice de endemismos: en nuestro país son endémicas 393 de
704 especies de reptiles, 179 de 282 especies de anfibios y 139 de 439 especies
de mamíferos.11
En este orden de ideas, podemos afirmar que México alberga una biodiversidad muy rica, tanto en especies y variación genética, como en ecosistemas: esta variedad se ha desarrollado bajo casi todas las formas posibles: desde las selvas de los
Chimalapas o de la Lacandonia, hasta los desiertos de Sonora y Baja California.
Por lo menos en el área que abarca nuestra extensión territorial, esta matriz
biológica y ecológica es el escenario en donde nacieron y florecieron las civilizaciones mesoamericanas desarrolladas de la mano con la agricultura y cuyos
herederos en la actualidad poseen una gran diversidad cultural y un profundo conocimiento empírico sobre sus recursos biológicos, situación que se ve reflejada
con las miles de plantas utilizadas eficazmente con fines medicinales así como
la valoración y adoración de los elementos naturales (aires, fuego, aire, agua)
convertidos en dioses.

8
COMISIÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD-PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA. Estrategia Nacional sobre biodiversidad de México.CONABIO, México, 2000. pp. 14, 15, 88. Al respecto
es conveniente señalar que las cifras pueden variar debido a que no se localizaron datos actualizados publicados por la
CONABIO, puede ser útil remitirnos a la página http://www.conabio.gob.mx/estrategia nacional/doctos/bio/htlml en la
cual aparece el documento referido.
9
La expresión de especies se refiere a las que han sido descritas o que cuentan con un nombre científico, y el número total
de ellas se basa en la suma de especies por grupo para las que existen datos publicados; obviamente estas cantidades se
incrementarán en la medida que el conocimiento se profundice.
10
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. México: Biodiversidad que asombra al mundo.
Áreas Naturales Protegidas.Semarnat, México, 2005. 240 pp.
11
INFORME GEO América Latina y El Caribe. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2003. p. 65.
(disponible en Internet con versión actualizada)
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La expresión más notable de la relación entre diversidad biológica y cultura
lo constituye la domesticación de plantas y animales. Entre los cultivos domesticados en México y de los que aún se cultivan variedades nativas podemos mencionar el frijol, maíz, calabaza, algodón, cacao, chile, papaya, aguacate, vainilla,
camote, chayote, nochebuena, dalia y cempasúchil. 12
En nuestro país habitan también numerosos parientes silvestres de esos
cultivos, mismos que forman parte integral de los recursos fitogenéticos para la
agricultura y la alimentación. La importancia de los parientes silvestres y las variedades semi-domesticadas y criollas de cada cultivo, cuyos guardianes han sido
los campesinos y las comunidades indígenas de México, estriba en que son fuente
de variación genética y de atributos o características que pueden ser aplicados al
mejoramiento y la transformación de los cultivos ante los cambios ambientales,
productivos y comerciales que enfrenta la agricultura.
1.4 De la Lucha por Sobrevivir
Hace miles de años, la comunidad de recolectores de alimentos tenía limitada su magnitud por la provisión de alimentos disponibles – el número real de
animales de caza, de peces, de raíces comestibles, frutos, etc. que crecían en su
territorio- así como los instrumentos que poseían para hacer más fácil su labor de
recolección y transformación de los productos que obtenían.
Ningún esfuerzo humano ni tampoco conjuro mágico alguno, podía aumenta esta provisión. En realidad, las mejoras en la técnica o la intensificación
de la caza y de la recolección , llevadas más allá de cierto punto, producirían la
exterminación progresiva de los animales de caza y la disminución absoluta de
las provisiones .Y en la práctica, las poblaciones cazadoras se muestran muy
bien ajustadas a los recursos de que disponen. El cultivo rompe, de una vez, con
los límites así impuestos. Para incrementar la provisión de alimentos, el hombre
de hace miles de años pensó que sólo era necesario sembrar más semillas, cultivando mayor extensión de tierras: si existen más bocas por alimentar, también se
tienen más brazos para trabajar los campos. Sin embargo, no tardó la naturaleza
en plantear un problema a los agricultores: el problema del agotamiento del suelo,
erosión, sequías, plagas, etc.
Para nuestros antepasados, el modo más sencillo de entendérselas con el
problema fue trasladándose a otro sitio. En realidad esta solución es bastante
satisfactoria mientras existe tierra cultivable en abundancia y en óptimas condiciones. Desde luego, constituía una molestia el tener que despejar una nueva
porción del bosque después de unos cuantos años, pero con seguridad era
menos penoso que pensar en una solución nueva para un problema concreto
como lo es el de la alimentación. Pero hoy en día la situación es muy diferente

12

Para mayores datos acerca del número de especies de plantas domesticadas en México, es útil consultar el texto de la
Comisión Nacional para el conocimiento y Uso de la Biodiversidad, La diversidad biológica en México: estudio de país.
CONABIO, México, 1998. p. 312.
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ya que la tierra disponible no es ilimitada en ninguna parte al igual que los
recursos que poseemos. 13
Pero entonces ¿qué tuvo que hacer el humano para sobrevivir? : crear nuevos
métodos para obtener beneficios y poder satisfacer las necesidades de la creciente población, necesidades que surgían día a día . Es decir, para tener éxito en la
vida, aún el hombre más primitivo (al igual que hoy en día) necesitaba poseer un
conjunto considerable de conocimientos astronómicos, botánicos, geológicos, zoológicos, etc. Adquiriendo y transmitiendo estos conocimientos, primero de manera oral y luego documentado en códices, manuscritos, etc., nuestro precursores
fueron estableciendo los fundamentos de las ciencias que conocemos actualmente
hasta derivar en otra relativamente nuevas y conocidas y mucho más complejas
como lo es la biotecnología e ingeniería genética.
Como podemos percatarnos, desde tiempos remotos, el hombre se ha valido
de la incipiente tecnología a fin de modificar, controlar o dominar en una u otra
medida los fenómenos naturales, las plantas y los animales con el objeto de satisfacer sus necesidades. Este dominio se ha potenciado con las distintas revoluciones tecnológicas que han encontrado sustento en el desarrollo tecnológico.
En este orden de ideas, podemos distinguir tres generaciones de la biotecnología:
a) Primera generación: se utilizan procesos biológicos tradicionales y microorganismos como los hongos y levaduras para la producción de bebidas fermentadas, productos lácteos, remedios medicinales, etc. Esta técnica es conocida y usada
desde hace miles de años para la satisfacción de necesidades del hombre.
b) Segunda Generación: utiliza técnicas más avanzadas que incluyen cultivos de células y tejidos mediante los que se producen antibióticos, aminoácidos,
ácidos orgánicos y fertilizantes biológicos así como cruzas selectivas con aplicaciones en la agricultura y ganadería.
c) Tercera Generación: los grandes avances en esta etapa se han dado a partir de la ingeniería genética al lograr descifrar e identificar la estructura y operación de la molécula del ácido desoxirribonucleico y ácido (DNA y RNA respectivamente).Gracias a los avances de la ingeniería genética; los científicos pudieron
localizar e identificar cromosomas y genes, pudiendo separarlos de los demás
elementos de las células para posteriormente, organizarlos, recombinarlos y hasta
modificarlos para obtener un producto final con mejores características. De esta
manera, se logró por primera vez disponer del acervo genético como materia
prima básica de la actividad económica futura; así, la concesión de patentes sobre
genes, líneas celulares y organismos sometidos a ingeniería genética y los procesos empleados para modificarlos dio a los mercados el incentivo comercial para
explotar los nuevos recursos.
Gracias a esta tecnología se pudieron obtener organismos vivos nuevos que
son considerados “transgénicos” palabra que hace referencia a cualquier organis-

13
Un interesante relato acerca de la historia humana resumida en un libro: GORDON Childe, V., “Los Orígenes de la Civilización”, México, Fondo de Cultura económica, 1986, 291 pp.
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mo vivo, con excepción de los seres humanos que ha adquirido una combinación
genérica novedosa, generada a través del uso específico de técnicas de la biotecnología moderna. En nuestra legislación, la ley que los regula, en el artículo 3º.
fracción VI , los define como “cualquier organismo vivo, con excepción de los
seres humanos, que ha adquirido una combinación genética novedosa, generada a
través del uso específico de técnicas de la biotecnología moderna que se definen
en estas Ley, siempre que se utilicen técnicas que se establezcan en esta Ley o en
las Normas Oficiales Mexicanas que se deriven de la misma”. 14
2. LA BIOTECNOLOGÍA Y SU SITUACIÓN EN MÉXICO: ¿TRANSGÉNICOS PARA TODOS?
Las investigaciones en el campo de la biotecnología, generalmente han sido
llevadas a cabo en países desarrollados, principalmente en Norteamérica y Europa
Occidental. En estos países las compañías que son líderes en la tecnología de organismos genéticamente modificados aplicada a la agricultura son Bayer CropScience, Dow AgroSciences, Dupont/Pioneer, Monsanto y Syngenta.
Sin embargo, recientemente muchos países en desarrollo o de economías
emergentes, también han establecido proyectos de biotecnología en sus instituciones públicas de Investigación, con el fin de tratar de resolver problemas específicos de cada región y/o país.
2.1 El Caso Mexicano
Uno de los más importantes orígenes de la biotecnología en México, tuvo
lugar en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional en la década de los 60´s. La investigación en el campo de la biotecnología
vegetal inicia en México en 1969 en el marco de un Convenio suscrito por México
y Japón con sede en el Centro de Genética del Colegio de Postgraduados de Chapi15ngo. En 1972, la empresa Matsumoto (cuyo objeto social se encuentra relacionado con la producción, comercialización, etc de plantas ornamentales), instala
su laboratorio para la investigación de cultivos vegetales en México. La capacidad
para producir plantas o vegetales transgénicos inició en 1983 con la creación del
departamento de Ingeniería Genética de Plantas del Centro de Investigación y de
estudios avanzados (CINVESTAV/IPN).
Hoy en día, ya se han incorporado a esta línea de desarrollo científico y tecnológico grupos de investigación de instituciones nacionales como el instituto de Biotecnología de la UNAM y la Universidad Autónoma de Chapingo, Colegio de Postgraduados –principalmente-instituciones en donde sus investigadores desarrollan
algún tipo de proyecto biotecnológico relacionado con alimentos, enzimología, bioingeniería, bioremediación, microbiología, cultivos de tejidos, biología molecular,

14
México, Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Diario Oficial de la Federación, 18 de marzo
de 2005.
15
www.chapingo.com.mx
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biología molecular y bioquímica. Ahora bien, según datos de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM),
de la investigación en biotecnología que se realiza en el país, 60% es en el sector
agrícola, 30% en el sector alimentos/materias primas y resto en el sector salud.
De igual manera, en el área de investigación en este rubro, con sede en Texcoco, Estado de México, se encuentra el Centro Internacional de Mejoramiento
del Maíz y Trigo (CIMMYT) financiado por varios países y distintas organizaciones sin fines de lucro.
El CIMMYT aplica la mayor parte de los millones de dólares que tiene
de presupuesto para mejorar de forma natural las semillas de estos dos granos.
Sin embargo, no desatienden el campo de las transformaciones genéticas. De
acuerdo con Masa Iwanaga, de origen japonés y director general del Centro, el
objetivo de dicha institución es proporcionar alternativas para los productores
de los países en desarrollo y menciona como uno de sus logros que 75% de
las variedades de trigo en el mundo fueron mejoradas en la sede texcocana. La
labor social del centro consiste intransmitir “ sin ningún costo los frutos de sus
estudios a los que lo requieran”.
Por otro lado, al día de hoy, podemos tener acceso a la información acerca
de los productos biotecnológicos para consumo humano que se han evaluado y
aceptado para su comercialización en México, entre los que destacan el jitomate,
papa, canola, maíz, soya, algodón. 16
Es importante señalar que estos productos aunque están aprobados para consumo humano, no significa que se puedan sembrar en el país, ya que previo a
ello se deberá contar con un certificado de liberación al ambiente expedido por
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) y con fundamento en una norma oficial mexicana a la que nos referiremos más adelante.
Respecto de ensayos de productos genéticamente modificados en México
desde 1988 así como de la solicitud de liberación al ambiente de organismos genéticamente modificados que se encuentran en proceso de revisión, la SAGARPA
ofrece información actualizada. 17.
2.2 Las Empresas Biotecnológicas: Monsanto en México
Como hemos apuntado en líneas anteriores, la mayor parte de las investigaciones biotecnológicas han sido llevadas a cabo por empresas transnacionales que
poseen capital humano y económico suficientes para llevar a cabo investigaciones
de punta en este sector biotecnológico.
En particular, en este apartado, nos referiremos a una transnacional: MONSANTO. Para esta empresa, la importancia de las innovaciones en la biotecnolo-

16

(http://www.cofepris.gob.mx/pyp/biotec/OMG.pdf)
(http://web2/senasica/sagarpa.gob.mx/xportal/inocd/tser/Doc403/, y http://web2.senasica.sagarpa.gob.mx/xportal/inocd/tser/Doc526/) respectivamente
17
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gía radica en que “se podrá triplicar el rendimiento de las cosechas sin requerir
tierras de cultivo adicionales, salvando así a los bosques naturales y el hábitat de
los animales; otras (innovaciones) pueden reducir o eliminar la dependencia en
agroquímicos que pueden contribuir a la degradación del medio ambiente, otras
preservarán el suelo y los recursos hídricos”. Más aún, sostiene que “si se actúa
desde ahora desarrollando la tecnología y la infraestructura imprescindible para
cubrir las necesidades futuras de la humanidad, se podrá alimentar al mundo y
mejorar la calidad de vida de la población en todo el mundo”. 18
La actividad de esta empresa se divide en tres rubros: los dos principales son
herbicidas – uno de sus productos es líder nacional y mundial, el Roundup/glifosato-19 y semillas híbridas mejoradas por selección natural (maíz, trigo, sorgo,
canola y soya), el rubro sensible por las implicaciones que ocasiona se refiere a
las semillas transgénicas. La empresa está interesada en invertir esfuerzos para
promover los productos que son más redituables: los OGM´s.
En una entrevista realizada a Ernesto Fajardo, Director General de MONSANTO para América Latina, señala que“en cinco años espera que los transgénicos representen en México entre el 75% y 80% de su negocio y espera alcanzar esa meta aprovechando sus centros de investigación nacionales y la inversión de casi 40 millones de
dólares que se han realizado en México desde hace casi una década: o logra sembrar
maíz transgénico,o se va del país ”20. Su confianza se sustenta en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados21 que abre la puerta a experimentos
genéticos , pero es conveniente acotar que aún no se expide el Reglamento para la
aplicación de la ley y se mantiene la moratoria para los cultivos de esa naturaleza.
3. BIOTECNOLOGÍA Y BIOSEGURIDAD
El debate acerca de la biotecnología moderna esta fuertemente polarizado y
dista de tener un carácter puramente científico ya que implica intereses económicos poderosos y su sola mención levanta ampollasen diversos sectores.
La biotecnología moderna ha sido desarrollada por empresas transnacionales
cada vez más poderosas, que han colocado exitosamente sus productos en el mercado y han generado importantes y aceleradas transformaciones, especialmente
de la agricultura y la industria farmacéutica. Estos cambios han provocado, a su
vez, una reacción social fundada en el temor ante los riesgos de la biotecnología
moderna, que ha ido creciendo rápidamente y dando lugar a medidas políticas e
incluso judiciales (como su regulación) , que están moderando los cambios propiciados por la biotecnología.

18

www.monsanto.com
De hecho, en la página www.cofepris.gob.mx/cis/tramites/infpynv/regPlag.pdf), , se puede consultar el listado de categorías toxicológicas y de empresas que ostentan registros sanitarios de plaguicidas , información de la cual podemos
percatarnos que las grandes transnacionales como Bayer, Monsanto, etc.; poseen la mayor cantidad de registros sanitarios
de estos productos.
20
GUERRERO, Mauricio. “Los transgénicos contraatacan”, en Poder y Negocios. (México, D.F.) noviembre de 2005.
núm. 1426-31 pp.
21
México. Ley de Organismos Genéticamente Modificados. Diario Oficial de la Federación, 18 de marzo de 2005.
19
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En este tenor, si bien es cierto que la biotecnología ofrece beneficios, han
aparecido una serie de preocupaciones respecto a su uso, principalmente el asociado a los eventuales riesgos de causar daños a la salud y el ambiente, al liberar
organismos modificados por técnicas de ingeniería genética. La respuesta a estas
cuestiones ha llevado a organismos gubernamentales, científicos, asociaciones civiles y empresas, tanto en el ámbito nacional como internacional, a desarrollar un
cúmulo de información y conocimientos que facilite la evaluación de riesgos, la
legislación y la regulación que se requieren para la aprobación de la aplicación
comercial de procesos y productos biotecnológicos.
Esta búsqueda de tranquilidad acerca de los riesgos ambientales y para la
salud que se pueden ocasionar ha dado origen a la bioseguridad referida esta
a “ las acciones y medidas de evaluación, monitoreo, control y prevención que
se deben asumir en la realización de actividades con organismos genéticamente
modificados, con el objeto de prevenir, evitar o reducir los posibles riesgos que
dichas actividades pudieran ocasionar a la salud humana o al medio ambiente y la
diversidad biológica, incluyendo los aspectos de inocuidad de dichos organismos
que se destinen para uso o consumo humano”.22
3.1 Contexto Internacional
En el contexto internacional, existen políticas y normas jurídicas internacionales que se vienen ocupando del tema de la bioseguridad. La principal fuente de esas
políticas se encuentra en la declaración emanada de la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo y en el Plan de acción mundial aprobado en esa conferencia y que se conoce como la Agenda 21 (Río de Janeiro, 1992),
que en su Capítulo 16, reconoce que la comunidad en general, sólo podrá beneficiarse de la biotecnología si se desarrolla y aplica juiciosamente. En consecuencia, trata
de garantizar la seguridad en el desarrollo, aplicación, intercambio y transferencia
de biotecnologías por medio de acuerdos internacionales sobre los principios que se
han de aplicar en relación con la evaluación y control de riesgos.
Por su parte, el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), aborda también
la cuestión de la seguridad de la biotecnología, en el inciso g) del artículo 8º. y
en los párrafos 3 y 4 del artículo 19: el inciso g) del artículo 80. En este sentido,
estipula que cada que parte en el Convenio establecerá o mantendrá medios para
regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la utilización y liberación de organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología que
pueda tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de
la diversidad biológica. En el párrafo 4º. de ese mismo artículo, se estipula que
cada parte contratante proporcionará, directamente o exigiéndoselo a toda persona natural o jurídica bajo su jurisdicción que suministre los organismos a que
se hace referencia en el párrafo 3, toda la información disponible acerca de las

22

Artículo 3º., fracción V de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, D.O.F. 18 de marzo de 2005.
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reglamentaciones al uso y seguridad requeridas por esa Parte Contratante para
la manipulación de dichos organismos, así como toda la información disponible
sobre los posibles efectos adversos de los organismos específicos de que se trate a
la Parte Contratante en donde esos organismos hayan que introducirse.
Este artículo también estableció de la necesidad de las Partes de estudiar la
necesidad de regulación de la biotecnología y las modalidades de un Protocolo
para la utilización segura de los OGM´s; gracias a ello nació lo que hoy se le
conoce como “Protocolo de Cartagena sobre seguridad en la biotecnología”23, que
tiene como objetivo “contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en
la esfera de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos
genéticamente modificados que pueden tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en
cuenta los riesgos para la salud humana y se centra en los movimientos fronterizos”. Para promover la seguridad de la biotecnología, el Protocolo se basa en el
enfoque de precaución, que figura en el Principio 15 de la Declaración de Río
sobre Medio Ambiente y Desarrollo.
Además del Protocolo de Cartagena, existen una serie de instrumentos internacionales y procedimientos, anteriores inclusive al Convenio de Diversidad
Biológica, que son útiles para la elaboración de normas que abordan diferentes
aspectos de los organismos genéticamente modificados, como por ejemplo, la
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, el Convenio Internacional
para la Protección de obtenciones vegetales, la Convención de la UNESCO para
la protección del patrimonio mundial cultural y natural y la Convención para la
protección del comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, entre otros. No menos importante para el tema de la bioseguridad
son otros acuerdos internacionales comerciales 24 como el Acuerdo General sobre
aranceles y Comercio (GATT), el Acuerdo sobre la Organización Mundial del
Comercio (OMC) en especial, el acuerdo integrante de este último referido a medidas sanitarias y fitosanitarias que regulan el comercio mundial , por citar sólo
algunos de ellos y en específico, para nuestro país, el Tratado de Libre Comercio
para América del Norte.
Junto con estos acuerdos internacionales existen otros instrumentos que expresan consensos mundiales sobre la bioseguridad, e inclusive de regulación de
OGM´s , tales como el Código Internacional de conducta para la distribución y
utilización de plaguicidas (FAO), las Directrices Técnicas sobre seguridad de la
biotecnología (PNUMA) , el Codex alimentarius (FAO), etc.; y organizaciones
como lo es la Organización Norteamericana de protección de plantas (NAPO) 25.

23

Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica. (2000). Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la diversidad biológica: texto y anexos. Montreal. Secretaría del Convenio sobre la Diversidad
Biológica.
24
Para mayor referencias al respecto, consultar : BARRON, Antonieta y José Manuel Hernández Trujillo (comps) La
agricultura mexicana y la apertura comercial. UNAM-UAM. México, 1996. 292 pp.
25
http://www.nappo.org/Standards/NEW/RSPM14_UpdatedOct03-s.pdf
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3.2 Contexto Nacional
Como respuesta a la necesidad de los actores sociales26 de contar con una
política clara, suficiente y congruente acerca de la bioseguridad, se creó la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados27
que tiene por objeto coordinar la políticas de la Administración Pública Federal
relativas a la bioseguridad y a la producción, importación, exportación, movilización, propagación, liberación, consumo y, en general, uso y aprovechamiento de
organismos genéticamente modificados, sus productos y subproductos.
Esta comisión está integrada por los titulares de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos
Naturales; Salud; Hacienda y Crédito Público; Economía; Educación Pública y
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Cuenta además con un Comité Técnico en el que participan Directores de las Secretarías que integran la Comisión y
que es el responsable de dar seguimiento a los acuerdos que se toman en ella y a
la vez propone la creación de Subcomités Especializados en asuntos específicos
como lo es el Subcomité de Asuntos Agrícolas , coordinado por SENASICA de la
SAGARPA o el Subcomité 24 del Codex Alimentarius, por citar sólo algunos.
Con el objeto de cumplir con los compromisos establecidos en el Protocolo
de Cartagena sobre Seguridad en la Biotecnología, 28 nuestro país ha instrumentado la regulación de este tipo de organismos. En este tenor, la política de bioseguridad ha sido centrada en los sectores de medio ambiente y recursos naturales,
agropecuario y salud. Además como parte de uno de esos compromisos se instauró un mecanismo de intercambio de información : “Directorio de Expertos de
Bioseguridad Nacional”29. En seguida trataré de referir la legislación que regula la
materia competencia de cada sector:
3.4 Marco Regulatorio Nacional de Organismos Genéticamente Modificados
Normatividad aplicada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación y Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales.

26
Cf. El documento titulado “organismos vivos modificados en la agricultura mexicana: desarrollo biotecnológico y
conservación de la biodiversidad biológica, elaborado para la Presidencia de la República por investigadores de diferentes
instituciones , bajo la coordinación de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (abril de 1999).
27
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 05 de noviembre de 1993.
28
Para referencias del “ Fortalecimiento de la Capacidad nacional para la implementación nacional del Protocolo de Cartagena”, consultar http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/bioseguridad/doctos/proy_bio.htlm
29
( http://expertos.conabio.gob.mx/)
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LEY

PORCIÓN
DESCRIPCIÓN BREVE DEL
NORMATIVA CONTENIDO

Ley Federal de Sanidad
Vegetal 1

Art. 5º.

Conceptos: material transgénico

Art. 43º.

Del control de insumos, actividades
y servicios: aplicación ,uso y
manejo de material transgénico.

Ley Federal sobre
Producción, Certificación y Art. 3º.
Comercio de Semillas2

De la investigación de materiales
transgénicos de alto riesgo.
Sanciones a quienes realicen
Art. 16, fracción investigaciones con material
IV
transgénico sin que cuenten con la
autorización correspondiente.
Objetivo fundamental: trabajar en
Art. 36, fracción proyectos de alta prioridad como
XII
lo son biotecnología, ingeniería
genética y bioseguridad.
Promoción y regulación de la
investigación, manejo y utilización
de los organismos genéticamente
Art. 39
modificados atendiendo a criterios
de bioseguridad y protección a la
salud.
Política que se tome en la materia
que regula esta ley, deberá estar
enfocada en la reducción en los
riesgos para la producción y
Art. 93
salud pública, fortalecimiento de
la productividad agropecuaria
y facilitar la comercialización
nacional e internacional de los
productos.
Facultad del Gobierno Federal
para establecer mecanismos
e instrumentos relativos a la
bioseguridad y producción,
Art. 99
importación, movilización,
propagación, liberación, consumo y
en general uso y aprovechamiento
de OGMs, sus productos y
subproductos.
Art. 5º.

Ley de Desarrollo Rural
Sustentable

Conceptos: material transgénico de
alto riesgo.
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NOM –056-FITO-1995
Por la que se establecen
los requisitos fitosanitarios
para la Movilización
Nacional, importación y
Texto General
Establecimiento de Pruebas
de Campo de Organismos
Manipulados Mediante la
Aplicación de Ingeniería
Genética3 .

Tiene por objeto establecer el
control de la movilización dentro
del territorio nacional, importación,
liberación y evaluación en el medio
ambiente o pruebas experimentales
de organismos manipulados por
ingeniería genética para usos
agrícolas; sujetos obligados
lo son toda institución oficial,
privada y personas físicas que
de alguna manera intervengan
en el proceso de movilización y
liberación al medio ambiente, así
como de la evaluación de productos
transgénicos.
Monto a pagar por la expedición
del Certificado Fitosanitario
de Liberación al Ambiente de
Organismos Manipulados Mediante
la Aplicación de Ingeniería
Genética.

Ley Federal de Derechos4

Art. 86-C
fracción III

Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al
Ambiente5 (LEGEEPA)
Es la Ley “marco” en lo
que hace a la protección al
ambiente y promoción de
desarrollo sustentable.

El aprovechamiento de la
biodiversidad y del material
Art. 2º. Fracción genético en las zonas en las que
III.la nación ejerce su soberanía y
jurisdicción se consideran de
utilidad pública.
Art. 3º.
Fracciones
XXI, XXVII y
XXVIII
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Definiciones : Material genético,
recursos biológicos, recursos
genéticos.

Definición de la evaluación del
Art. 28 fracción impacto ambiental y las actividades
XIII
que requieren autorización en dicha
materia.
Criterios que se consideran para la
Art. 79 fracción preservación y aprovechamiento
VII
sustentable de la flora y fauna
silvestre.
Ámbito material de aplicación de
las disposiciones de la ley, entre
Art. 82
los que se encuentran el material
genético de flora y fauna silvestre.
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Art. 85

Art. 87

Art. 87 bis

Si bien este precepto, que data
de 1988, no se refiere a OGMs,
debe relacionarse con el tema
que nos ocupa, ya que prevé que
cuando se requiera la protección
de las especies , la SEMARNAT
promoverá ante la Secretaría
competente, el establecimiento
de medidas de regulación o
restricción, en forma total o parcial,
a la exportación o importación
de especimenes de flora y fauna
y se impondrán las restricciones
necesarias para la circulación o
tránsito por el territorio nacional
de especies procedentes del y
destinadas al extranjero. (cuando
la biodiversidad se encuentra
amenazada por factores externos,
que podrían ser OGM´s)
Colecta de especies de flora
y fauna silvestre con fines de
investigación científica requiere
de autorización de la Secretaría,
previene expresamente que esas
autorizaciones no podrán amparar
el aprovechamiento para fines de
utilización en biotecnología.
Requiere de autorización de la
Secretaría, el aprovechamiento de
especies de flora y fauna silvestres
así como de otros recursos
biológicos con fines de utilización
en la biotecnología; prevé dos
reglas importantes: 1ª. ) derecho
a repartición equitativa de los
beneficios que se deriven o puedan
derivarse de los aprovechamientos
a que hace referencia el artículo
y 2ª.)la SEMARNAT y demás
dependencias competentes deberán
establecer mecanismos necesarios
para intercambiar información
respecto de autorizaciones
o resoluciones relativas al
aprovechamiento de los recursos
biológicos para los fines de la
biotecnología.
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Art. 153

Art. 170
fracción II

Art. 171
fracción IV
Reglamento de la Ley
General de Equilibrio
Ecológico y la Protección
al Ambiente en Materia
de Evaluación de Impacto
Ambiental 7
Reglamento Interior de la
SAGARPA.8
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Aunque se refiere a materiales
y residuos peligrosos, esta
disposición podría aplicarse a los
OGMs si ellos pudieran entenderse
como materiales peligrosos, de
acuerdo con la definición legal.6 La
importación o exportación de este
tipo de materiales deberá sujetarse
a restricciones y serán sometidos a
control y vigilancia
Medidas de control, seguridad
y sanciones en caso de que se
presente (n) alguna (s) de la (s)
hipótesis que dañen, deterioren
o pongan en peligro al medio
ambiente.
Sanciones administrativas por
violaciones a los preceptos de la
ley.

Art. 5º.
Fracciones II
y III

Obras o actividades que requieren
previamente la autorización de la
Secretaría en materia de impacto
ambiental y que prevén a las
variedades transgénicas.

Texto completo

Prevé la creación del Órgano
desconcentrado denominado
Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENSICA)

Normatividad aplicada por la secretaría de salud

Ley General de Salud9

Constitución de Comisiones de
Investigación, de ética (en caso de
investigaciones en seres humanos)
Art. 98
y de Comisión de Bioseguridad
encargada de regular el uso de
radiaciones ionizantes o de técnicas
de ingeniería genética.
Definición
:
productos
Artículo 282 bis
biotecnológicos,
De la obligación de notificar a
la Secretaría de todos aquellos
Art. 282 bis.-1
productos biotecnológicos que se
destinen al uso o consumo humano.
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Art. 282 bis-2

Reglamento de
Control
sanitario de Productos y
Art. 164
Servicios 11

Art. 165

Art. 166

Art. 167

Reglamento de
para la Salud12

Insumos
Art. 81

Reglamento de la Ley
General de Salud en Materia
Art. 70
de Publicidad13

Art. 71

Reglamento de la Ley
General de Salud en Materia
Art. 85
de Investigación para la
14
Salud
Arts. 86 y 87

Art. 88

Los datos relacionados con el
proceso, características y etiquetas
de los productos biotecnológicos se
establecerán en las NOMs.10
Ámbito de aplicación material de
productos biotecnológicos sujetos
al control sanitario del reglamento,
todos ellos para uso o consumo
humano.
Obligación de presentar ante la
Secretaría la información técnica de
los estudios que sustenten inocuidad
y estabilidad de los productos
biotecnológicos que se procesen y
pretendan liberar o comercializar.
Contenido de las etiquetas de los
productos biotecnológicos.
En las normas se establecerán los
lineamientos o especificaciones
sanitarias sobre loas actividades,
establecimientos,
productos
y
servicios biotecnológicos.
Definición
de
productos
biotecnológicos. Biofármacos y
biomedicamentos
Lineamientos
que
contendrá
la
publicidad
de
productos
biotecnológicos:
información
pública
Facultad de la Secretaría de
determinar la información y leyendas
precautorias o de advertencia que
deberá incluir la publicidad de los
productos biotecnológicos.
Definición de ácidos nucleicos
recombinantes a las nuevas
combinaciones
de
material
genético.
De la bioseguridad en las
investigaciones
Experimentos que requieren de
autorización de la Secretaría para
poder iniciarlos.15
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Delitos en materia de bioseguridad
Ley
Código Penal Federal

Art. 420 ter

Definción de OGMs; prevé el
tipo penal relacionado con estos
organismos.

Por lo que se refiere a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente
Modificados 30, en ella se establece un principio fundamental: el de precaución.
De la lectura de la misma, se deduce que la política del estado mexicano en esta
materia se reduce al comando y control, es decir, qué es lo permitido y qué no ;
por otro lado, si bien prevé el etiquetado e identificación de productos que contengan algún tipo de OGMs, no es muy clara aunado a que aún no se ha expedido
alguna norma oficial mexicana al respecto. Por otro lado, al plantear zonas libres
de transgénicos, más que hacer que estos cultivos sean la excepción, convierten en
“régimen de excepción la existencia de las zonas libres de esos productos”.
4. EFECTOS DE LOS OGMS EN EL MEDIO AMBIENTE Y SALUD HUMANA
Por medio de la evaluación de riesgos que deben aplicarse a cada caso específico, se podrán conocer los riesgos en el ambiente que se estima puede causar la
liberación de OGMs. La Ley de Bioseguridad a que he hecho referencia, prevé, en
los artículos 60 al 65, un procedimiento de evaluación de riesgos . 31
Por lo que respecta al medio ambiente, se estima que potencialmente los
OGMs pueden convertirse en plagas, patógenos, pestes, maleza, especies invasoras, producir contaminación genética, la posibilidad de crea nuevos y más resistentes virus, e inclusive hasta la desaparición de especies.
Por lo que respecta a los efectos en la salud humana, a pesar de que los
OGMs destinados a consumo humano son sometidos a evaluaciones de inocuidad
alimentaria, hasta el momento no existe evidencia científica de que los OGMs que
se consumen en México representen un riesgo para la salud humana. La SAGARPA ha cuenta con una comisión de inocuidad alimentaria que realiza evaluaciones
y estudios de productos destinados a consumo humano.
A nivel internacional, dos son las Organizaciones que proporcionan asesoría
científica sobre inocuidad de los alimentos obtenidos sobre medios biotecnológicos: la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) y la Organización Mundial para la Salud (OMS) .32

30

México. Ley de Bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Diario Oficial de la Federación,, 18 de marzo
de 2005.
31
Para mayor información acerca del mecanismo de evaluación ver: http://web2.senasica.sagarpa.go.mx/xportal/inoccd/
inagri/Doc655/
32
(http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/bioseguridad/doctos/preguntas.html), http://portal.semarnat.gob.mx/avisos/
9agosto04/AlimentosTransgenicos/
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FAO: Procedimiento del análisis de
riesgos por cada OGM, lo que exige un
enfoque de evaluación caso por caso
Consta de tres elementos:
1.-evaluación de riesgos
a) identificación de peligros
b) caracterización de los peligros
c) evaluación de la exposición
d) caracterización de los riesgos
de los peligros relacionados
con la inocuidad de los
alimentos
2.- gestión
3.- comunicación de riesgos
Estas evaluaciones proporcionan las
bases científicas para la labor de la
Comisión del Codex Alimentarius
respecto de normas internacionales y
para asesorar a los países miembros de
la FAO y la OMS en el establecimiento
de sus normas y medidas para procurar
la inocuidad de los alimentos.16

OMS: procedimiento de evaluación de
inocuidad de los alimentos genéticamente
modificados

Contempla los siguientes aspectos:
1.- efectos directos sobre la salud o
toxicidad
2.- tendencias a una reacción alérgica
(alergenicidad)
3.- componentes específicos con sospecha
de tener propiedades nutricionales o
tóxicas
4.- estabilidad del gen insertado
5.- efectos nutricionales
6.- cualquier efecto no deseado que pudiera
producirse por inserción genética17

En este sentido, resulta interesante referir al informe presentado ante la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte: Maíz y biodiversidad: los efectos del maíz transgénico en México, conclusiones y recomendaciones.33 Es interesante conocerlo porque nuestro país es centro de origen de esta
semilla y representa para nosotros un símbolo de identidad y deidad aunado a que
es la base de la alimentación mexicana. En dicho texto se analizan los efectos
probables de los usos actuales y futuros del maíz transgénico en comparación con
la producción de maíz no transgénico en: diversidad genética de las razas locales,
y los parientes silvestres del maíz, la biodiversidad agrícola y natural, la salud
humana, los valores sociales y la identidad cultural. Si bien el procedimiento se
rigió por el mejor conocimiento científico disponible para los distintos aspectos, se reconoció que son muchos los aspectos sociales y culturales de relevancia
que están en juego, procurando realizar su mejor evaluación de los elementos
socioculturales, pero, al mismo tiempo, establecer una clara distinción entre tales
consideraciones y las evidencias científicas respecto de los efectos en la salud y
el medio ambiente.
Finalmente, señala que las investigaciones y análisis científicos de los últimos 25 años han demostrado que el proceso de transferencia de un gen de un
organismo a otro no entraña ninguna amenaza intrínseca a corto o a largo plazo,
para las salud, la biodiversidad o el medio ambiente, por consiguiente, lo que debe

33

(www.cec.org/pubs_docs/documents/index.cfm?varlan=espanol&ID01647).
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de examinarse a fin de determinar los riesgos o beneficios de un organismo o raza
son su características, independientemente de si los nuevos genes son transgenes
o no. Pero para llegar a esta conclusión, debió de evaluarse cada caso en contextos
y escenarios distintos además de que las consecuencias se presentaran hasta en
dos o tres generaciones, tal y como ocurrió en el caso del DDT y tal vez con ello,
estemos en busca de alternativas que causen menos impactos en la salud humana
y ambiente. No perdamos de vista que dicho estudio se refiere únicamente al maíz,
pero, ¿cuáles han sido las consecuencias de las liberaciones de otros OGMs?
4.1 Etiquetado
En algunos países de Europa, las etiquetas de los alimentos están obligadas
a indicar si contienen transgénicos. Así, el usuario resolverá si corre con los posibles riesgos de ingerir productos OGM o si adquiere artículos creados a partir
de cultivos tradicionales, aunque le costarán más caros. El etiquetado que informa
si que determinado producto para consumo humano proviene de la biotecnología
moderna (que contiene transgénicos) aún no ocurre en México. Por tanto, no podemos elegir lo que consumimos aún cuando muchos de los cereales procesados
contienen transgénicos y no lo sabemos.
Sin embargo, para aquellos preocupados por lo que consumen, existen en
nuestro país Certificadoras de productos y procesos ecológicos, certificaciones
que ofrecen ventajas para los productores, procesadores y/o comercializadores
mexicanos ya que, una vez obtenido su certificado “orgánico” pueden ofertar sus
productos bajo el esquema de “comercio justo” (fair trade), exportando principalmente al mercado de la Unión Europea, región que desde 1998, estableció un
requisito que exige que todos los productos orgánicos que se ofertan en cualquiera
de los países que la integran, deben estar certificados por una agencia u organismo
de certificación reconocido ante un órgano de acreditación miembro del Internacional Acreditation Forum (IAF).
Por citar sólo algunas de estas certificadoras mencionaré la “Certificadora Mexicana de Productos y procesos ecológicos, S.C.”, Instituto Mexicano de
Normalización y Certificación, A.C., Universidad de Colima, Comité Universitario Certificador de productos orgánicos (CUCEPRO), Remeter Internacional e.V.
Darmstadt, Alemania 34, Quality Assurance internacional, QAI, san Diego, CA,
Bio Agricert 35; además, contamos con una la norma oficial mexicana NOM037-FITO-1995 36; estas circunstancias indican que hay preocupación de sectores
específicos de la población en relación a este tema y que en su justa dimensión
forman un frente común en contra de la introducción y liberalización de OGMs
con el objeto de volver a los orígenes, a lo natural, obteniendo beneficios que

34

(www.demefer.de)
(www.bioagricert.org)
36
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. NOM-037-FITO-1995, por la que se
establecen las especificaciones del proceso de producción y procesamiento de productos agrícolas orgánicos. Diario Oficial
de la Federación, 23 de abril de 1997.
35
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ofrece el llamado mercado justo y ecológico. En México, existe una organización
denominada “Aires de Campo” que comercializa en sus tiendas únicamente productos orgánicos y que promueve el comercio justo.
5. CONCLUSIONES
5.1 Las reacciones públicas ante la biotecnología moderna y sus productos van
desde la oposición total apoyada en argumentos éticos, morales e ideológicos
hasta su defensa incondicional como una solución libre de riesgos ante el reto de
la demanda alimentaria global. Sin embargo, más allá de estos debates, tengan
sustento político o científico, el hecho es que muchos gobiernos han adaptado y
creado reglamentos, normas e instituciones para evaluar y manejar los riesgos de
liberar organismos modificados en su territorio.
5.2 En este tenor, la política ambiental del Estado Mexicano se ha venido implementando precisamente a través de la fuerza planteada en las convenciones
internaciones y la regulación en materia de bioseguridad no escapa a tal situación.
Comando y control son los instrumentos por excelencia implementados por el
Estado Mexicano en esta materia.
5.3 A pesar del esfuerzo por instrumentar los compromisos adquiridos en el
Protocolo de Cartagena de Seguridad de la Biotecnología, deviene difícil de
implementar, evaluar y monitorear permanentemente una política eficaz en
materia de bioseguridad, en primer lugar en virtud de la carencia de suficientes
especialistas en el tema, que aunque existen en el medio científico mexicano
y con un alto nivel de excelencia, aún son insuficientes, y en segundo lugar,
en virtud de la heterogeneidad de las disposiciones vigentes. Es un reto que
debe afrontarse ya.
5.4 Los efectos de la biotecnología a mediano y largo plazo, se manifestarán sólo
en las próximas generaciones y como aún no se conocen los efectos que pueden
desencadenar los OGM’ s en la salud y medio ambiente , debe de prevalecer el
principio de precaución.
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A JUDICIALIZAÇÃO DO CONFLITO ENTRE O
DIREITO AO MEIO AMBIENTE E O DIREITO
À MORADIA NAS CIDADES: UMA ANÁLISE
DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SOB A
PERSPECTIVA DO DIREITO À CIDADE
MARIANA FITTIPALDI
Mestranda em Teoria do Estado e Direito Constitucional
pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC-Rio e
pesquisadora na OAB/RJ e CNPq

1. INTRODUÇÃO
As cidades, como realizações coletivas1, constituem um cenário acirrado
de conflitos, desejos, identidades plurais. Nelas, segundo o IBGE, vivem mais de
80% da população brasileira.2
No entanto, constata-se facilmente, ao observar a distribuição das cidades,
que o seu espaço está ocupado de forma desorganizada, especialmente no que se
refere à moradia.
São inúmeras favelas, assentamentos irregulares, muitos dos quais se
encontram em áreas de preservação ambiental.
A regularização fundiária constitui a questão de fundo para diversos outros
problemas encontrados nas cidades, como, por exemplo, os relativos ao transporte,
saneamento, segurança pública, entre outros.
Ricardo Pereira Lira atenta para a necessária “implantação de uma séria
política de regularização fundiária, com especial atenção dirigida às pessoas
carentes (...)”. Além disso, ele destaca a importância de se promover uma reforma
conjunta e simultânea do campo e da cidade. 3
Para esta tese, escolheu-se trabalhar com dois aspectos do problema da
regularização fundiária: a tutela do direito à moradia e a tutela do meio ambiente
nas cidades. Isso porque são muito constantes os conflitos que as envolvem nos

1

LIRA, Ricardo Pereira. Elementos de Direito Urbanístico. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 159.
O Brasil chegou ao final do século XX como um país urbano: em 2000 a população urbana ultrapassou 2/3 da população
total, e atingiu a marca dos 138 milhões de pessoas, de um total estimado em 169.799.170 habitantes. Dados obtidos
no site do IBGE: http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/pesquisas/demograficas.html. Acesso em 07 de janeiro de
2006.
3
LIRA, Ricardo Pereira. Elementos de Direito Urbanístico. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 171 e 363. Esse posicionamento é explicado pelo fato da acentuada migração do campo para a cidade somente ter contribuído para o crescimento
desordenado e desastroso das cidades.
2
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centros urbanos, o que é facilmente detectado desde a leitura de notícias de jornais
até a compilação de jurisprudência e doutrina sobre o tema.4
Edésio Fernandes bem define algumas das razões que levam ao conflito,
dando destaque para o fato da “agenda verde” vir sendo essencialmente naturalista
e a “agenda marrom” estar restringindo a sua discussão e excluindo o impacto
socioambiental ocorrido nas áreas urbanas.5
Por outro lado, conforme disposto na Agenda Habitat, produto da Conferência
das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos realizada em Istambul em
1996, as cidades oferecem oportunidades únicas para a criação das bases de um
futuro mais sustentável.
Assim, como principal habitat humano da atualidade, a cidade precisa ser
compreendida como um todo, contemplando, simultaneamente, no seu espaço, a
realização das mais diversas espécies de direitos e interesses.
A normativa do Estatuto da Cidade e a Constituição Federal de 1988
destacam-se, nesse sentido, como importantes marcos institucionais do Direito
Urbanístico brasileiro6. Isso porque trouxeram consigo a previsão de uma nova
espécie de direito que viabiliza a compatibilização dos diversos interesses
presentes no espaço urbano.Trata-se do direito à cidade.
E conforme Rosângela Lunardelli Cavallazzi,
“o direito à cidade, expressão do direito à dignidade humana, constitui o núcleo
de um sistema composto por um feixe de direitos incluindo o direito à moradia
- implícita a regularização fundiária -, à educação, ao trabalho, à saúde, aos
serviços públicos - implícito o saneamento -, ao lazer, à segurança, ao transporte
público, a preservação do patrimônio cultural, histórico e paisagístico, ao meio
ambiente natural e construído equilibrado - implícita a garantia do direito a cidades sustentáveis, como direito humano na categoria dos interesses difusos”.7

Com base, então, nesse conceito, o grande desafio do trabalho será fazer uma
reflexão sustentável entre a tutela do direito à moradia e a tutela do meio ambiente

4
De acordo com Ermínia Maricato, “a falta de alternativas habitacionais, seja via mercado privado, seja via políticas
públicas sociais, é evidentemente o motor que cria o pano de fundo dessa dinâmica de ocupação ilegal e predatória de terra
urbana”. In MARICATO, Ermínia. Metrópole periférica, desigualdade social e meio ambiente. In VIANA, Gilney; SILVA,
Marina e DINIZ, Nilo (org). O Desafio da Sustentabilidade. Um debate socioambiental no Brasil. São Paulo: Fundação
Perseu Abramo, 2001, p. 225.
E,
Edésio Fernandes completa: “Conduzido principalmente por forças do mercado e pela ação elitista e excludente do Estado,
particularmente no que concerne às condições de acesso à terá urbana e de produção de moradia, a urbanização no Brasil resultou em cidades fragmentadas e no que tem sido chamado de “urbanismo de risco”, onde, por força do processo de especulação, a vasta maioria dos grupos pobres tem sido condenada a viver em favelas, cortiços, loteamentos irregulares e loteamentos
clandestinos – em suma, em condições habitacionais precárias em assentamentos informais inadequados do ponto de vista das
condições urbanísticas e ambientais, em áreas centrais e em áreas periféricas”. In FERNANDES, Edésio. Estatuto da Cidade:
Promovendo o Encontro das Agendas “Verde” e “Marrom”. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 295.
5
FERNANDES, Edésio. Estatuto da Cidade: Promovendo o Encontro das Agendas “Verde” e “Marrom”. Rio de Janeiro:
Forense Universitária, 2004, p. 311.
6
Nesse sentido, vale a pena trazer as palavras do Professor Ricardo Pereira Lira: “O que importa considerar, no momento,
é que o Direito, contemporaneamente, não é apenas um singelo instrumento de composição de conflitos intersubjetivos,
mas sim um significativo e relevante instrumento de transformação social”. In LIRA, Ricardo Pereira. Palestra proferida na
XIX Conferência Nacional dos Advogados realizada em Florianópolis, Santa Catarina, em setembro de 2005.
7
CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli. Tutela Constitucional do Direito à Cidade. Trabalho apresentado no 10º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental. São Paulo, 03 de junho de 2005.
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à luz do direito à cidade, cujo feixe de direitos converge para a realização da
dignidade da pessoa humana, demonstrando que ambos os campos podem conviver
harmonicamente no mesmo espaço, afastando qualquer hipótese de conflito.
Para tanto, foi realizada pesquisa jurisprudencial acerca do tema no Tribunal
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro durante o período de 1995 a 2005, elegendose dentre os acórdãos, as decisões mais relevantes que, por seu valor simbólico e
real, servem para melhor elucidar os conflitos acerca do tema e as conseqüências
de sua judicialização.
A análise crítica visa superar a perspectiva “estatista, formalista e dogmática”
do Direito, buscando no contexto social “modos de composição de interesses não
incorporados ao direito positivo”, compreendendo-se como “ponto de partida da
reflexão o problema tal como se apresenta na vida social”.8
Ressalte-se, também que o trabalho estará pautado na constatação de que o
direito à cidade é um direito humano fundamental, haja visto que recentemente
fora assinada a Carta Mundial do Direito à Cidade no Fórum Social Mundial
realizado em Porto Alegre em janeiro de 2005, demonstrando uma preocupação
internacional com a conciliação das agendas “verde” e “marrom”.
2. A IMPORTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO EQUACIONAMENTO DE CONFLITOS
ENVOLVENDO O DIREITO À MORADIA E O MEIO AMBIENTE
A ocorrência de litígios, fenômeno previsto e esperado, dá ensejo para a
principal função do Poder Judiciário: a função jurisdicional. Cabe ao Estado, por
meio de um de seus Poderes, a composição das lides. Leis genéricas e abstratas
incidem no caso concreto e, com a interpretação dos magistrados, as partes obtêm
seu direito resguardado9. O processo judicial, sistema pelo qual o Poder Judiciário
exerce a jurisdição culmina em uma sentença. Ocorre, neste ponto, o exercício
da fundamental função do Poder Judiciário juntamente com a presunção da
concretização da justiça.
A jurisprudência, entendida como a visualização de um rumo palpável nos
julgados dos magistrados de um mesmo tribunal, ou ainda, como um ponto de
interseção nas interpretações de diferentes juizes num mesmo tribunal, auxilia
os intérpretes do Poder Judiciário na realização de suas funções. O sistema
de composição das lides é afetado pelos indicadores jurídicos presentes na
jurisprudência, consistindo em poderosa ferramenta disponibilizada pelos
magistrados para futuras decisões, posto que produz um norte para o processo de
interpretação da normativa e doutrina jurídica.10
Nesse sentido, a norma jurídica é, sem dúvida, bastante importante para a
composição dos conflitos que chegam ao Poder Judiciário. Ela serve como um

8
FONSECA, Maria Guadalupe Piragibe da. Notas Preliminares sobre o Método Sócio-Jurídico-Crítico. In Revista de
Teoria Jurídica e Práticas Sociais. Volume I. Rio de Janeiro: NIDES, 1989, p. 11,12 e 18.
9
Silva, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25ª edição. Malheiros Editores, p. 553 a 555.
10
In Relatório de Pesquisa apresentado ao CNPq sob o título “Direito à Cidade: Práticas Sociais Instituintes e Paisagem
Consentida”. Coordenadora: Profa. Dra. Rosângela Lunardelli Cavallazzi. Rio de Janeiro, 2006.
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ponto de partida para o julgador decidir o caso que lhe é apresentado, na maior
parte das vezes, de forma dedutiva.
No entanto, a norma não é instrumento único e suficiente para a solução dos
conflitos judicializados. O processo de sua aplicação conta com a interação dos
mais variados fatores - como valores, fatos, formações políticas e ideológicas - e
não é dotado de imparcialidade plena, pois implica numa participação do sujeito
que aplica a norma com suas histórias e experiências pessoais.
O chamado “processo de interpretação da norma jurídica” é capaz, assim, de
produzir novos sentidos.
E o intérprete constitui, portanto, elemento da maior relevância no processo
interpretativo da norma jurídica.11 Sua formação cultural e ideológica muito refletirá
nas decisões por ele tomadas. Boaventura de Sousa Santos, de forma bastante
esclarecedora, já desenvolveu trabalho expondo a importância da interação entre
o sujeito e o objeto de seu conhecimento e dizendo este é a extensão do sujeito,
sendo que, dessa forma, todo conhecimento é autoconhecimento.12
É graças a essa atuação do Poder Judiciário através de seus magistrados que
se pode concluir que o Direito é uma realidade dinâmica,13 flexível, plástica, viva14
e de grande adaptabilidade às novas realidades sociais. Porém, essa adaptabilidade
somente será verificada se o intérprete-aplicador da norma jurídica conseguir
conferir-lhe, além da eficácia jurídica que ela já possui, uma eficácia social.
Em relação aos conflitos, a decisão judicial é capaz de lhes colocar um fim.
Isso porque, os conflitos não são passíveis de serem solucionados, em especial na
atualidade plural em que vivemos, pois eles apenas se dispersam, se deslocam.
Porém, a decisão judicial, embora não resolva, propriamente, um conflito, ao
menos impede que ele continue.15
Dessa forma, quando uma demanda é apresentada perante o Poder Judiciário,
como é o caso do conflito entre o direito à moradia e o direito ao meio ambiente
nas cidades, é importante justamente o fato de que com a sua judicialização, o
conflito deve encontrar um fim, um limite que, ao menos naquele caso específico,
impede que o ele perdure ao longo do tempo.

11

Carlos María Cárcova, em estudo denominado Sobre el razonamiento judicial, atenta para o fato da subsunção não mais
atender as necessidades da sociedade e, conseqüentemente, deixar de ser utilizado pelos juízes na aplicação da lei. Assim, o
autor insere no texto a concepção de “egologia” como sendo um método de interpretação a ser utilizado pelos magistrados
em que o conhecimento parte da própria conduta e volta reflexivamente sobre ela. In CÁRCOVA, Carlos Maria. Sobre el
razonamiento judicial. Noviembre de 2003.
12
SANTOS, Boaventura de Sousa. A Crítica da Razão Indolente: Contra o desperdício da experiência. 5. Ed. São Paulo:
Cortez, 2005, p. 81 a 84. “Hoje sabemos e suspeitamos que nossas trajectórias de vida pessoais e colectivas (enquanto
comunidades científicas) e os valores, as crenças e os preconceitos que transportam são a prova íntima do nosso conhecimento, sem o qual as nossas investigações laboratoriais ou de arquivo, os nossos cálculos ou os nossos trabalhos de campo
constituiriam um emaranhado de diligências absurdas sem fio nem pavio”.
13
FARIA, José Eduardo. Justiça e conflito. Os juízes em face dos novos movimentos sociais. 2ª edição. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 1992, p. 72.
14
Segundo Spota, a jurisprudência “tende a configurar o direito vivo”, evitando que se crie um abismo entre a lei e a
justiça. SPOTA, Alberto G. O juiz, o advogado e a formação do Direito através da Jurisprudência. Porto Alegre: Editora
Sérgio Fabris, 1985.
15
FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, Decisão, Dominação. 4ª edição. São Paulo:
Atlas, 2003, p. 314: “Ao contrário dos outros conflitos sociais, com os religiosos, os políticos, os econômicos, os conflitos
jurídicos são tratados dentro de uma situação em que eles encontram limites, não podendo mais ser retomados ou levados
adiante indefinidamente (ver, por exemplo, a noção de coisa julgada)”.
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Porém, o fato da decisão judicial ser capaz de colocar limite aos conflitos
não significa que qualquer que seja o seu conteúdo, a sua forma de limitar o
conflito, seja satisfatória. É preciso que o Poder Judiciário esteja apto a atender
as demandas sociais insurgentes, os conflitos coletivos que se apresentam na
atualidade, bem como esteja ciente de que o direito estatal não é o único direito
presente na sociedade contemporânea pois paralelamente a ele existem outros
direitos reconhecidos pelos cidadãos e que, por isso, precisam do reconhecimento
pelo Judiciário para que melhor sejam solucionados os conflitos postos em juízo.
Assim, comportamentos derivados do positivismo jurídico, como o
dogmatismo e a lógica-formal, demonstram-se ineficazes para limitar os conflitos
complexos com que têm de trabalhar nossos magistrados, sendo necessária
a superação desse paradigma em que se formaram a maioria de nossos juízes
para que seja possível a composição mais eqüitativa dos conflitos atuais sob uma
reflexão crítica da hermenêutica jurídica. 16
Tecidas tais considerações, pretende-se delinear, a seguir, o posicionamento
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nas demandas envolvendo
o direito à moradia em conflito com o direito ao meio ambiente, fazendo uma
reflexão crítica da argumentação do Tribunal sob à luz do direito à cidade.
3. METODOLOGIA DA PESQUISA JURISPRUDENCIAL
Os conflitos entre o direito à moradia e o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado encontram lugar privilegiado, neste trabalho, nas
cidades. Isso porque, atualmente, a cidade representa um espaço acirrado de
conflitos, desejos e identidades plurais que compõem um rol de direitos e deveres
a serem tutelados e realizados pelo poder político e pela sociedade civil.
As necessidades que se manifestam no espaço urbano são, em conseqüência
da complexidade do direito à cidade, as mais diversas, ensejando o seu pleito
perante o Poder Judiciário.
O Poder Judiciário no âmbito do equacionamento desses conflitos é de
extrema relevância, impondo, assim, a realização de pesquisa jurisprudencial17
sobre o tema do direito à moradia e seu conflito com o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado nas cidades. Averiguar qual tem sido a experiência e a
tendência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro constitui, justamente,

16
Nesse sentido, FARIA, José Eduardo (org.). Direito e Justiça. A Função social do Judiciário.São Paulo: Ática, 1989,
pp. 5 a 13. “Dogmático e lógico-formal, tendo na ênfase ao equilíbrio entre os poderes e à imparcialidade e neutralidade
do Judiciário dois pilares fundamentais, esse modelo privilegia a lei como fonte primária e quase exclusiva de regulação
jurídica e como instrumento de racionalização das relações sociais, aceita o Estado como a única fonte de direito, o qual
é encarado como a cristalização de uma razão abstrata e atemporal, concebe a norma como ponto de equilíbrio entre
interesses conflitantes e considera os juízes como simples aplicadores/ executores dos padrões normativos vigentes, vinculando-os em sua ação interpretativa, negando-lhes qualquer poder criativo e impedindo que os tribunais exerçam e ditem
as regras de conduta a partir de sua própria existência.” E FARIA, José Eduardo. Justiça e Conflito. Os juízes em face dos
novos movimentos sociais. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1992.
17
O conceito de jurisprudência adotado é o de SOUZA, José Guilherme de. A Criação Judicial do Direito. Porto Alegre:
Editora Sérgio Fabris, 1991, p. 30, para quem a jurisprudência é “o conjunto, não necessariamente homogêneo, de decisões
prolatadas pelos órgãos julgadores componentes do sistema Judiciário”.
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o objetivo da pesquisa no que se refere ao equacionamento desses conflitos
propriamente ditos sob a ótica da justiciabilidade do direito social à cidade.18
A pesquisa contará com o levantamento e a sistematização de acórdãos,
segundo palavras-chave, privilegiando os conflitos envolvendo o direito à moradia e
meio ambiente apreciados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
As palavras-chaves selecionadas como critérios para a identificação e
sistematização da jurisprudência constituem verdadeiras chaves de sentido. Isso
porque permitem a reflexão que encaminha para a redefinição e produção de novos
conteúdos do texto, constituindo de forma plena categorias analíticas. São elas:
moradia, área de preservação, meio ambiente, habitação, direitos humanos, direitos
fundamentais, Lei 6766/79, Lei 10.257/01, Código Florestal, Lei 4771/65, direito
e cidade, Estatuto da Cidade, ambiente natural, ambiente construído, ocupação,
assentamento, princípios de direito urbanístico, princípios de direito ambiental,
plano diretor, Lei Complementar 16/92 e lei orgânica do município.
O referido recorte espacial foi escolhido em virtude do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro ser responsável pelo julgamento de demandas de
uma das maiores metrópoles do país, apresentando variadas espécies de demandas
judiciais envolvendo o direito à moradia e o direito ao meio ambiente. Além disso,
a escolha foi norteada pelo fato do Rio de Janeiro ser um dos Estados da região
sudeste onde se encontra a maior parte da população urbana. A acessibilidade
a esse Tribunal também é muito maior, tendo em vista o fato de ser a primeira
instância recursal, o que permite a obtenção de uma medida mais exata da
quantidade e qualidade dos casos existentes.
Quanto ao recorte temporal, a pesquisa jurisprudencial será efetuada no
período compreendido entre os anos de 1995 e 2005. Justifica-se o referido
recorte, tendo em vista a data de promulgação da Constituição Federal (05 de
outubro de 1988), do Estatuto da Cidade e do Novo Código Civil (10 de julho
de 2001 e 10 de janeiro de 2002, respectivamente), e considerando um tempo
razoável para que as demandas venham a ser objeto de julgamento na 2ª instância
permitindo ao Tribunal apreciá-las em conformidade com a legislação em vigor,
que representa significativo marco institucional do Direito Urbanístico e da nova
ordem constitucional de 1988.
A análise da jurisprudência buscará observar o referencial teórico e normativo
adotados na fundamentação dos acórdãos estudados, além de verificar quais são
as partes envolvidas na demanda, qual fora a decisão monocrática anterior que
ensejou o recurso e qual tem sido o alcance dos tratados de direitos humanos e da
proteção constitucional ao direito à cidade.
A caracterização das tendências dos julgados será especialmente norteada
pelos princípios do direito urbanístico e ambiental, permitindo identificar o marco
teórico e normativo predominante nas decisões.

18

Entende-se aqui por justiciabilidade do direito social à moradia o seu atributo de ser objeto de pleito em juízo. Sobre a
justiciabilidade dos direitos sociais e econômicos, ver artigo de PIOVESAN, Flávia. Justiciabilidade dos direitos sociais e
econômicos no Brasil: Desafios e Perspectivas. S/ Data.
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4. RESULTADOS SOBRE LEVANTAMENTO SEGUNDO A INCIDÊNCIA DAS PALAVRASCHAVES NO TJRJ19
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Moradia

79
2

96
0

71
0

44
0

34
1

37
2

35
0

53
0

27
0

13
0

12
0

Área de preservação

10
3

22
1

15
1

9
2

3
1

7
2

5
1

8
2

1
0

1
0

1
0

Meio Ambiente

50
3

75
5

75
4

51
5

23
3

30
0

23
1

16
3

12
1

19
2

9
0

Habitação

117
0

148
0

127
0

90
0

71
0

77
0

50
2

56
0

36
1

38
0

21
0

Direitos Humanos

50
0

30
0

28
0

16
0

10
0

13
0

16
0

8
0

4
0

9
0

2
0

Direitos
Fundamentais

302
2

296
0

210
0

109
0

40
0

52
0

51
0

39
0

10
0

19
0

5
0

Lei 6766/79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Código Florestal

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Direito e cidade

33
0

54
2

48
2

22
0

11
0

20
0

6
0

8
0

6
1

8
0

4
0

Lei 10.257/01

0

0

0

0

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Estatuto da Cidade

10
0

2
1

3
0

1
0

0

XX

XX

XX

XX

XX

XX

Ambiente natural

9
0

12
0

2
0

3
1

1
0

0

1
0

1
0

0

1
0

0

Ambiente
construído

1
0

0

0

0

0

0

1
1

0

0

0

Ocupação

123
2

176
2

145
1

142
0

74
3

133
1

102
0

87
0

37
0

52
1

34
0

Assentamento

22
1

8
0

16
0

13
1

11
1

13
0

7
0

6
0

6
0

4
0

1
0

Lei 4771/65

0

0

0

0

19
A tabela conta, na primeira coluna, com as palavras-chaves utilizadas na pesquisa. As demais colunas trazem os anos
(1995 a 2005) em que a pesquisa jurisprudencial foi realizada. Cada cédula, que corresponde ao cruzamento entre a palavra-chave e o ano pesquisado, traz dois números: o primeiro refere-se ao total de ementas encontradas pelo site; o segundo
número representa quantas ementas, do total, tratavam do tema do trabalho: o conflito entre o direito à moradia e o direito
ao meio ambiente nas cidades.
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99
0

78
0

72
0

31
0

27
0

7
0

2
0

0

0

0

Princípios de direito
0
urbanístico

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Princípios de direito 2
ambiental
2

2
0

8
0

3
0

0

0

1
0

0

1
0

2
1

0

14
0

16
0

9
0

1
0

2
0

2
0

1
0

0
0

1
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131
0

52
0

55
0

29
0

32
0

16
0

18
0

14
0

18
0

18
0

Plano Diretor
Lei Compl. 16/92
Lei Orgânica do
Município

40
0

11
0
0
117
1

4.1 Considerações sobre a pesquisa no TJRJ
A análise dos acórdãos indica, em primeiro lugar, considerado o espaço
temporal pesquisado, a escassez de casos envolvendo o conflito entre o direito
à moradia e o direito ao meio ambiente no Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro, uma vez que no universo temporal de 1995 a 2005, ou seja, dez anos,
o site fonte da pesquisa contém apenas 75 (setenta e cinco) julgados, indicando,
portanto, que tais conflitos, embora sejam reconhecidos na literatura e na realidade
social brasileira, não foram, em sua maioria judicializados.
Outro aspecto interessante e que merece atenção é que se observa um
aumento gradativo de casos em que a incidência da palavra-chave “direitos
humanos” é citada nos acórdãos. Porém, ainda que tenham se tornado mais
constantes, permanece restrito o número de acórdãos que lhe fazem menção,
apesar da reconhecida importância e alcance internacional dos direitos humanos
na atualidade. É relevante registrar que nenhum dos casos onde a palavra-chave
“direitos humanos” foi encontrada dizia respeito a julgado envolvendo a moradia
e o meio ambiente.
Constatar que no discurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não se inclui o
conceito de direitos humanos em causas que julgam os conflitos envolvendo a moradia,
realização da dignidade da pessoa humana enquanto direito humano fundamental, é
inadmissível, mesmo porque considerando que a categoria é referenciada em outros
julgados, não poderemos deduzir que se trata de desconhecimento da relevância dos
direitos humanos para a fundamentação da tutela jurídica.
Não estando presentes nas causas que dizem respeito aos conflitos entre
a moradia e o meio ambiente parece indicar uma restrição setorializada dos
fundamentos dos direitos humanos. Nesse sentido, talvez deva se observar que os
textos normativos nacionais utilizam de forma parcimoniosa o conceito20.

20

Encontramos menção ao termo “direitos humanos” na Constituição Federal, art. 4º, II; e no Decreto 678/1992, que
promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de São José da Costa Rica.

Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students‘ Papers

747

Os direitos fundamentais, por sua vez, tiveram um aumento considerável no
número de citações em acórdãos, passando de 5 referências em 1995 a 302 em 2005,
sendo interessante registrar que nos últimos 5 anos a incidência foi muito ampla,
pois registramos 53 ocorrências no ano 2000, 40 em 2001, 109 em 2002, 210 em
2003, tendo um total de 296 no ano de 2004.21 Ç22 Tudo indica, porém, que a moradia
tem sido muito raramente considerada um direito fundamental pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em virtude da sua ocorrência em somente dois
dos julgados analisados, que convém ressaltar, não diziam respeito ao conflito do
direito à moradia com o direito ao meio ambiente, mas que foram relevantes porque
os únicos que definiram o direito à moradia como um direito fundamental. Por outro
lado, há uma progressiva incidência da palavra-chave “direitos fundamentais” nos
conflitos atinentes ao direito à saúde e direito do consumidor.
A categoria “direito à cidade”, institucionalizada em nosso ordenamento
constitucional em 1988, pouquíssimas vezes tem sido mencionada nas decisões do
referido Tribunal. A sua inexpressiva incidência, apesar da palavra direito à cidade
ter conteúdo importante para o ordenamento jurídico brasileiro, demonstra que
o conceito não foi incorporado pelo Tribunal, observando-se apenas 5 julgados
distribuídos em um caso em 1997, dois casos em 2003 e dois em 2004.
O conceito “cidade” não apresenta relevante incidência no discurso presente nos
julgados analisados, pois ele nunca aparece como sujeito ou objeto nas decisões.
Promulgado em 2001, o Estatuto da Cidade também parece não ter o devido
reconhecimento, uma vez que a sua referência foi observada em apenas um caso
no ano de 2004.
Existe, assim, uma lacuna real no que diz respeito à tutela do direito à cidade
no âmbito dos julgados que envolvem conflitos entre o direito à moradia e o meio
ambiente. No intuito de compreender este quadro, podemos levantar algumas
razões ou hipóteses que podem ter corroborado, entre elas: a rara incidência
dos conceitos-chaves, o não reconhecimento do direito à moradia como um
direito humano fundamental e até mesmo o fato das demandas, em sua maioria,
terem sido oriundas do Ministério Público que reconhecidamente tutela causas
coletivas, realizando com grande responsabilidade e eficiência sua função de
curador do meio ambiente, mas que, no entanto, pode estabelecer uma dicotomia
com sérias conseqüências caso se compreenda que a tutela do meio ambiente,
reconhecidamente um direito coletivo, está em campo oposto à tutela dos direitos
individuais, se assim for reconhecido o direito à moradia.
Afinal, historicamente, o direito à moradia foi sempre considerado direito
privado protegido pelo Código Civil, como se pode observar da redação do

21

Vide tabela dos Resultados sobre levantamento segundo a incidência das palavras-chaves no Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro.
22
“(...) também o Judiciário foi chamado a dar sua contribuição para a concretização e a efetivação dos direitos fundamentais, inclusive nas relações jurídico-privadas. (...) quando o juiz civil deve interpretar e definir o alcance concreto de
certas previsões normativas do código civil, deve ele levar em consideração, como verdadeiras “linhas diretivas”, o sentido
dos direitos fundamentais”. FACCHINI NETO, Eugênio. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do
direito privado. In SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto Alegre: Livraria
do Advogado Editora, 2006, pp. 45 e 47.
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Código Civil de 1916 em que não havia nenhuma citação expressa da moradia, e
do próprio texto do Código Civil de 2002 em que a palavra moradia ainda aparece
de forma bastante tímida.
Portanto, foi observado que o Tribunal, majoritariamente, privilegiou em suas
decisões o direito ao meio ambiente23. E, sistematicamente, na fundamentação
dos julgados, desconsiderou as questões que envolviam o direito à moradia,
destacando-se raros exemplos em que a questão habitacional foi considerada
como um dos eixos do conflito.
Quanto ao conteúdo das argumentações do TJRJ, também podem ser feitas
algumas observações.
Primeiramente, a discussão acerca da fundamentação do conflito tem ficado
restrita ao campo do direito ao meio ambiente na perspectiva da responsabilidade
do Poder Público em preservar, fiscalizar e evitar a degradação das áreas de
preservação.24
Dessa forma, observamos que a discussão a respeito dos direitos sociais
à moradia e ao meio ambiente no contexto da cidade sustentável não é trazida
à baila, ficando a argumentação centrada apenas na atribuição ou não da
responsabilidade a um dos entes da Federação. Tércio Sampaio Ferraz Jr.25 a
isso atribui o conceito de “mecanismo de dispersão”, que pode se dar de duas
formas: através da a-historicização dos conceitos ou por meio do deslocamento da
discussão para um campo estritamente técnico, desconsiderando a realidade dos
fatos e inviabilizando a aplicação do princípio da eqüidade e da hermenêutica que
privilegia a razoabilidade.
Contudo, observa-se que apesar do discurso ter sido deslocado para o campo
técnico, de fato não faz desaparecer o conteúdo político-social do conflito. Afinal, não
se garante a neutralidade da discussão jogando-a para o campo estritamente técnico.
A omissão da Administração Pública também deve ser levada em consideração.
Uma vez que existe o dever de fiscalização das áreas de proteção ambiental e ela
falha, deve ser avaliada a possibilidade de imposição de indenização em favor do
lesado pela desídia pública.
Sobre a responsabilidade da Administração Pública, Hely Lopes Meirelles
acentua que “todo ato ou omissão de agente administrativo, desde que lesivo e
injusto, é reparável pela Fazenda Pública (...)”26. Tal constatação decorre do §6º,
do artigo 37, da Constituição Federal27, segundo o próprio doutrinador conclui.

23

TJRJ, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento n. 1998.002.0781, Comarca do Rio de Janeiro, Relator: Desembargador
Roberto Wider, julgamento em 26.05.98.
24
TJRJ, 1ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento n. 1995.002.02200, Comarca do Rio de Janeiro, Relator: Desembargador
Martinho Campos, julgamento em 09.04.96.
25
FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. Técnica, Decisão, Dominação. 4ª edição. São Paulo:
Atlas, 2003.
26
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 616.
27
Art. 37, CF – A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte: (...) §6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
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Assim, a inação do servidor público em fiscalizar as áreas de proteção ambiental
acarreta-lhe responsabilidade civil quando disso decorre lesão a direito alheio.
Como conseqüência, “para obter a indenização basta que o lesado acione a Fazenda
Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o
dano, bem como seu montante”.28
Com base nesta doutrina considera-se que a omissão do Poder Público
Municipal em fiscalizar a área de preservação ambiental e com isso possibilitar
que ali se assentem várias pessoas impossibilita que a demolição das moradias
não gere direito à indenização.29
O princípio da função social do direito de propriedade também já fora
mal interpretado pelo TJRJ, que fez questão de destacar que o princípio não é
autorizador das invasões de terras urbanas, desconsiderando sua aplicação nos
casos de ocupações coletivas de áreas privadas.30
Ocorre que, embora o princípio da função social do direito de propriedade
não seja uma licença para que se efetuem invasões de terras, ele é um princípio que
viabiliza a realização do direito à moradia a medida que exige que o proprietário
dê um destino ao seu imóvel.
O Tribunal, ao adotar essa linha de argumentação, demonstra ter uma posição
liberal, fato que induz que predomina o conceito conservador de função social
que era utilizado antes da Constituição Federal de 1988, ou seja, mera limitação
ao direito de propriedade em que se impunha ao proprietário apenas obrigações
de não fazer, ao contrário do conceito contemporâneo em que o proprietário
tem obrigações de fazer, dentre elas, exercer o direito em conformidade com os
reclames sociais.31
Outro aspecto que merece atenção é a existência de inúmeras ações
individuais, que não avaliam a questão do direito à cidade de forma coletiva,
desrespeitando sua característica principal de direito metaindividual.
Também tem ficado bem claro o posicionamento do Ministério Público Estadual
nas ações civis públicas: preocupa-se exclusivamente com a preservação ambiental
e praticamente tem ignorado as questões que envolvem o direito à moradia e o
direito à cidade, pois nas decisões examinadas invariavelmente requer a demolição
das edificações irregulares sem avaliar as conseqüências sociais de tal medida.32
Em determinada demanda, o Ministério Público chegou a requerer a
construção de um muro no entorno de uma favela para evitar o seu crescimento33.

28

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 619
TJRJ, 13ª Câmara Cível, Apelação n. 2002.001.05493, Comarca de Rio das Ostras, Relator: Desembargadora Mariana
Pereira Nunes, julgamento em 26.04.2002.
30
TJRJ, 9ª Câmara Cível, Apelação n. 2004.001.11576, Comarca do Rio de Janeiro, Relator: Desembargador Ruyz Athayde Alcântara de Carvalho, julgamento em 24.08.2004.
31
Com o advento da Constituição Federal de 1988, a função social da propriedade pública e privada passou a ser considerada atributo do direito de propriedade, exteriorizando-se também com imposições ao proprietário de obrigações de fazer.
Trata-se do dever de agir em prol do coletivo, de dar destinação eficiente ao bem. Nesse sentido, o direito de propriedade
passou por uma reavaliação que, pautada no princípio da solidariedade, atribuiu-lhe conteúdo de caráter público.
32
TJRJ, 11ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento n. 2001.002.04085, Comarca de Niterói, Relator: Desembargador Milton Fernandes de Souza, julgamento em 10.10.2001.
33
TJRJ, 11ª Câmara Cível, Apelação n. 2004.001.18744, Comarca de Niterói, Relator: Desembargadora Helena Belc
Klausner, julgamento em 06.10.2004.
29
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No entanto, embora se reconheça a necessidade de buscar soluções com o fim de
prevenir futuros conflitos em virtude do adensamento de proporções imprevisíveis
nas comunidades faveladas, o requerimento da construção de um muro para
contenção da ocupação é surpreendente.
Isso porque, a medida adotada pelo Ministério Publico evidencia a
segregação espacial e social que sofrem os moradores de favelas e outras
ocupações irregulares. A colocação de muros, cercas ou outras formas de tentar
barrar o crescimento das ocupações é totalmente inócua, pois as famílias que
lá moram, como quaisquer outras, crescem. Então, o Poder Público tem que
encontrar uma solução para que essas pessoas possam morar de outro modo
ou fazer construções verticais, se for o mais razoável.
Estabelecer cercas físicas ao invés de soluções cria outros problemas no que
diz respeito à tutela do direito à cidade e do direito à moradia.
Enquanto não houver uma preocupação do Poder Público em promover políticas
habitacionais, as invasões e ocupações continuarão ocorrendo e não é difícil “pular
o muro” e construir do outro lado, pois a cidade é uma só, todos, independentemente
da condição social ou espaço onde fixam moradia tem direito à cidade.
Em relação à hipótese de remoção dos moradores das favelas e ocupações
irregulares, é preciso compreender que ela somente é admitida nos casos de
ocupações em área de risco34. Tal risco é à vida, à integridade dos moradores e
não do meio ambiente. Não há autorização legal e nem mesmo consenso social
de remoção em casos de ocupações em área de preservação. Além disso, havendo
remoção, não há qualquer garantia de que os moradores terão outro lugar para se
instalarem. E não basta assegurar a moradia em qualquer outro lugar. Deve ser
um local próximo à moradia atual, que garanta acesso fácil aos transportes, ao
trabalho e aos equipamentos públicos necessários para o exercício de um direito
à moradia digna.
O posicionamento favorável à remoção de moradores também está
contrário à perspectiva do Estatuto da Cidade acerca do direito à cidade
sustentável. Sob a ótica do direito à cidade, moradia e meio ambiente são
direitos totalmente complementares35, não subsistindo qualquer conflito entre
eles, uma vez que o Poder Público deve garanti-los, simultaneamente, no
espaço urbano.
Dentre os acórdãos analisados, um deles chamou especial atenção. A sua
argumentação que causou maior impacto foi a clara sobreposição do direito ao
meio ambiente sobre o direito à moradia que o Tribunal adota, suscitando dúvida

34
Segundo o inciso VI, do art. 429 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro: “A política de desenvolvimento urbano
respeitará os seguintes preceitos:
(...)
VI – urbanização, regularização fundiária e titulação das áreas faveladas e de baixa renda, sem remoção dos moradores,
salvo quando as condições físicas da área ocupada imponham risco de vida aos seus habitantes, hipótese em que serão
seguidas as seguintes regras:
a) laudo técnico do órgão responsável;
b) participação da comunidade interessada e das entidades representativas na análise e definição das soluções;
c) assentamento em localidades próximas dos locais da moradia ou do trabalho, se necessário o remanejamento”.
35
O direito à cidade é constituído por um feixe de direitos, conforme preceito do artigo 2º, inciso I do Estatuto da Cidade
(Lei 10.257/01).
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quanto ao direito à moradia dos cidadãos, uma vez que se refere a um “eventual
direito coletivo à moradia de alguns”.36
Ora, todos os cidadãos possuem o direito à moradia e este não é menos
importante que o direito ao meio ambiente, pois também está constitucionalmente
assegurado e só tem sentido real na perspectiva da qualidade de vida humana.
Afinal, o conteúdo da diretriz da sustentabilidade do Estatuto da Cidade é o
alcance de uma melhor qualidade de vida aos habitantes da cidade.
Também na Constituição Federal, o conceito de meio ambiente inclui o
homem, pois o meio ambiente é uno e compreendido pelo meio ambiente natural
e construído, não havendo qualquer tipo de exceção.
Ademais, o direito à moradia também é um direito difuso37 a medida que,
quando constitucionalmente assegurado pelo Art. 6º, da Constituição Federal de
1988, ele se destina indiscriminadamente a todos os cidadãos brasileiros, uma
coletividade não passível de identificação.
Considerar, assim, apenas o direito ao meio ambiente como sendo um direito
transindividual é flagrantemente equivocado. O direito à cidade, também direito
difuso e de caráter mais amplo, a medida que contempla tanto o direito à moradia
quanto o direito ao meio ambiente, impede que sejam dadas interpretações como
essa do Tribunal à questão. Conforme já ressaltado, sob a ótica do direito à cidade,
moradia e meio ambiente são direitos que compatíveis e conciliáveis, sendo
portanto falso o reconhecimento de um conflito inerente à sua coexistência, ainda
mais em se tratando de dois direitos sociais, como o são.
A garantia do direito coletivo à moradia de “alguns”, como quer dizer o
Tribunal, representa a garantia do direito difuso à cidade de todos nós: uma cidade
única, plena, que realiza os direitos sociais de seus habitantes em seu âmbito
urbano e rural segundo uma concepção de Plano Diretor que viabiliza a política
urbana, que promove a integração social, que se interessa com o bem-estar coletivo
e que é, verdadeiramente, a cidade de todos.
No entanto, é possível encontrar dentre as decisões, uma bastante relevante
no tratamento dispensado ao direito à moradia. Apesar de não apresentar um direto
conflito entre o direito à moradia e o direito ao meio ambiente, apresenta um campo
de conflito entre os moradores da área irregular e o dever da Prefeitura de exercer
a fiscalização, destacando-se pela maneira como trata o direito à moradia.38
O acórdão destaca-se dentre os demais porque reconhece explicitamente os
problemas atinentes ao direito à moradia vividos no Brasil e, em especial, no Rio

36
TJRJ, 5ª Câmara Cível, Apelação n. 2005.001.03660, Comarca do Rio de Janeiro, Relator: Desembargador Antonio
César Siqueira, julgamento em 07.06.2005.
37
O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078/90, em seu artigo 81, parágrafo único, incisos I, II e III definiu o que
são os interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, respectivamente. Segundo a definição legal são
“interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível,
de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; interesses ou direitos coletivos, assim
entendidos para efeitos deste Código, os transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou
classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; e interesses ou direitos individuais
homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum”.
38
TJRJ, 15ª Câmara Cível, Mandado de Segurança n. 2002.004.01892, Comarca do Rio de Janeiro, Relator: Desembargador Nilton Mondego de Carvalho Lima, julgamento em 06.08.2003.
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de Janeiro, bem como reafirma o referido direito como sendo um direito social
constitucionalmente assegurado e fundamental para a realização da dignidade
humana, objetivo do Estado Brasileiro.
Diferentemente das demais decisões, nesta o Judiciário impede que
o Executivo destrua a casa da impetrante e recomenda que ele encontre outra
solução que não venha a ferir e impedir o exercício do direito à moradia, que lhe
está garantido, portanto, de forma definitiva.
Apesar de considerarmos um avanço esse tipo de solução, não podemos
ignorar que a decisão foi por maioria de votos, ficando portanto consignado que a
questão ainda está longe de ser pacífica.
No entanto, nada deve ofuscar o brilho da argumentação tecida pelo Relator
do acórdão acerca do direito à moradia e sua tutela constitucional e legal. Tal decisão
tem, portanto, caráter paradigmático no tratamento dispensado ao direito à moradia,
destacando-se dentre as demais, pois embora sem confronto com o meio ambiente
ressaltou a importância da tutela do direito social à moradia, afastando-se da tendência
dos julgados anteriormente analisados em considerar a moradia um direito individual.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 Há uma tendência nos julgados em considerar moradia e meio ambiente
direitos conflitantes e fazer com o que o Tribunal privilegie, majoritariamente,
o direito ao meio ambiente. Esse posicionamento demonstra uma visão ainda
conservadora do Direito Urbanístico, estando contrário à perspectiva do Estatuto
da Cidade acerca do direito à cidade sustentável.
5.2 A escassez de demandas propostas por moradores também merece destaque.
Diversos fatores podem estar determinando o fato:
5.2.1 o medo do despejo ou de chamar a atenção para a condição de ilegalidade
em que a maioria dos moradores se encontram;
5.2.2 o fato de juízes e advogados serem vistos como muito distanciados das
classes baixas para poder entender as suas necessidades e aspirações, sendo
também serviços muito caros; e
5.2.3 a criação, pelos assentamentos urbanos coletivos, de um novo tipo de relação
entre os moradores, que constroem uma espécie de “direito local” não absorvido
pelos operadores do direito estatal, o que os mantém longe da realidade social
vivida nas comunidades.
5.4 A utilização de mínimas fundamentações teóricas e normativas pelo Tribunal na
solução das demandas também ficou evidente. Além disso, nas oportunidades em que
o marco teórico e normativo foi utilizado, a argumentação foi excessivamente técnica e
processual, mitigando a importância do direito material para a solução das demandas.
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5.5 A compreensão “fundiária” da Magistratura acerca do direito à moradia
e do direito à cidade demonstra uma resistência aos direitos coletivos, não
assumindo a importância do Poder Judiciário em possibilitar a sua emancipação,
que abriria precedentes relevantes na consolidação da categoria dos direitos
metaindividuais.
5.6 O presente trabalho pugna pela afirmação do direito à cidade como via para
solução dos problemas urbanos, entendendo como falso o conflito que se estabelece
entre direito à moradia e direito ao meio ambiente, que são interpretados a partir
de um paradigma recente, representado pelo Estatuto da Cidade, suas diretrizes e
o conceito de direito à cidade.
5.7 Essa leitura é resultado do reconhecimento da cidade como um sujeito único
e está comprometida com a realização da sua função socioambiental, abrindo
caminho para a construção de uma sociedade mais justa e eqüitativa.
5.8 Não há setorialização dos direitos que compõem o conceito de direito à cidade,
abandonando-se a perspectiva de que onde se realiza o direito à moradia não se
pode realizar o direito ao meio ambiente, assumindo o direito à cidade como um
direito difuso pleno.

COMENTÁRIOS ACERCA DO INSTITUTO
DA SERVIDÃO FLORESTAL PREVISTA NO
CÓDIGO FLORESTAL BRASILEIRO
MARÍLIA PASSOS TORRES DE ALMEIDA
Analista Ambiental da Agência Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos de Pernambuco (CPRH) e aluna da
Especialização em Direito Ambiental e Urbanístico da Faculdade
Salesiana do Nordeste (FASNE)

Orientador: Ricardo Van Der Linden Coelho
1. INTRODUÇÃO
Entre os diversos institutos jurídicos criados nos últimos anos para fazer
cumprir a previsão constitucional de proteção das florestas, está a Medida Provisória nº 1956-50/2000, que promoveu reformas substanciais no Código Florestal
– Lei nº. 4.771/1965, dentre as quais, a introdução do mecanismo da compensação da Reserva Legal e da possibilidade de sua implementação mediante o
regime de Servidão Florestal.
Através do mecanismo da Compensação da Reserva Legal, o produtor rural
que não dispõe de área em sua propriedade para a Reserva Legal tem a alternativa
de compensá-la em outro imóvel, de propriedade de outra pessoa. Esta, através do
instituto da Servidão Florestal, estará renunciando voluntariamente aos direitos
de supressão ou exploração da vegetação nativa de sua propriedade, para que
sirva como reserva legal de terceiros.
Num país como o Brasil, em que a maioria das áreas nativas está inserida
em propriedades particulares, sob sua influência direta, e por isso é essencial o
envolvimento dos mesmos na proteção dessas áreas, a Servidão Florestal surge
no cenário do Direito Ambiental como uma nova estratégia para a preservação
dos recursos florestais.
Além disso, o novo instituto pode trazer benefícios às políticas econômicas
e ambientais do Brasil, possibilitando aos particulares a criação de um novo mercado, ligado à conservação de recursos naturais.
São muitas as questões que ainda precisam ser definidas, principalmente
considerando que o instituto da Servidão Florestal ainda não foi regulamentado.
O que se observa, contudo, é a quase inexistência de trabalhos escritos
e doutrina específica acerca do tema. Nesta lógica, escrever sobre o tema
sintetiza os esforços de se construir marcos teóricos, estruturando as principais idéias a serem debatidas, em auxílio do aperfeiçoamento do instituto da
Servidão Florestal.
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2. RESERVA LEGAL COMO LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA À PROPRIEDADE RURAL
O vigente Código Florestal (Lei nº 4.771/65) declara logo no art. 1º, que
as florestas e demais formas de vegetação são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, estando a sua utilização e o exercício do direito de
propriedade sujeitos às restrições impostas pelas limitações administrativas
estabelecidas em lei.
Numa perspectiva em que existe a prevalência dos interesses coletivos sobre
os individuais e a consagração do princípio constitucional da função social (sócioambiental) da propriedade, o direito de propriedade sofreu profundas modificações em sua essência, estando sujeito a limites que são impostos como pressupostos para seu integral reconhecimento pela ordem jurídica1.
Neste sentido, o Estado intervém na propriedade privada, no exercício do
seu poder de polícia, através das limitações administrativas, com o objetivo de
garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Segundo os ensinamentos de Meirelles2, “limitação administrativa é toda imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública condicionadora do exercício de
direitos ou de atividades particulares às exigências do bem-estar social”.
Nesse contexto, a previsão legislativa da constituição de uma reserva obrigatória de floresta em propriedade ou posse rural, com percentual definido, como
condição para exploração da propriedade, está de acordo com o princípio da função social e deve ser interpretada como pressuposto da existência de um direito
dominial em sua plena configuração.
A reserva legal, instituída por ser 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, é considerada
uma limitação administrativa, que visa a atender o princípio da função social da
propriedade (art. 1°, §2°, III, da Lei 4.771/65).
O fato de inexistir cobertura arbórea na propriedade não elimina o dever
de instaurar a reserva florestal. Machado3 registra que a imposição aos proprietários de recomposição da vegetação se justifica, pois muitos se recusariam a
fazê-lo, alegando que há anos não existe nenhuma vegetação, ou mesmo que
jamais existiu, ou ainda que, se houve algum desmatamento, se deu por obra de
antigos proprietários.
Com a promulgação da Lei de Política Agrícola (Lei 8.171/91), a recomposição florestal da área da Reserva Legal que, por qualquer motivo, estiver sem
cobertura arbórea, tornou-se obrigatória devendo ser utilizadas espécies nativas
em sua recomposição.

1

BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. Desapropriação, Reserva Florestal Legal e Áreas de Preservação Permanente. In: FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin (Org). Temas de Direito Ambiental e Urbanístico. São Paulo: Max
Limonad, 1998, pp. 63 – 79, p.66.
2
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28. Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 605.
3
MACHADO apud PACCAGNELLA, Luis Henrique. Meio Ambiente – Função Sócioambiental da propriedade rural e
Área de Preservação Permanente e de Reserva Florestal Legal. Revista Jurídica. Ano XLVI, n. 247. Porto Alegre: Editora
Síntese, 1998, pp. 16 – 32, p. 21.
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A Medida Provisória nº 2.166-67/01 incorporou tal previsão ao Código
Florestal, estabelecendo no art. 44, que o proprietário ou possuidor de imóvel
rural com área de reserva legal inferior aos percentuais prescritos na lei, deverá: (I) recompô-la mediante o plantio de espécies nativas, a cada 3 (três) anos,
de no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária à sua complementação; (II) conduzir a sua regeneração natural; (III) compensar a reserva legal
por outra área ecologicamente equivalente e mesmo ecossistema, localizada
na mesma microbacia.
Para os fins desta tese, concentraremo-nos na análise do item III acima descrito, que trata da possibilidade do proprietário cumprir a obrigação da reserva legal
em outra área, fora do imóvel, hipótese denominada “compensação ecológica”.
3. COMPENSAÇÃO DA RESERVA FLORESTAL LEGAL
Tecnicamente, compensação ecológica ou ambiental consiste na forma de
restauração natural do dano ambiental em área distinta da área degradada, tendo
por objetivo assegurar a conservação de funções ecológica equivalentes. É uma
forma de manter o patrimônio natural, visto em seu conjunto, quantitativa e qualitativamente inalterado4.
A idéia central é que, na impossibilidade de recuperar o próprio bem danificado, permite-se a recuperação de outro bem, mesmo que desvinculado daquele
originalmente degradado, pois o que conta é a melhoria das condições ambientais
no seu conjunto, do meio ambiente globalmente considerado.
A Medida Provisória nº 2.166-67/2001, dando nova redação ao art. 44 do
Código Florestal, admite a possibilidade, no inciso III, de se “compensar a reserva
legal por outra área equivalente em importância ecológica e extensão, desde que
pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia, conforme critérios estabelecidos em regulamento”.
Esta previsão surge para atender a realidade das áreas mais intensamente ocupadas, em que a maior parte das propriedades rurais não dispõe de área com vegetação nativa em extensão suficiente para cumprir à exigência da reserva legal da
legislação. Dessa maneira, o mecanismo da compensação surge com o propósito de
servir de estímulo potencial à conservação e à recomposição da vegetação nativa.
Para implementar esta compensação, a citada MP permite no §6º do art.
44 que o proprietário se utilize do arrendamento de área sob regime de servidão
florestal, ou adquira Cotas de Reserva Florestal (CRF).
Explica o art. 44-A que o proprietário de um imóvel pode instituir Servidão
Florestal, renunciando voluntariamente, em caráter permanente ou temporário,
aos direitos de supressão ou exploração da vegetação nativa, localizada fora da
reserva legal e da área de preservação permanente de sua propriedade, oferecendo
esta área para servir como reserva legal de terceiros.

4

STEIGLEDER, Annelise Monteiro. Medidas Compensatórias para a reparação do dano ambiental. In: Revista de Direito
Ambiental, a.9, n.36, out/dez. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, pp. 42-57, p.52.
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Assim o proprietário de um imóvel que não atenda às exigências de reserva
legal poderá arrendar, por Servidão Florestal, área de outro imóvel – ainda que
não sejam contíguos – para cumprir a obrigação prevista no Código Florestal.
A Servidão Florestal foi concebida, portanto, para “compensar” a falta de
reserva legal de outra propriedade5.
4. A SERVIDÃO FLORESTAL NO DIREITO BRASILEIRO
A Servidão Florestal, também denominada servidão ambiental, ecológica
ou de conservação, teve origem nos Estados Unidos.
Este tipo de servidão consiste em um acordo que objetiva a proteção ambiental de uma determinada área de terras, cujo proprietário concorde em impor
uma limitação de uso, temporária ou perpétua, ao imóvel, para o cumprimento de
obrigação de preservação ecológica de terceiros, podendo ser instituída a favor de
uma ou mais pessoas (física ou jurídica), no interesse ambiental.
O Código Civil Brasileiro não contemplou especificamente esse mecanismo,
disciplinando apenas a Servidão Predial (arts. 1.378 a 1.389), que exige um prédio
dominante e um prédio dominado, sendo tradicionalmente utilizada para garantia
de passagem e de acesso à água.
No Brasil, a incorporação da servidão aos moldes da do direito norte-americano se deu com a edição da Medida Provisória nº 1956-50/00, que, procedendo
a alterações substanciais no Código Florestal, instituiu a Servidão Florestal no
nosso sistema jurídico.
Desta feita, ao inserir um novo artigo no Código Florestal (art. 44-A), a
referida MP autorizou os proprietários de imóveis rurais a instituírem Servidão
Florestal, por meio da qual limitam seu direito de propriedade, renunciando voluntariamente, em caráter permanente ou temporário, aos direitos de supressão
ou exploração da vegetação nativa, localizada fora da reserva legal e da área de
preservação permanente.
Trata-se de uma nova modalidade de servidão, através da qual um proprietário
renuncia expressamente ao direito de supressão de área excedente a que está obrigado
a manter, destinando-a para cumprir a exigência de reserva legal de outro imóvel.
Utilizando-se do mecanismo da Servidão Florestal, oferecendo parte de seu
imóvel para figurar como reserva legal de terceiros, o proprietário de imóvel rural
poderá emitir certificado e negociar valores com os interessados, além de que sua
propriedade gozará de incentivos tributários e creditícios.
Em função das sucessivas reedições da referida Medida Provisória nº 195650/00, a matéria sobre Servidão Florestal é atualmente tratada pela MP nº 2.16667/2001, mas ainda não tem uma regulamentação.
Está em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 285/99, que
trata sobre a “utilização e a proteção do Patrimônio Nacional da Mata Atlântica

5
MERCADANTE, Maurício. As novas regras do Código Florestal: repercussão sobre a gestão dos recursos naturais na
propriedade rural. Disponível em: http://www.rlc.fao.org/prior/desrural/brasil/mercad.PDF. Acesso em 05/01/2006.
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e da Serra do Mar”. O instituto da servidão ambiental figura entre as inovações
em matéria ambiental, merecendo um capítulo exclusivo, no Título “dos Incentivos Econômicos”.
Introduzida em nosso ordenamento jurídico no ano de 2000, a Servidão Florestal tem a pretensão de ser uma nova estratégia na preservação dos recursos
florestais do país, aliando o escopo de preservação, com a perspectiva de geração
de lucros aos proprietários rurais interessados na proposta.
Entretanto, a Servidão Florestal é pouco conhecida entre os proprietários
rurais e também pouco difundida pelos órgãos responsáveis pela proteção dos
recursos florestais. Em Pernambuco, por exemplo, segundo informação dos técnicos do IBAMA responsáveis pela matéria, não existe nenhum caso registrado da
instituição de Servidão Florestal.
5. NATUREZA JURÍDICA DA SERVIDÃO FLORESTAL
No que atine à natureza jurídica da Servidão Florestal, a discussão é no sentido de se saber se o referido instituto se afina com as servidões civis, de direito
privado, ou com as servidões administrativas, de direito público.
Conceituam-se as servidões civis (também denominadas de servidões prediais), cuja disciplina está contida a partir do art. 1378 do Código Civil, como
“direitos reais de gozo sobre imóveis que, em virtude de lei ou vontade das partes,
se impõem sobre o prédio serviente em benefício do dominante”6. É um direito
que impõe encargos e limita o direito de propriedade sobre determinado imóvel,
chamado prédio serviente, em proveito de outro, denominado prédio dominante.
Este encargo, conforme ensina Diniz7, grifo nosso, “pode consistir num obrigação
de tolerar certo ato ou de não praticar algo por parte do possuir do prédio serviente, sendo que tal ônus é imposto ao prédio e não à sua pessoa”. Desta forma,
não é imposto ao proprietário do prédio serviente nenhuma obrigação de fazer,
apenas de suportar (deixar fazer).
A servidão civil é constituída essencialmente para garantir ao prédio dominante passagem e acesso à água através do prédio serviente e tem como um dos pressupostos a existência de donos distintos, pois não há servidão sobre a própria coisa.
A servidão administrativa, por sua vez, é, de acordo com a lição de Moreira
Neto8, “uma forma de intervenção do Estado na propriedade privada, através da
imposição de ônus, que deverão ser suportados pelo proprietário em favor da utilização de parte do imóvel para serviços de interesse público”.
Conforme ensinamento de Meirelles9, a distinção entre esses institutos está
em que a servidão civil, regida pelo direito privado, caracteriza-se como um direito real, constituído em favor de um prédio (o dominante) sobre o outro (o servien-

6

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 4.V. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 325.
DINIZ, op. cit, p. 325.
8
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 12. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.
360.
9
MEIRELLES, op.cit., p. 598 e 599.
7
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te), com finalidade de serventia privada. Já a servidão administrativa, submetida
ao regime de direito público, caracteriza-se como a imposição de um ônus real
pela Administração Pública sobre propriedade particular, no exercício de seu poder de império, com a finalidade de serventia pública.
A análise da redação do artigo 44-A do Código Florestal, possibilita concluir que a natureza da Servidão Florestal se afina com a servidão civil, uma vez
que sua instituição, segundo a previsão legal, deve ser realizada por iniciativa do
proprietário do imóvel rural, não sendo imposição do poder público, uma vez que
estará preservando áreas de vegetação a mais, além das que já obrigado a conservar por lei (áreas de preservação permanente e de reserva legal). Logo, ao mesmo
tempo em que destina a área a servir de reserva legal ao prédio dominante, amplia
o grau de proteção do imóvel serviente.
Alguns entendem que a Servidão Florestal, podendo ser instituída em favor
de uma pessoa (física ou jurídica) ou do próprio poder público, não exige como
requisito a existência de imóvel dominante e serviente, tratando-se, portanto, de
um instituto específico de Direito Ambiental, adequado para o atendimento da
proteção ambiental.
É de bom alvitre entender, entretanto, que a Servidão Florestal é constituída
em uma propriedade para dar espaço à reserva legal de uma outra propriedade. Ou
seja, trata-se de um direito real, em que um imóvel serve a outro, uma vez que a
função social a ser alcançada com a instituição da reserva legal é da propriedade
e não do proprietário. Assim, independe de o favorecido ser uma pessoa física ou
jurídica, haja vista que a servidão consiste num direito real, em que um imóvel
serve a outro, e não de direito pessoal. De acordo com Gomes10, “Servidão é o
direito real sobre a coisa imóvel alheia, que lhe impõe um ônus em proveito de
outra, pertencente a diferente dono”.
A Servidão Florestal, com efeito, é um instituto afinado com os preceitos das
servidões civis de direito privado, embora delas também se diferenciem pelo objetivo a que se destinam. Dentre as diferenças, podemos perceber que, enquanto as
servidões civis são constituídas essencialmente para garantir ao prédio dominante
passagem e acesso à água (o que, geralmente, pressupõe que os prédios serviente
e dominante sejam contíguos, embora isso não seja regra); as servidões florestais
são constituídas para alocar a reserva legal de uma outra propriedade (que pode
ser contígua ou não, mas geralmente não o é). Ou seja, embora ambas tenham a
finalidade de que um prédio sirva a outro, seus objetos são diversos.
Outra distinção que podemos elencar é que as servidões prediais nem sempre
são formadas mediante a aceitação voluntária do proprietário do prédio serviente. Algumas vezes sua constituição ou reconhecimento envolve litígio entre os proprietários.
Já no caso da Servidão Florestal, sua constituição é sempre voluntária, de livre iniciativa do proprietário do prédio serviente e também de livre pactuação com o proprietário
do prédio dominante, em respeito ao Princípio da Autonomia das Partes.

10

GOMES, Orlando apud MAGALHÃES, Juraci Perez. Comentários ao Código Florestal: Doutrina e Jurisprudência.
São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2001, p. 259.
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Tendo a natureza jurídica afinada, portanto, com os preceitos da servidão
civil, de direito privado, a Servidão Florestal é distinta, por conseqüência, das
servidões administrativas, e também não se confunde com as limitações administrativas.
Como já visto, as limitações administrativas são imposições gerais, de ordem pública e decorrentes de lei expressa, condicionadoras do exercício do direito
de propriedade, incidente sobre todas as propriedades. Já a Servidão Florestal tem
sua constituição de forma voluntária e sobre imóvel específico.
Sendo a Servidão Florestal uma servidão civil constituída voluntariamente
pelo proprietário do prédio serviente, para que sirva ao cumprimento da obrigação
de reserva legal da propriedade dominante; e sendo a reserva legal uma limitação
administrativa, poder-se-ia considerar que a Servidão Florestal é uma servidão
civil constituída para fazer cumprir uma limitação administrativa.
Nesta lógica, apesar de não se constituir em limitação administrativa ou servidão administrativa, a Servidão Florestal busca atender ao princípio da função
social da propriedade e de preservação do meio ambiente, que são imperativos
gerais de ordem pública.
6. DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS ENTRE RESERVA LEGAL CONDOMINIAL, SERVIDÃO
FLORESTAL E RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL
Existindo uma vasta gama de institutos jurídicos postos à disposição dos
proprietários rurais para a proteção das florestas, reveste-se de grande importância
estabelecermos a diferenciação entre os mesmos, de maneira que não haja confusão entre eles. Os institutos jurídicos a serem analisados são: Servidão Florestal,
Reserva Legal Condominial e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN).
Nos termos do art. 16, §11, da Lei nº 4.771/65, inserido pela MP n°. 2.16667/01, poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre mais de
uma propriedade, respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, mediante
a aprovação do órgão ambiental estadual competente e as devidas averbações referentes a todos os imóveis envolvidos. É a chamada Reserva Legal Condominial.
Desta feita, avisa Machado11 que a área destinada à reserva legal tem relação
com “cada propriedade” e, no caso de uma mesma pessoa (física ou jurídica) for
proprietária de imóveis diferentes, ainda que contíguos, a área a ser objeto da Reserva Legal terá seu percentual medido em cada um dos imóveis .
É de se notar que o objetivo da lei em se criar a Reserva Legal Condominial
é de feitio mais ecológico, no sentido de que, ao invés de se reservar duas áreas
isoladas em propriedades contíguas para ser a reserva legal de cada uma, o interessante é que sejam mantidas em forma de condomínio, interligadas, formando
um habitat natural de maior dimensão e com intercâmbio de espécies, podendo
servir, inclusive, de corredor ecológico entre Unidades de Conservação.

11

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 6. Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1996, p. 568.
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É possível que ocorra a hipótese de que proprietários de imóveis contíguos, ocupados por matas vizinhas, resolvam averbá-las sob o regime de uma
única Servidão Florestal, dividindo os lucros com o arrendamento. Ressaltamos
que, neste caso, não estamos diante de uma Reserva Legal Condominial, pois
se trata da vegetação excedente que foi conservada, tanto por um, quanto pelo
outro proprietário.
No que diz respeito à RPPN, esta não consiste em um mecanismo específico para que o proprietário rural cumpra com a obrigação da Reserva Legal. As
RPPNs surgiram no Direito brasileiro, como alternativa para o estabelecimento de
Unidades de Conservação por iniciativa de particulares.
Constituem-se, portanto, em área de domínio privado a ser especialmente
protegida como Unidade de Conservação, por iniciativa de seu proprietário, mediante reconhecimento do Poder Público, por ser considerada de relevante importância pela sua biodiversidade, ou pelo seu aspecto paisagístico, ou ainda por suas
características ambientais que justifiquem ações de recuperação.
As RPPNs foram inicialmente previstas no artigo 6° do Código Florestal,
conferindo a faculdade ao proprietário de um imóvel com cobertura florestal de
gravá-la com perpetuidade, desde que verificada a existência de interesse público
pela autoridade florestal.
Com a criação do Sistema Nacional das Unidades de Conservação pela
Lei nº 9.985/00, as RPPNs passaram ser tratadas como Unidades de Conservação, integrantes do grupo de Uso Sustentável, sendo revogado o art. 6º do
Código Florestal.
Sendo sua finalidade principal a preservação dos recursos naturais de uma
região, a motivação do proprietário para a instituição de uma RPPN pode ser apenas a preservacionista, mas também o interesse na valorização da área em decorrência da repercussão provocada pela área protegida, e até os benefícios fiscais,
previstos Decreto nº 1.922/96, a serem auferidos e outros interesses econômicos.
Uma vez que as RPPNs são Unidades de Conservação, seu manejo é mais
restrito do que os da Reserva Florestal Legal.
A RPPN, portanto, é constituída voluntariamente pelo proprietário rural,
mas não para destiná-la a figurar como a reserva legal da propriedade de terceiros.
Pode ocorrer que o proprietário submeta parte da RPPN ao regime da Servidão
Florestal, mas não é este o objeto principal da RPPN. Acrescente-se que, intencionando o proprietário submeter parte da RPPN ao regime da Servidão Florestal,
o seu manejo será o correspondente ao da Unidade de Conservação e não ao das
Reservas Legais; mais restrito, portanto.
Além disso, as RPPNs são assim gravadas com perpetuidade, com o objetivo
de conservar a diversidade biológica (art. 21, Lei 9.985/00); enquanto que a Servidão Florestal pode ser permanente ou temporária, a depender dos interesses do
proprietário do imóvel rural.
A semelhança entre a Servidão Florestal e as RPPNs está em que ambas
consistem em importantes ferramentas do Direito Ambiental para sensibilizar
proprietários de terras particulares ocupadas por áreas de vegetação nativa, para
protegê-las.
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7. CONDICIONANTES DA SERVIDÃO FLORESTAL
A lei estabeleceu alguns condicionantes para a constituição da Servidão Florestal, para evitar, além da concessão de excessivas facilidades aos proprietários
para que cumpram com uma obrigação legal, o seu uso por pessoas de má-fé,
interessadas a qualquer custo em obter os benefícios tributários e creditícios por
ela proporcionados.
Deste modo, o primeiro condicionante para a constituição da Servidão Florestal está prescrito no art. 44-A do Código Florestal, quando dispõe que a mesma
não pode incidir sobre áreas com vegetação nativa que o proprietário já é obrigado
a manter por exigência legal, vale dizer: as Áreas de Preservação Permanente e
de Reserva Legal.
Acrescente-se ainda que, sendo a Servidão Florestal uma forma de compensação ambiental, somente poderá ser utilizada em casos de imóveis localizados
na mesma micro-bacia hidrográfica e que pertençam ao mesmo ecossistema, nos
termos do artigo 44, inciso III, do Código Florestal, como forma de manter o
equilíbrio ambiental da região.
É importante ainda mencionar que, do mesmo modo que a localização da
Reserva Legal no imóvel deve ser aprovada pelo órgão ambiental, a área de Servidão Florestal também deverá o ser, consoante disposições do § 5º do art. 44. A
intervenção do órgão ambiental na escolha da área que se prestará a servir de Reserva Legal ou Servidão Florestal tem o escopo de evitar que a escolha da reserva
recaia em espaço inadequado e sem qualquer valor ambiental, identificando-se,
assim, a área mais relevante para o meio ambiente, como destaca Sirvinskas12.
Cabe então ressaltar que o regime de uso e exploração da vegetação contida
na área da Servidão Florestal deverá ser, no mínimo, o equivalente ao da Reserva
Legal, através do manejo sustentável. Entretanto, como já visto, o proprietário
do imóvel rural poderá estabelecer, se desejar, um regime de uso mais restritivo,
seja porque pretende tornar a área numa RPPN, que, por ser uma Unidade de
Conservação, tem o manejo mais restritivo, ou simplesmente porque assim quer,
interessado exclusivamente na preservação da vegetação.
Impõe mencionar que a Servidão Florestal, afinada com os preceitos das Servidões Prediais de Direito Civil, e sendo “um direito real sobre coisa alheia”, só pode
ser constituída em propriedade cujo dono seja distinto daquele a qual irá servir.
A Servidão Florestal, por ser de constituição voluntária, sobre imóvel específico, impondo-se uma obrigação passiva ao proprietário de não fazer, mantendo
a coisa serviente numa situação de sujeição em relação à coisa dominante, não se
presume, sendo necessária sua averbação no Registro Imobiliário competente (§
2º do art. 44-A do Código Florestal).
É oportuno registrar que, em relação ao imóvel rural mantido a título de
posse, embora seja obrigada a constituição de área de reserva legal, o possuidor
não pode constituir áreas de Servidão Florestal. O fato se explica pois estas,
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SIRVINSKAS, LUIS PAULO. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 204.
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como já visto, devem estar averbadas no Registro de Imóveis competente. Logo,
a constituição de Servidão Florestal pressupõe a titulação de propriedade do
imóvel rural.
O último condicionante a destacar está disposto no artigo 44-C do Código
Florestal: “O proprietário ou possuidor que, a partir da vigência da MP nº 1.73631/98, suprimiu, total ou parcialmente florestas ou demais formas de vegetação
nativa, situadas no interior de sua propriedade ou posse, sem as devidas autorizações exigidas por Lei, não pode fazer uso dos benefícios previstos no inciso III
do art. 44”.
Desta feita, nos casos em que a supressão de vegetação nos imóveis rurais
tenha ocorrido sem autorização legal após a edição da MP nº 1.736/98, não será
possível se utilizar do instituto da Servidão Florestal como compensação. Vê-se que
é uma espécie de punição aos proprietários que continuarem infringido a obrigação
de manutenção de área de reserva legal, para convertê-la em área agrícola sem autorização (e licenciamento) do órgão ambiental, bem como consiste em uma estratégia para evitar que proprietários rurais prefiram (e possam) compensar sua reserva
legal em propriedade de terceiros e desmatem suas próprias propriedades.
Nesses casos, então, o proprietário deverá realizar a recomposição da reserva legal em seu próprio imóvel, onde tiver ocorrido a supressão desautorizada.
8. CONTEÚDO E REQUISITOS DE UMA SERVIDÃO FLORESTAL
Sendo a Servidão Florestal um acordo entre proprietários rurais para fazer
cumprir no imóvel serviente a obrigação legal de manutenção de reserva legal do
imóvel dominante, necessário que sejam bem delimitadas as obrigações e responsabilidades de cada um dos proprietários, bem como os demais aspectos a serem
considerados quando da assinatura do pacto contratual, uma vez que dele advirão
efeitos jurídicos.
Os termos e as condições do contrato da Servidão Florestal devem ser bem
especificados e detalhados, para evitar impugnações ou questionamentos futuros,
além do que a propriedade seja bem descrita e caracterizada, com o uso de mapas
georreferenciados, fotografias, bem como diagnóstico biológico.
Essencialmente, devem ser previstas no contrato as cláusulas dispositivas
sobre as limitações de uso por parte do proprietário; a quem cabe a responsabilidade pelo pagamento de impostos e taxas exigíveis e as sanções e cláusulas penais
sobre não observância das regras estabelecidas.
O principal aspecto a ser considerado é o referente às responsabilidades atribuídas a cada um dos proprietários, notadamente quanto à gestão ambiental da área.
Souza13 observa que não é justo que seja imposta ao proprietário do imóvel
serviente a obrigação de cuidar e manter a flora, fauna e recursos hídricos da área
de servidão. Justifica seu posicionamento argumentando que tal medida, se man-
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SOUZA, Paulo Roberto Pereira. Os Papéis da Iniciativa Privada e do Terceiro Setor na Implementação e Manejo de
Unidades de Conservação. Disponível em: http://www.nobel.br/?action=revista&id=3. Acesso em 05/01/2006.
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tida, acabará por se constituir num ônus caracterizador de desequilíbrio pactual,
já que o proprietário do imóvel serviente tem sobre si a limitação de seu direito
de propriedade. A servidão ambiental tem o fim de valorizar o imóvel dominante,
e nada mais justo que o proprietário deste arcar com as despesas de conservação
dos recursos e atributos do imóvel serviente.
Ora, as servidões civis não impõem ao proprietário do prédio serviente nenhuma obrigação de fazer, mas apenas a obrigação passiva de deixar fazer. A Servidão Florestal, tendo a natureza jurídica semelhante a da servidão civil, também
não pode estabelecer a imposição de que o proprietário do prédio serviente cuide
da gestão da área, uma vez que esta aloca a reserva legal de terceiros.
Contudo, se assim quiserem, os proprietários podem pactuar no sentido de
que o dono do prédio serviente cuide da gestão da área. Tal possibilidade decorre
do fato de que, embora a Servidão Florestal seja semelhante às servidões civis,
diferem delas em alguns aspectos, principalmente no que atine à forma voluntária
e negocial em que aquela é sempre constituída, ao contrário da servidão civil, que
pode se dar ou não desta mesma forma, como já observado.
Em decorrência desta livre pactuação entre as partes envolvidas, é possível
que seja acordado que o proprietário do prédio serviente cuide da gestão ambiental da área, como pode ser pactuado que seja o do prédio dominante, a depender
dos interesses e disponibilidades de cada um.
Desta feita, mesmo sendo a Servidão Florestal constituída para alocar a reserva legal de terceiro, não há nenhum impedimento que o proprietário do prédio
serviente cuide da gestão da área, embora entendamos que não deve haver uma
imposição legal neste sentido, haja vista que a Servidão Florestal, nada mais é que
a compensação da reserva legal de outra propriedade.
Aos proprietários, defendemos, é livre pactuar sobre esta matéria, inclusive
mediante a variação dos valores do arrendamento e/ou previsão da divisão dos frutos auferidos com o manejo sustentável da área, a depender do que for acordado.
De idêntica forma, deve ficar a critério dos proprietários a definição de quem
será o responsável pela elaboração de relatório anual simplificado para ser remetido ao órgão ambiental estadual.
De outra feita, as responsabilidades civil, administrativa e penal, no caso de
ocorrência de uma infração ambiental na área da Servidão, deverá ser solidária.
No que diz respeito ao prazo da Servidão Florestal, a Medida Provisória que
a instituiu, no art. 44-A, dispõe que poderá ser permanente ou temporária. Atentese: esta previsão é referente ao prazo em que o proprietário rural voluntariamente
renuncia aos direitos de supressão ou exploração da vegetação nativa, localizada
fora da reserva legal e da área com vegetação de preservação permanente; e não
ao prazo de duração do contrato através do qual será firmado o arrendamento da
área da servidão.
É pertinente fazer esta colocação, na medida em que não é certo que se
venha estipular prazos mínimos para a duração do contrato de arrendamento da
servidão, haja vista que isto inibiria que um proprietário de prédio dominante
resolvesse, num tempo inferior ao hipoteticamente previsto em lei, constituir a
reserva legal em seu próprio imóvel, sendo obrigado a continuar a arrendar área
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para este fim em outra propriedade, ao invés de investir no reflorestamento de sua
própria reserva, se assim preferisse.
De qualquer forma, entendemos que, nos contratos de arrendamento de área
de Servidão Florestal, sua extinção só poderá ser autorizada pelo órgão ambiental,
desde que o proprietário rural a qual serve, comprove que está substituindo esta
forma de compensar a obrigatoriedade da reserva legal de seu imóvel por outra alternativa, seja através da recomposição da vegetação em sua própria propriedade,
ou porque irá arrendar outra área sob o regime de Servidão Florestal. É um meio
de garantia de que a obrigatoriedade da reserva legal não deixe de ser cumprida
pelo proprietário rural.
No tocante ao estabelecimento do prazo da servidão em si, se será temporária ou perpétua, concordamos que essa escolha seja deixada ao arbítrio do proprietário, uma vez que a constituição de uma Servidão Florestal se dá sobre área
excedente da que o proprietário é obrigado por lei a preservar. Ou seja, ele só tem
a obrigação legal de preservar aquilo que for área de preservação permanente e
reserva legal de sua propriedade. Se está preservando a mais, o faz por mera vontade, não sendo certo que seja forçado a assim proceder para sempre, a menos que
queira e para garantir que seus herdeiros não dêem outra destinação à área.
O prazo mínimo da Servidão Florestal temporária não foi estabelecido na
MP. O Projeto de Lei nº 285/99 sugere que, se for temporária, a servidão não
poderá ser constituída por prazo inferior a quinze anos. Ainda propõe que, no
caso das servidões temporárias, após a averbação e durante a sua duração, ela se
torna indivisível, vedado a qualquer título, seu cancelamento, mesmo judicial,
ou extinção.
Souza14 alerta que a proibição de cancelamento, mesmo judicial, da servidão é imprópria, diante dos casos legais de nulidade, anulabilidade e desvio de
finalidade.
A constituição da Servidão Florestal pode se dar por convenção inter vivos
ou causa mortis, por ato de disposição de última vontade, através de escritura pública, contrato ou testamento, sendo necessário que a nova condição seja averbada
na matrícula do imóvel.
O Projeto de lei acima referido também dispõe que, no caso de partilha, a Servidão Florestal subsiste e continua a gravar cada uma das parcelas servientes, salvo
se, por força da divisão do imóvel, sua área de abrangência não afetar todas elas.
Além disso, é livre ao titular da servidão aliená-la ou transferi-la a outrem.
No instrumento de constituição da servidão, também poderá ser feita a identificação do “detentor da servidão” (holder), uma entidade externa, que geralmente é uma ONG, que se responsabilizará pela fiel execução da servidão, fiscalizando e monitorando sua gestão.
Ressalte-se que a existência de um holder não exime o órgão ambiental do
seu dever legal de exercer o poder de polícia, devendo realizar fiscalizações e
monitoramentos de ofício.
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9. BENEFÍCIOS AO PROPRIETÁRIO INSTITUIDOR DE UMA SERVIDÃO FLORESTAL E A COTA
DE RESERVA FLORESTAL
O Projeto de Lei nº 285/99 em tramitação, prevê que, averbando-se a servidão florestal na matrícula no Registro de Imóveis, a propriedade gozará de incentivos tributários, como isenção do Imposto Sobre a Renda – IR do proprietário
e isenção do Imposto Territorial Rural – ITR (para áreas de cobertura vegetal
primária ou estágio médio e avançado de regeneração), assim como de incentivos
de crédito junto aos Fundos Oficiais do Governo.
Ainda pode-se considerar como um benefício a ser auferido pelo proprietário rural que teve a iniciativa de constituir Servidão Florestal, a sua provável
publicidade, além da valorização da área remanescente. Outra grande vantagem
é que o proprietário continua com o domínio da área gravada e poderá continuar
desenvolvendo atividades produtivas no imóvel, desde que não contrariem o objeto do gravame instituído.
Além dos benefícios aos proprietários, é importante também se considerar
as vantagens da Servidão Florestal no contexto da preservação da vegetação nativa e da biodiversidade, envolvendo a iniciativa de particulares, sem que haja a
burocracia dos procedimentos governamentais.
A MP nº 2.166-67/01 também criou a Cota de Reserva Florestal (CRF), título representativo de vegetação nativa, que poderá ser emitida em favor de proprietário de área de floresta excedente da reserva legal e de preservação permanente,
sob regime de Servidão Florestal ou de RPPN, consoante art. 44-B.
Utilizando-se deste título, o proprietário poderá ceder, temporária ou permanentemente o direito sobre o excedente da vegetação preservada, negociando-o,
dentre outros, com proprietários que não tenham Reserva Legal em suas terras ou
com interessados em certificações ambientais.
Este título possibilita que proprietários explorem economicamente o excedente da vegetação nativa mantida, fazendo surgir um novo mercado, ao mesmo
tempo em que contribui para a preservação ambiental.
Aquele que compra a CRF, adquire o direito à existência e à conservação da
vegetação objeto do referido título, conforme parágrafo único do art. 44-B.
Pertine esclarecer que a negociação da CRF para terceiros não é entendida
como cessão da terra (transmissão de propriedade), mas como cessão dos direitos
adquiridos sobre o excedente da vegetação nativa preservada.
Para os proprietários rurais que possuem áreas não aproveitáveis para agricultura
em seus imóveis, a CRF assume significativa importância, pois eles poderão cultivar
neste espaço floresta nativa, promovendo a recomposição ambiental, e com a negociação das CRF’s, obter recursos para aplicar na parte produtiva de sua propriedade.
10. CRÍTICAS À SERVIDÃO FLORESTAL
A Servidão Florestal, embora seja vista como mais uma nova criação do Direito
Ambiental, indutora da preservação das matas brasileiras, não ficou isenta de críticas.
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A primeira delas não diz respeito à servidão em sim, mas àquilo que ela
realiza: a compensação ecológica.
Já foi visto que a compensação ecológica ou ambiental consiste na forma de restauração natural do dano ambiental em área distinta da área degradada
– quando houver impossibilidade de recuperar o próprio bem danificado. Para
tanto, é recomendável que a compensação seja feita em uma área equivalente em
importância ecológica e extensão das degradada, desde que pertença ao mesmo
ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia. O inciso III do art. 44 do
Código Florestal incorporou esta recomendação.
Entretanto, a compensação ecológica tem sido alvo de algumas críticas.
Sedim15, alerta sobre as desvantagens da compensação, posto que atribui ao
bem ambiental o caráter da fungibilidade, aceitando a possibilidade de equivalência funcional entre todos os bens ambientais, mesmo que possuam função e
características diversas.
Costa Neto16, por sua vez, aponta que o conceito de equivalência funcional é construído sob o ponto de vista utilitarista humano, preocupando-se apenas
com a capacidade de utilização econômica do bem substituído, desconsiderando a
sua valoração intrínseca, de sua funcionalidade estritamente ecológica, o que não
pode ser permitido.
Desta feita, defendem que a compensação ecológica só deve ser realizada
quando for impossível reparar o dano no exato local que sofreu a degradação.
Com base neste raciocínio, a autora desta tese entende que o proprietário
rural só pode optar pela compensação da reserva legal sob a forma de Servidão
Florestal, quando não houver possibilidade de sua recomposição em seu próprio
imóvel, tais como nas hipóteses de áreas densamente ocupadas, ou que o solo seja
inadequado para o plantio de mata nativa.
Viana17 observa que:
Existe uma volatização do conceito de Reserva Legal ao se permitir que uma
propriedade pode não tê-la desde que o proprietário possa compensa-la com a
manutenção de uma área florestada equivalente em outra propriedade premiando
inclusive aqueles que já desmataram além do permitido legalmente, ao criar o
conceito de “compensação da área de reserva legal”.
A decisão de compensar a reserva legal sob o regime da Servidão Florestal
não pode se dar ao talante do proprietário, mas deve se submeter à aprovação do
órgão ambiental, que poderá entender que a propriedade rural em exame pode,
sim, alocar em seu próprio território a reserva legal.
Pertine também observar que o objetivo da lei ao dispor sobre a obrigatoriedade de as propriedades rurais manterem a reserva legal não é meramente o
de conservar a biodiversidade e os processos ecológicos. Entendemos que esta
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obrigação se reveste de um caráter educativo, pretendendo recolocar o homem em
contato com a natureza, a fim de resgatar os valores que foram perdidos quando
nos colocamos na condição de “seres dominantes”. É um meio de alcançar a sensibilização do homem para a preservação das matas e do meio ambiente, reintegrando-o como parte do grande ecossistema e, assim, induzir mudanças em suas
ações, que levem ao desenvolvimento sustentável.
Desta forma, não é interessante que se libere, sem critérios, o proprietário
rural da obrigação de manter a reserva legal dentro de sua propriedade, permitindo-o arrendar florestas em outras áreas dentro do mesmo bioma, sob a forma de
Servidão Florestal.
Convém ainda questionar se a permissão para que uma propriedade mantenha sua reserva legal em outra propriedade, não estaria aquela deixando de cumprir sua função social.
Dispõe a Constituição Federal de 1988, em seu art. 186, que “A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo
critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: (...);
II – utilização adequada dos recursos naturais e preservação do meio ambiente;
(...)”.
De posse desses elementos, verificamos que uma propriedade rural só cumpre sua função social se esses requisitos previstos no art. 186 da Constituição
federal forem atendidos dentro dela mesma.
Quando uma propriedade “A” atende à obrigação de manutenção da reserva
legal através do regime da Servidão Florestal na propriedade “B”, a primeira não
estará cumprindo sua função social, pois dentro dela não haverá o requisito da
“preservação do meio ambiente”.
Não está prevista na Constituição Federal a possibilidade de que uma propriedade possa cumprir sua função social em outra, haja vista que não se trata de
algo que possa ser negociado, mas cumprido à risca. A função social se vincula à
propriedade e não ao proprietário, não podendo ser este autorizado a negociar a
obrigação de manter a reserva legal, cumprindo-a em outro imóvel.
Sob este ponto de vista, não há sentido que se desvincule a reserva legal da
propriedade, permitindo que seja compensada em outro imóvel, sob o regime da
Servidão Florestal, vez que a manutenção da reserva legal em seu próprio espaço
é condição para que sua função social seja atendida.
Outra crítica que se faz é que esta desvinculação da reserva legal da propriedade poderia levar à criação de reservas legais existentes apenas no papel ou ainda
que uma mesma Servidão Florestal servisse a mais de uma propriedade “dominante”. Seria necessária uma rigorosa fiscalização para evitar essas situações.
Alguns ambientalistas ainda criticam a criação do mercado de títulos de Servidão Florestal e a transformação dos órgãos ambientais em agentes reguladores
deste mercado.
Apesar dessas críticas que são feitas ao instituto da Servidão Florestal, não
podemos deixar de reconhecer que se trata de um interessante mecanismo para
preservar matas nativas, uma vez que muitas vezes é constituída em imóveis que
já possuem vegetação nativa, garantindo maior preservação da biodiversidade, do
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que a lenta recuperação das áreas já desmatadas que compensará. Desta forma,
não há como negar a importância da Servidão Florestal, em sua função de evitar
novos desmatamentos.
11. CONCLUSÕES ARTICULADAS
Respondendo aos objetivos a que se propôs esta tese, destacam-se as seguintes
conclusões sobre o instituto da Servidão Florestal previsto no §5º do art. 44 do
Código Florestal:
11.1 A Servidão Florestal tem sua natureza jurídica afinada com os preceitos das
servidões civis de direito privado, embora delas também se diferenciem, seja pelos objetivos distintos a que cada uma se destina, ou pela forma como são constituídas: enquanto a servidão florestal é instituída sempre de forma voluntária, nas
servidões civis nem sempre assim acontece.
11.2 A Servidão Florestal constituída por áreas integrantes de duas propriedades
contíguas não se confunde com a Reserva Legal Condominial, assim como também é um instituto diverso das RPPNs, embora possa, com esta última, se sobrepor em área, a depender dos interesses do proprietário do imóvel rural.
11.3 A possibilidade de se utilizar a Servidão Florestal para compensar a reserva
legal, não abre a prerrogativa de ser autorizada a todo proprietário que assim pleiteie, devendo seguir os condicionantes previstos no Código Florestal. Da mesma
forma existem restrições legais àqueles que pretendem constituir a Servidão Florestal sobre o excedente de vegetação de sua propriedade.
11.4 No tocante à responsabilidade sobre a gestão ambiental da área sob o regime
de Servidão Florestal, a mesma deve ser pactuada no contrato entre os proprietários dos prédios dominante e serviente, não devendo ser imposta esta obrigação ao
segundo, que já renunciou aos direitos de utilização da vegetação excedente.
11.5 Como crítica à Servidão Florestal, tem-se que a possibilidade de compensar
a reserva legal em outra propriedade através do referido instituto consiste em descumprimento aos princípios inerentes à função social da propriedade, bem como
afasta o ser humano do contato com a natureza, deixando a lei de atender ao seu
objetivo educativo-ambiental.
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1. INTRODUÇÃO
A temática acerca dos conhecimentos tradicionais vem despertando na sociedade em nível mundial o interesse em face da riqueza de detalhes que cercam
tais comunidades. Tais detalhes dizem respeito as mais variadas áreas de abrangência, dentre elas, a cultural, a farmacêutica e a biomédica.
Esse despertar do interesse internacional pela riqueza e diversidade dos conhecimentos tradicionais associados, requer em contrapartida uma seara de proteção legal
para que se evite tanto a biopirataria como a tomada de posse das terras indígenas.
Nesse sentido, inúmeros são os fatos que marcaram a apropriação de tais
conhecimentos em nível mundial, pois os precedentes ao longo da história demonstram que os conhecimentos tradicionais associados sempre fora alvo fácil
de interesses corporativos, os quais visam à obtenção de riqueza em benefício da
atividade expropriante.
No Brasil, dado o potencial da biodiversidade e a riqueza dos grupos detentores de tais conhecimentos tradicionais, o legislador pátrio tornou constitucional
a proteção destas comunidades, emoldurando na Constituição Federal de 1988 a
proteção ao patrimônio histórico, cultural, genético e ambiental nos artigos 215 e
216, além do inciso II, do art. 225.
Nesse viés é que se pretende no presente artigo desenvolver em linhas gerais
um apanhado acerca do tema conhecimentos tradicionais associados, sobretudo,
o dos povos indígenas, e a correspondente proteção jurídica dada pelo ordenamento brasileiro a estas comunidades.
Em um primeiro momento, será detalhada a proteção constitucional dada
aos povos detentores dos conhecimentos tradicionais associados, seguindo-se a
análise da Medida Provisória nº 2.186-16 de 23 de agosto de 2001, bem como
seus principais conceitos e conjuntamente será abordada a referida legislação e a
proteção contra a biopirataria.
Dessa maneira, procurar-se-á expor alguns dos principais detalhes que cercam essa área do conhecimento jurídico que ainda não possui um entendimento
pleno e que abre espaço a inúmeras discussões, requerendo uma efetiva proteção
do ordenamento nacional.
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2. O TEXTO CONSTITUCIONAL E A PROTEÇÃO AOS CONHECIMENTOS TRADICIONAIS
ASSOCIADOS
O legislador constitucional ao elaborar a Constituição Federal de 1988, inseriu a proteção dos conhecimentos tradicionais e junto tornou efetiva, nos artigos
215, 216 e o inciso II, do art. 225 daquele texto, a curatela destes interesses.
A Constituição Federal de 1988 abarcou a proteção dos conhecimentos tradicionais, trazendo á lume questões voltadas ao resguardo das comunidades detentoras de conhecimentos seculares e até mesmo milenares, como são aquelas
que formam a diversidade cultural do país1.
A história constitucional contemporânea no que diz respeito à proteção do
patrimônio cultural, que adenda igualmente os povos tradicionais, fez com que o
constituinte pátrio trouxesse ao texto constitucional de 1988, a conceituação e a
proteção das terras indígenas, definindo-as no § 1°, do art. 2312.
No sentido de dissecar o conceito de terras indígenas exposto pela Constituição Federal de 1988, DANTAS (2003, p. 96), assevera que:
A Constituição Federal brasileira de 1988, nos § 1°, do Art. 231, define a
categoria jurídica em que consistem as terras indígenas, como aquelas tradicionalmente ocupadas pelos índios, habitados em caráter permanente, utilizadas para
suas atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar, necessárias à reprodução física e cultural, segundo
seus costumes e tradições.
Dessa maneira, a proteção destinada às terras indígenas no Brasil possui o
fim de fazer com que os silvícolas não estejam sendo explorados em seu território
e o habitem com segurança.
Os territórios indígenas são bens da união, possuindo os silvícolas o direito
de usufruto exclusivo sob o território, a teor do art. 231, § 2° e 3°, da CRFB. Os
povos indígenas são usufrutuários exclusivos do patrimônio genético existente em
suas áreas, segundo se retira da interpretado do citado dispositivo.
Os quilombolas são titulares do direito de propriedade definitivo do território
que habitam, sendo esses direitos assegurados da mesma forma como aos povos indígenas, independendo da demarcação, expedição de títulos ou de quaisquer atos administrativos neste sentido. Daí que o consentimento para exploração destas áreas (até

1

Destaque-se ainda que a proteção constitucional dos povos tradicionais não somente veio à lume para regulamentar e
resguardar certos diretos inerentes a essas comunidades. O Legislador Constituinte também se preocupou em resguardar a
dignidade da pessoa humana, no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, o qual igualmente abarca os detentores
de conhecimentos tradicionais, aos quais devem ser assegurados além da dignidade da pessoa humana, igualmente toda a
carta de direitos fundamentais inserta na Lei Maior em seu art. 5º e demais dispositivos. Nesse sentido, CUNHA (2004,
p. 65) esclarece quanto a inserção e importância do princípio da dignidade da pessoa humana como sustentáculo para a
proteção da diversidade cultural existente no Brasil, acrescendo que: “Assim, a dignidade da pessoa humana desempenha
a função, no nosso ordenamento, de legitimar a ordem política, na medida em que esta respeita e tutela a dignidade da
pessoa humana, seus direitos individuais e o livre desenvolvimento da personalidade; promover o desenvolvimento da
personalidade de todos, afirmando o respeito à diversidade de culturas; e, principalmente, a função hermenêutica, uma vez
que o ordenamento gravita no núcleo da dignidade”.
2
“São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas por suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e às necessárias
a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.”
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certo ponto protegidas) deve ser prévio e informado, inclusive no que diz respeito à repartição de benefícios, toda vez que se tratar de conhecimentos de povos tradicionais
que envolvam recursos genéticos oriundos de tais áreas. (SANTILLI, 2005, p. 213)
Todavia, a matéria atinente à proteção indígena no Brasil não está somente
adstrita na história legislativa nacional à Constituição Federal. O legislador há
muito, já vinha delineando os direitos de proteção a esses povos tradicionais, porém em muitos casos, confundindo o direito público que lhes é conferido, como é
o caso da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 19 de dezembro de 1973, conhecida
como o Estatuto do Índio. (SOUZA FILHO, 2004, p. 102)
Retomando a proteção constitucional aos povos indígenas, deve-se asseverar
que a disposição constitucional atual vem delineando a consagração de direitos
que até então estavam soterrados e foram mitigados das populações tradicionais
ao longo da historia pátria.
Daí que na visão da doutrina, os direitos reconhecidos aos indígenas pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sobretudo com relação ao território, divulgam uma esfera de proteção e de reconhecimento de um direito coletivo, ou
seja, delineou-se uma nova classe de direitos. (SOUZA FILHO, 2004, p. 179)
Os direitos das minorias étnicas são reconhecidos como sendo direitos únicos, portanto, diversos daqueles pertencentes às demais camadas da sociedade.
São direitos sob o ponto de vista legal, integrantes do sistema jurídico nacional,
mas afetos tão somente a esses povos3.
Portanto, os direitos dos povos indígenas foram reconhecidos na seara constitucional, sendo resguardados os direitos desses e das demais comunidades detentoras de conhecimentos tradicionais associados.
O parâmetro de proteção constitucional dos conhecimentos associados tem delineado na seara doutrinária o reconhecimento deste direito em nível de América Latina,
demonstrando a pressão européia que tentou incessantemente colonizar e “domesticar” os povos indígenas, não conseguiram tirar-lhes o conhecimento, a sua linguagem
própria, bem como a visão abrangente que possuem acerca do seu entorno4.
Esse sistema de proteção constitucional tanto do Brasil, quanto nos demais
países da América Latina estão a demonstrar que a biodiversidade natural e cultural merece resguardo por parte dos sistemas legislativos nacionais e das organizações políticas mundiais como um todo.

3

SOUZA FILHO (2004, p. 184), bem explicita a questão, acrescentando que: “Há evidentemente um outro direito coletivo
dos povos e das minorias, que não pertencem a todos, mas apenas àquele povo. Esses direitos, das minorias étnicas e dos
povos, se comparam aos direitos nacionais quanto à titularidade, somente são titulares os membros da comunidade. Deste
modo, é claro que aqui também há direitos coletivos, no exato conceito acima exposto. Não são a mera soma de direitos
subjetivos individuais, pertencem a um grupo sem pertencer a ninguém em especial, cada um é obrigado a promover a sua
defesa, que beneficia a todos. São indivisíveis entre seus titulares, uma eventual divisão do objeto fará com que todos os
titulares das partes, não são passíveis de alienação, são imprescritíveis inembargáveis, impenhoráveis, intransferíveis, na
exata definição exposta as páginas anteriores.”
4
Complementa-se a assertiva, com a doutrina de SOUZA FILHO, (2004, p.194), ao descrever que: “As Constituições da
América Latina e, em conseqüência os Estados que elas organizam, começam a reconhecer a existência da diversidade social.
Parece que a consciência da sociodiversidade é um fenômeno mundial, basta olhar o leste europeu e dar-se conta de que as
diferenças étnicas não são apagadas tão facilmente, resolver as questões materiais, de sobrevivência física dos povos não torna
todas as gentes iguais. Uma visão dos índios da América e isto fica comprovado: quinhentos anos depois de toda classe de
opressão, miséria e infelicidade não foram suficientes para retirar-lhes as crenças, a cosmovisão e nem mesmo a língua.”
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3. A MEDIDA PROVISÓRIA N. 2186-16/01 E A PROTEÇÃO CONTRA A BIOPIRATARIA
Ao estudar detalhadamente a Medida Provisória n. 2186-16, de 23 de agosto
de 2001, deve-se situar quanto o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
(Lei n. 9985/2000), que disciplinou os espaços que abrigam populações tradicionais e os territórios destinados aos povos indígenas e quilombolas, e os recursos
naturais neles existentes.
As unidades de conservação possuem fundamental importância, eis que se
constituem em um meio para assegurar a preservação da cultura indígena e de
seus conhecimentos tradicionais. (SANTILLI, 2005, p. 185)
A biodiversidade é abrangida por componentes tangíveis e intangíveis que
estão intimamente ligados, não sendo possível dissociar o reconhecimento e
a proteção aos conhecimentos tradicionais de um sistema jurídico que efetivamente proteja os direitos territoriais e culturais desses povos e populações
tradicionais.
Nesse viés, o legislador editou a Medida Provisória nº 2.186-16, em 23 de agosto
de 2001, com o intuito de destinar um regramento legal à proteção dos conhecimentos
tradicionais em face dos perigos imanentes decorrentes da bioprospecção5.
O fim da Medida Provisória é justamente o de destinar a proteção com relação a utilização indevida do patrimônio genético dos quais as comunidades tradicionais são portadoras, possuindo o objetivo de resguardar e preservar o correto e
consentido uso destes conhecimentos tradicionais.
SANTILLI (2005, p. 192), no que concerne aos conhecimentos tradicionais
associados à biodiversidade, define-os pelo caráter de abrangência dos mesmos,
asseverando que:
...“os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade abrangem “desde técnicas de manejo de recursos naturais até métodos de caça e pesca, conhecimentos sobre os diversos ecossistemas e sobre propriedades farmacêuticas,
alimentícias e agrícolas de espécies e as próprias categorizações e classificações de espécies de flora e fauna utilizadas pelas populações tradicionais”.

A Medida Provisória 2.186-16 em estudo é hoje uma espécie de estatuto da
biodiversidade e do patrimônio genético das comunidades tradicionais, ou seja, é o
modelo mais completo de legislação nacional para garantir esse tipo de proteção6.

5

Para Juliana Santilli, “A Medida Provisória nº 2.186-16/2001 regula o acesso e a utilização dos recursos biológicos e
genéticos e dos conhecimentos tradicionais associados separadamente, estabelecendo instrumentos e exigências legais
distintas para ambos: autorização de acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio genético e autorização
de acesso a conhecimento tradicional associado.” (SANTILLI, 2005, p. 190)
6
Neste sentido, deve-se trazer à lume os conceitos constantes da referida legislação aplicáveis ao presente estudo e que estão presentes no artigo art. 7° , incisos II, III, V, VII e XIII, traçando a linha mestra de abrangência da medida provisória.
Art. 7º. Além dos conceitos e das definições constantes da Convenção sobre Diversidade Biológica, considera-se para os
fins desta Medida Provisória:
...
II - conhecimento tradicional associado: informação ou prática individual ou coletiva de comunidade indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, associada ao patrimônio genético;
III - comunidade local: grupo humano, incluindo remanescentes de comunidades de quilombos, distinto por suas condições culturais, que se organiza, tradicionalmente, por gerações sucessivas e costumes próprios, e que conserva suas
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Os conceitos presentes na Medida Provisória em estudo, principalmente o
referente aos conhecimentos tradicionais associados, denotam a importância do
regime jurídico destes, sobretudo em face da reconhecida expressão que a temática ganhou pela exploração industrial decorrente do uso abusivo e furtivo dos
saberes tradicionais, chamada de biopospecção.
Neste sentido, SANTILLI (2005, p. 197) destaca que “Os conhecimentos
tradicionais adquiriram particular importância para a indústria da biotecnologia,
especialmente de produtos farmacêuticos, químicos e agrícolas”.
O estudo da Medida Provisória nº 2.186-16, requer que se adentre igualmente nos conceitos da biopirataria nas formas como atualmente se apresentam no
cenário mundial em estudos doutrinários a respeito do tema.
E nesse sentido, VANDANA SHIVA (2001, p. 32) alerta para a necessidade
de proteção dos direitos de propriedade intelectual, que estão sendo utilizados
como supedâneo para o furto dos conhecimentos tradicionais associados das comunidades detentoras, asseverando que: “Negando-se a criatividade da natureza
e de outras culturas, mesmo quando essa criatividade é explorada para se obter
um ganho comercial, os DPI passam a ser outro nome para o roubo intelectual e
a biopirataria”.
Nessa esteira, advém a necessidade de ser resguardados os conhecimentos
tradicionais associados, principalmente quando os processos de biopirataria estão
sendo tão evidentes no mundo contemporâneo.
É necessário alertar que, na visão de VANDANA SHIVA, os Direitos de Propriedade Intelectual se constituem em uma designação sofisticada para a pirataria
moderna, pois estão arraigados em uma monocultura do conhecimento que exclui
outras tradições, de modo que e sua proteção sufoca as maneiras pluralistas de
saber que têm enriquecido o mundo contemporâneo. (2001, p. 32)
Por biopirataria, entende SANTILLI (2005, p. 198-199), como sendo: “a
atividade que envolve o acesso aos recursos genéticos de um determinado país ou
aos conhecimentos tradicionais associados a tais recursos genéticos (ou a ambos)
em desacordo com os princípios estabelecidos na convenção sobre diversidade
biológica”.
Ainda quanto a Medida Provisória nº 2.186-16, tem-se que esta legislação
pátria de proteção da conservação da biodiversidade constitui-se em verdadeiro avanço no campo de proteção aos conhecimentos tradicionais, notadamente
quando aduz em seu texto que os benefícios decorrentes da exploração dos conhecimentos tradicionais devem ser acompanhados do prévio consentimento da

instituições sociais e econômicas;
V - acesso
ao conhecimento tradicional associado: obtenção de informação sobre conhecimento ou prática individual ou coletiva, associada ao patrimônio genético, de comunidade indígena ou de comunidade local, para fins de pesquisa científica,
desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando sua aplicação industrial ou de outra natureza;
VII - bioprospecção:
atividade exploratória que visa identificar componente do patrimônio genético e informação sobre conhecimento tradicional associado, com potencial de uso comercial;
XIII - Contrato
de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios: instrumento jurídico multilateral, que qualifica as partes, o objeto e as condições de acesso e de remessa de componente do patrimônio genético e de conhecimento
tradicional associado, bem como as condições para repartição de benefícios;
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comunidade envolvida, devendo existir a contraprestação financeira sobre os lucros decorrentes de tal exploração.
A Medida Provisória nº 2.186/01, dispõe sobre a utilização destes recursos genéticos derivados de áreas habitadas por populações tradicionais, regulando as disposições sobre tais bens, enfatizando primordialmente pela necessidade
de consentimento prévio e informado, além da previsão legal de pagamento de
royalties e repartição dos benefícios, inclusive com a obrigatoriedade de acesso a
tecnologia e capacitação de recursos humanos locais.
Dispõe também o texto legal que dependerá tal exploração não somente do
consentimento prévio e informado, mas também da ouvida da Fundação Nacional
do Índio - FUNAI quando este acesso ocorrer em área estritamente indígena.
Portanto, mais que o consentimento prévio e informado, necessário também
que tais comunidades tradicionais participem de todo o processo que envolva a
exploração do material genético, ou seja, desde a celebração do contrato à execução do projeto e a participação nos lucros.
E o consentimento prévio e a decorrente repartição dos benefícios, estão
mencionados na legislação em análise, nos artigos 8°, combinado com o art. 25
da Medida Provisória nº 2.186-16, devendo ser postos em prática, através dos
procedimentos neles contidos.
A Medida Provisória em análise é a principal legislação pátria no sentido
de resguardar os conhecimentos tradicionais. Neste aspecto, SATILLI expõe os
objetivos da referida Medida Provisória, ao aduzir que:
“O objetivo da legislação deve ser garantir que as patentes e os demais
direitos de propriedade intelectual não se oponham aos objetivos da Convenção sobre Diversidade Biológica, e os direitos intelectuais coletivos
dos detentores de conhecimentos tradicionais sejam respeitados e garantidos. O importante é que a lei garanta expressa e eficazmente tais direitos, independentemente da criação ou não de tais registros – estes, em
qualquer hipótese, deverão ter sempre natureza declaratória, e o acesso e
a utilização das informações neles disponíveis deverá sempre respeitar os
direitos intelectuais coletivos dos povos tradicionais.” (SANTILLI, 2005,
p. 242-243).

Assim, visualiza-se que Medida Provisória é um marco no direito protetivo
das comunidades tradicionais, notadamente quando o viés de proteção é externado desde a proteção dos Direitos de Propriedade Intelectual até a repartição eqüitativa dos lucros, além do treinamento dos nativos envolvidos, para que possam
ter o acesso e participem ativamente da difusão fiel e, portanto, comprometida de
seus conhecimentos.
4. CONCLUSÕES ARTICULADAS
4.1 Percebe-se um avanço no processo de proteção aos conhecimentos tradicionais no Brasil, tanto na via constitucional, como na infraconstitucional. O direito
brasileiro deve fazer ainda mais pelo processo de reconhecimento da personali-
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dade civil das comunidades tradicionais, prezando pela ampla independência de
seus membros.
4.2 O novo conteúdo normativo da proteção dos conhecimentos tradicionais associados, deve resguardar os interesses morais e patrimoniais das populações que
lhes compõe. Os direitos morais devem se estender à personalidade jurídica e o
patrimonial limitado á negativa de acesso aos bens genéticos, de modo a protegêlas de apropriação através da biopirataria.
4.3 As produções e inovações oriundas da natureza assumem um valor não somente econômico, mas sim possuem uma dimensão mitológica, simbólica dento
dos conhecimentos tradicionais associados.
4.4 O direito deve ingressar como meio a elevar o acesso à cidadania dos povos
indígenas e demais comunidades tradicionais, sobretudo para evitar a apropriação
dos Direitos de Propriedade Intelectual por parte dos países do industrializados
do norte.
4.5 O Brasil, enquanto signatário da Convenção sobre Biodiversidade, em muito
inovou ao editar a Medida Provisória nº 2.186-16, a qual além de marco referencial na proteção dos direitos de propriedade intelectual das comunidades tradicionais, trouxe inúmeras especificações que servem de sustentáculo de proteção a
tais povos até então vulneráveis.
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1. INTRODUÇÃO
A presente tese tem por objetivo demonstrar a importância da ampliação do
conceito de Biossegurança para a preservação e proteção da Biodiversidade no
Planeta. A evolução deste conceito, ao longo das últimas décadas - de uma perspectiva meramente antropocêntrica para uma abordagem com enfoque na Biodiversidade como um todo - fez-se fundamental para o efetivo reconhecimento da
importância da preservação desta.
No entanto, a Nova Lei relativa a Biossegurança no Brasil, apesar de reconhecer a Biodiversidade, acaba por ignorar preceitos fundamentais e que devem
ser adotados pela sociedade, como garantia da continuação da vida na Terra.
Tais preceitos estão representados, principalmente, pelos princípios da Democracia Participativa e da Precaução, princípios estes disciplinados na Constituição Federal Brasileira, mas que, infelizmente, ainda não tiveram o seus valores
devidamente reconhecidos pelos fazedores e operadores das leis.
Com esta tese, então, procuraremos demonstrar o desrespeito existente para
com os cidadãos brasileiros, que em um real Estado Democrático de Direito,
deveriam ser inseridos nos processos de tomada de decisões, pois são, também,
responsáveis pelos danos e ou catástrofes que acontecem ou poderão vir a acontecerem no ambiente, considerando ainda, por fim, que a proteção e preservação
deste último constituem-se em deveres da população e do Estado, inclusive, disciplinados na Constituição Federal de 1988.
Primeiramente, faremos uma abordagem sobre o conceito de Biossegurança e sua evolução na legislação brasileira. Em seguida, discorreremos sobre os
Princípio da Precaução e a necessidade de sua efetivação nas tomadas de decisões
políticas, já que tal princípio é assegurado constitucionalmente. Por fim, criticaremos a Nova Lei de Biossegurança, no que tange a sua constitucionalidade.
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2. A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE BIOSSEGURANÇA E SUAS MELHORIAS PARA A EFETIVA
PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE
O reflexo de valores preocupados com a vida de modo geral, deve estar
presente no sistema jurídico como um todo, trata-se de biossegurança. Aliás, a
Biossegurança, inicialmente, estava somente relacionada com a segurança da vida
humana, e hoje, evoluindo juntamente com toda a evolução filosófica, também
abrange valores mais Biocêntricos1.
O conceito de Biossegurança teve a sua construção iniciada na Conferência ocorrida no Centro de Conveções de Asilomar2, Pacific Grove, Califórnia, na
década de setenta, onde discutiu-se sobre os impactos da engenharia genética na
sociedade. Mas seu conceito evoluiu muito nas décadas subseqüentes, abrindo
espaço para uma perspectiva muito mais ampla. Nessa época a Organização Mundial da Saúde a definia como: “práticas preventivas para o trabalho com agentes
patogênicos para o homem”. 3 Ou seja, o foco de preocupação era para com a saúde do trabalhador frente aos riscos biológicos no ambiente ocupacional.
Nos dizeres de Telma Abdalla de Oliveira Cardoso e Hermann G. Schatzmayr, a Biossegurança “sai de uma discussão apenas no contexto laboratorial, onde ações preventivas buscavam preservar a segurança do trabalhador e
a qualidade do trabalho, para uma necessidade mais complexa de preservar as
espécies do planeta”.4
Dentro desse contexto, a Convenção sobre a Diversidade Biológica definiu
a necessidade dos países signatários estabelecerem um Protocolo Internacional de
Biossegurança, visando o desenvolvimento sustentado e a prevenção de efeitos
danosos sobre a conservação da Biodiversidade desses países.
Nesse sentido, a Biossegurança começa a ser compreendida como a segurança da própria vida. Sob o ponto de vista técnico, “estas novas tecnologias colocam
novos desafios para os órgãos de fiscalização e controle, frente à necessidade da
existência de mecanismos que possibilitem o monitoramento dos impactos ambientais e sobre a saúde do homem, advindos da liberação de organismos geneticamente modificados em ecossistemas distintos.” 5
Principalmente nos anos 90 a definição de Biossegurança sofreu grandes
mudanças. Em seminário realizado no Instituto Pasteur em Paris 6, ocorreu a inclusão de temas como ética em pesquisa, meio ambiente, animais e processos
envolvendo tecnologia de DNA recombinante, em programas de Biossegurança.
Assim, encontra-se uma outra definição para o termo, qual seja, “a biosseguran-

1
LEOPOLD, Aldo. A Sand County Almanac, with Essays on Conversation from Round River. Nova York: Oxford
University Press, 1970.
2
CARDOSO, Telma Abdallade Oliveira; SCHATZMAYR, Hermann G. Panorama histórico do processo construtivo de
normas relativas a risco na elaboração da ciência. In: COSTA, Maria de Fátima Barroso da.; COSTA, Marco Antonio F. da.
(org.). Biossegurança de OGM: Saúde humana e ambiental. Rio de Janeiro: Papel Virtual, 2003. p.31.
3
WHO. Laboratory Biosafety Manual. 2. ed. Geneva: World Health Organization, 2003.
4
CARDOSO; SCHATZMAYER, op cit., p.31.
5
Ibidem, p. 32.
6
INSERM. Les Risques Biologiques em Laboratorie de Recherche. Paris: Institut Pausteur, 1991.
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ça é o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação
de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento
tecnológico e prestação de serviços, visando à saúde do homem, dos animais, a
preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados”.7
Tal conceito amplia o foco da Biossegurança para a proteção e a qualidade
ambientais. Por isso a preocupação com esta torna-se uma tendência mundial, são
promovidos novos padrões de comportamento frente às questões de preservação do
meio ambiente e da própria vida, trazidas pela mudança de paradigma cultural.8
Atualmente, uma questão que se impõe para o recente campo de conhecimento da Biossegurança é a sua capacidade de assegurar, de maneira demonstrativa e objetiva, os meios de controle que conseguem definir segurança e risco para
o ambiente e para a saúde do homem ligados também à liberação de Organismos
Geneticamente Modificados (OGMs).
Continuando a análise da conceitualização da Biossegurança, mas agora na
perspectiva da legislação brasileira, percebe-se que com a Portaria n. 228, de 28
de abril de 1998, do Ministério do Exército, adotou-se o mesmo sentido adotado
no seminário acima mencionado.
Posteriormente, por meio de influências de experiências e iniciativas internacionais, principalmente européias, um projeto de lei do Senador Marco Maciel,
depois de tramitar no Congresso Nacional por 5 anos, foi transformado na Lei
de Biossegurança em 1995 (Lei n. 8.974/1995)9, que criou a Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança (CTNBio), de início vinculada à Presidência da República e depois ao Ministério da Ciência e Tecnologia com a Medida Provisória
n. 2.191-910, de 23 de agosto de 2001.11
A Lei n. 8.974/1995, ainda cria o Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB) e as Comissões Internas de Biossegurança (CIBio). E a partir de
sua criação a CTNBio estabelece várias instruções normativas, para o gerenciamento e normatização do trabalho com engenharia genética e a liberação de
OGMs no Brasil. 12 Mas em março de 2005 foi criada a Nova Lei de Biossegurança, Lei nº 11.10513 , extinguindo a primeira. A abordagem da mesma será
feita mais adiante.
Com as modernas biotecnologias as barreiras naturais entre as espécies foram rompidas, e José Luiz Telles e Rafaela Guerrante nos dizem que
é este avançar no desconhecido que faz com que haja a necessidade da comunidade científica refletir eticamente sobre as conseqüências de suas pesquisas

7

TEIXEIRA, Pedro; VALLE, Sílvio. Biossegurança: uma Abordagem Multidisciplinar. 3. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2002.
KUHN, Thomas. A estrutura das Revoluções Científicas. São Paulo: Perspectiva, 1967.
9
BRASIL. Lei. n 8.974, de 05 de janeiro de 1995. Disponível em: <http://www2.senado.gov.br/sf/legislacao/legisla/ > .
Acesso em: 28 out. 2004.
10
BRASIL. Medida Provisória n 2.191-9, de 28 de junho de 2001. Disponível em: <http://www2.senado.gov.br/sf/legislacao/legisla/ > . Acesso em: 28 out. 2004.
11
CARDOSO; SCHATZMAYR, op. cit., p. 40.
12
Ibidem, p. 32.
13
BRASIL. Lei n 11.105, de 24 de março de 2005. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/
Lei/. Acesso em:01 de maio de 2006.
8

784

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

e que toda a sociedade venha a ser chamada a assumir a responsabilidade de
estabelecer os rumos do futuro de nosso planeta. 14

A Biossegurança requer ação educativa, e como tal pode ser representada pelo
sistema de ensino-aprendizagem. Mas para isso é preciso haver um modelo de conduta. A exemplo da legislação ambiental que tem um caráter educacional, a lei de
biossegurança também poderia ter como objetivo a construção de uma cultura de
preocupação com atitudes mais conscientes em todas as áreas por ela abrangidas.
A Biossegurança, então, pode ser entendida “como um processo de aquisição de conteúdos e habilidades, com o objetivo de preservação da saúde do
homem, das plantas, dos animais e do meio ambiente”. 15
Buscando analisar, de forma racional, imparcial e prudente, as conseqüências trazidas pelas novas práticas biotecnológicas, a Bioética tem significado um
forte movimento social e acadêmico. Telles e Guerrance mencionam que “uma
bioética capaz de legitimar, perante a sociedade, os riscos que vale a pena correr,
tendo em vista tanto os objetivos pragmáticos dessa tecnologia quanto a eficácia
da biossegurança em prever e controlar a probabilidade dos riscos envolvidos.” 16
Este é o elo de ligação da Biossegurança com o Direito Ambiental, a preocupação com atitudes ambientalmente corretas. Para tanto, se faz necessária uma
legislação preocupada com a conscientização em relação às conseqüências advindas das atitudes, tanto dentro dos laboratórios quanto desde a formação dos
profissionais.
Por isso, a relevância da educação ambiental, restando clara a conexão da
Biossegurança também com o meio ambiente fica evidente a influência do paradigma Biocêntrico também nela, ou seja, o foco de preocupação deixa de ser o homem
e passa a ser o meio ambiente como um todo. É claro que o homem não está sendo
posto de lado, uma vez inserido neste ambiente ele é parte da preocupação.
A legislação tem o papel fundamental no trabalho de conscientização da
sociedade, até mesmo pelo valor simbólico dela, porém, somente a criação da lei
sem que haja preocupações com mudanças culturais, torna-se uma tarefa incompleta. O despertar para a importância da Biossegurança, que hoje é feito com os
profissionais de várias áreas, pode ser trabalhado desde muito antes da formação
profissional, a partir do ensino primário, “cultivando”, desta forma, profissionais
já conscientes, o que facilitaria as atitudes “seguras”.
Com as novas tecnologias, “o controle genético levanta questões éticas de
um tipo totalmente inédito. Uma vez que aquilo que está em causa são a própria
natureza e imagem do homem, é a prudência que, por si só, se torna nosso primeiro dever ético”. 17

14
TELLES, José Luiz; GUERRANTE, Rafaela. Princípio da Precaução: Uma resposta ética ao desafio biotecnocientífico
dos Organismos Geneticamente Modificados. In: COSTA, Marco Antonio F. da. (org.). Biossegurança de OGM: Saúde
humana e ambiental. Rio de Janeiro: Papel Virtual, 2003. p. 151.
15
COSTA, Maria de Fátima Barroso da. Protegendo a Vida. Revista Proteção, Novo Hamburgo, n.86, ano XII, p. 46-47,
fev. 1999.
16
TELLES; GUERRANTE, op cit., p. 156.
17
JONAS, Hans. Ética, Medicina e Técnica. Lisboa: Vega. 1994. p. 63- 64.
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A participação dos cidadãos ambientalmente consciente deveria se fazer necessária nas tomadas de decisões que envolvam interesses de todos, inclusive das futuras gerações. No entanto, o que pode ser visto é quase um descaso do Poder Público para com
a população, exemplo disso pode ser visto na Nova Lei de Biossegurança brasileira.
3. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO: PRERROGATIVA PARA A BIOSSEGURANÇA
“O princípio da precaução consiste em dizer que não somente somos responsáveis sobre o que nós sabemos, sobre o que nós deveríamos ter sabido, mas,
também, sobre o que de nós deveríamos duvidar”
(Jean-Marc La Vieille)

Tratando-se das novas tecnologias, os danos que podem advir das mais diversas ações as quais estamos expostos são consideravelmente mais graves, o que
nos remete a novas questões sobre a responsabilidade da ciência e dos cientistas
no que concerne a preservação da complexidade da vida.
O sociólogo alemão Ulrich Beck, constatou que, paradoxalmente, o nível de
precaução da sociedade pós-moderna diminuiu à medida que os riscos aumentaram, caracterizando o que ele chama de “sociedade de risco”.
Anteriormente o poder executivo vinha tratando o gerenciamento dos riscos
já definidos (identificados) da mesma forma com que tratava os riscos ainda por
definir, assumindo um baixo nível residual do risco, conseqüentemente aumentando a tolerabilidade da população em relação aos mesmos. 18
Biossegurança, no seu sentido literal, nos reporta a idéia de “segurança da
vida”. Ora, para ter-se segurança na sociedade de risco na qual vivemos, temos
que tomar a precaução como pressuposto para uma possível ação.
Por esta razão, tanto a Biossegurança quanto o Direito Ambiental possuem
como princípio fundamental o Princípio da Precaução. Tal princípio nos reporta
à idéia de que é preciso preocupar-se com as atitudes antes mesmo de que elas
sejam tomadas, pois as conseqüências, muitas vezes, são irreversíveis. Principalmente no que diz respeito ao meio ambiente, dificilmente consegue-se voltar ao
status quo ante.
O conceito de precaução descreve o que se tem considerado a mais nova e
importante política de cooperação internacional sobre o meio ambiente. Ele visa
à durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas e à continuidade
da natureza existente no planeta.
Sua definição foi formulada em 1992, na Conferência das Nações Unidas para
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que ocorreu no Rio de Janeiro – a chamada
“Declaração do Rio de Janeiro”19, juntamente com outros 26 princípios.

18

BECK, Ulrich. Modern Society as a Risk Society. In: The Culture and Power of Knowlegde: Inquiries into Contemporary Societies. Berlin: Walter de Gruyter & Co., 1992.
19
TELLES; GUERRANTE, op cit., p. 158.
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Isso significa dizer que, quando não se tem certeza sobre possíveis impactos, não se deve autorizar que tal atividade se realize. Em caso de inexistência de
informação segura sobre impactos ambientais, deve-se dar margem de segurança
adicional para ações de precaução que evitem possíveis danos. Enfim, a falta de
plena certeza científica não deve ser usada como razão para postergar providências para evitar ou minimizar essa ameaça.
A origem do Princípio da Precaução surge do princípio alemão VorsorgePrinzip que traz em seu conceito a idéia de atenção, de cuidado por obrigação e
por preocupação. Segundo Peter H. Sand20 a tradução em inglês é imperfeita, pois
essa idéia de tutelar por preocupação foi esquecida e só recentemente relembrada
por advogados ambientalistas americanos.
Foi ainda negociada e assinada durante a Conferência do Rio 92, a Conferência das Nações Unidas Sobre a Mudança de Clima21, outro marco histórico
com relação ao Princípio da Precaução.
No Tratado de Maastricht22, 1992, sobre a União Européia, o Princípio da
precaução foi elevado ao patamar de ideal constitucional da mesma. No Brasil,
esse princípio também é considerado Princípio Constitucional, desde 1988, implicitamente referido no artigo 225 da Constituição Federal de 198823. A precaução
age no presente para não se ter de “chorar e lastimar” no futuro. Ela não só deve
estar na atualidade para impedir o prejuízo ambiental, mesmo que incerto e que
possa resultar das ações ou omissões humanas, como deve atuar para prevenção
oportuna desse prejuízo.
O Princípio da Precaução para ser aplicado efetivamente, tem que suplantar a pressa, a precipitação, a improvisação, a rapidez insensata e a vontade de
resultado imediato. Materializa-se na busca da segurança do meio ambiente e da
continuidade da vida. Em caso de dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente.
É oportuno distinguir o Princípio da Precaução e outro princípio basilar utilizado no gerenciamento dos riscos ao ambiente, o Princípio da Prevenção. Para
alguns autores, prevenir significa agir antecipadamente, contudo, para que aja
ação é preciso que se forme o conhecimento do que prevenir, nas palavras de Jean
Dausset “para prevenir é preciso predizer”24. Sem informação organizada e sem
pesquisa não há prevenção. Na precaução, a incerteza científica não é escusa para
postergar projetos eficazes para prevenir a degradação ambiental.
Portanto, de acordo com o Princípio da Prevenção é necessário o reconhecimento da existência de um perigo – conhecido- já para o Princípio da Precaução
o mero risco de dano – ameaça- já é suficiente para a não tomada de atitude. No

20
SAND, Peter H.. The Precautionary Principle: A European Perspective. Human and Ecological Risk Assessment. v.
6, n. 3. Jun. 2000. p. 445-458
21
Ibidem.
22
Ibidem.
23
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988 / Antonio Luiz de
Toledo Pinto, Marcia Cristina Vaz dos Santos Windt, Lívia Céspdes (col.) 33. ed. atual. ampl. São Paulo: Saraiva, 2004.
p. 142.
24
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 8. ed. São Paulo: Malheiros , 2000. p.63.
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entanto, existem autores que não percebem essa diferença, tratando esses dois
princípios como um só, como é o caso de Édis Milaré. 25
Partindo dessa premissa, uma das ramificações do Princípio da Precaução,
provavelmente a mais importante, é a que diz respeito ao direito de acesso à informação. Conforme Peter Bernstein, “risco não é acaso, é escolha” 26. Aqueles
que aceitam o risco e, eventualmente aqueles que potencialmente sofrerão as conseqüências, devem ter acesso igual a todas as informações, para que façam suas
próprias escolhas.
Daí decorre a necessidade de que as informações que envolvam riscos para
a sociedade nunca devam ser monopolizadas, nem pelo poder público nem pela
iniciativa privada e, portanto, por definição, comum a todos.
Um dos mecanismos que podem ser utilizados para esse propósito diz respeito às informações de rotulagem e de ciclo de vida dos produtos, desde sua
origem até a sua comercialização. Depois de analisar a sociedade global moderna, despreparada para o gerenciamento dos riscos gerados pelo desenvolvimento
científico, Peter H. Sand27 vê na conjugação do Princípio da Precaução com o
Princípio da Publicidade, uma forma de melhor preparar a comunidade.
Depois de analisarmos a importância do Princípio da Precaução, bem como sua
fundamentação filosófica e constitucional, abordaremos a Lei que criou a CTNBio,
extinta pela Nova Lei de Biossegurança (Lei n. 11.105/2005). Em seguida, discorreremos sobre a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade da última, por esta
não ter respeitado os Princípio da Democracia Participativa e da Precaução.
4. A CTNBIO E A NOVA LEI DA BIOSSEGURANÇA– O DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA
PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA E DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO
Na tentativa de analisarmos o desrespeito para com as regras constitucionais, buscaremos demonstrar que a Lei n.11.105/2005, na prática, não observa os
princípios da Participação Democrática e da Precaução
4.1 A CTNBio e o Estado Democrático de Direito
Considerando as transformações do Estado Moderno e a perspectiva de consolidação do Estado Democrático de Direito, que tem como característica de democratização a aproximação entre Estado e sociedade, acreditamos que os espaços
decisórios devem avançar para além dos limites estatais, incluindo a participação
da sociedade civil. Segundo Bolzan de Morais, o Estado Democrático de Direito
tem um conteúdo transformador da realidade, não se restringindo, como o Estado
Social de Direito, a uma adaptação melhorada das condições sociais de existência.

25
26
27

MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
BERNSTEIN, Peter L. Against the Gods: The Remarkable Story of Risk. New York: JohnWiley and Sons, 1996.
SAND, op. cit., p. 445-458.
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Assim, o seu conteúdo ultrapassa o aspecto material de concretização de uma vida
digna ao homem e, passa a agir simbolicamente como fomentador da participação
pública. E mais, a idéia de democracia contém e implica, necessariamente, a questão da solução do problema das condições materiais de existência28.

O Estado brasileiro, mesmo com todo seu aparato institucional, não está conseguindo responder a toda a demanda sócio-ambiental, até porque, os problemas
ambientais não são os únicos existentes. Todavia, há na sociedade brasileira um potencial de organização capaz de ultrapassar essas crises. Paulo Bonavides menciona
que, no sentido de contornar a situação, “novas energias sociais se arregimentam,
concentradas no afã de tolher a pior forma de recolonização do gênero humano:
aquela que ignora o sentimento nacional, extirpa as raízes da cultura, pospõe tradição e identidade, materializa valores, submete cada povo à tirania do lucro (...)”29.
Poderíamos vislumbrar como uma tentativa de superação da crise a tendência
institucional de inclusão da participação da sociedade nos processos de decisão do
Estado, a partir, principalmente, das reformas do Estado brasileiro da década de
90. Entretanto, na maior parte das vezes, esses espaços têm sido meramente formais e não representam uma efetiva participação política da sociedade no âmbito
institucional, servindo, não raras vezes, apenas como uma forma de legitimação
do status quo sem representar uma intervenção social capaz de transformar a realidade, tal qual prevê o Estado Democrático de Direito.
A nova Lei, ao restaurar a CTNBio e ao criar o Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS – apesar de mencionar a sociedade civil como participante
ativa das decisões30, na prática essa participação pode ser encarada como fictícia.
Isto porque, a CNBS31, segundo o art. 8º, § 1°, III da Nova Lei de Biossegurança32, tem o poder de decidir em última instância sobre questões relativas a

28

MORAIS, Jose Luis Bolzan de. Do Direito Social aos Interesses Transindividuais: o Estado e o Direito na ordem
contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado,1996. p. 74-75.
29
BONAVIDES, Paulo. Do país constitucional ao país neocolonial. A derrubada da Constituição e a recolonização pelo
golpe de Estado Institucional. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p.56.
30
Art. 11. A CTNBio, composta de membros titulares e suplentes, designados pelo Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, será constituída por 27 (vinte e sete) cidadãos brasileiros de reconhecida competência técnica, de notória atuação
e saber científicos, com grau acadêmico de doutor e com destacada atividade profissional nas áreas de biossegurança,
biotecnologia, biologia, saúde humana e animal ou meio ambiente, sendo:
31
Art. 9o . O CNBS é composto pelos seguintes membros:
I – Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, que o presidirá;
II – Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia;
III – Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário;
IV – Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
V – Ministro de Estado da Justiça;
VI – Ministro de Estado da Saúde;
VII – Ministro de Estado do Meio Ambiente;
VIII – Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
IX – Ministro de Estado das Relações Exteriores;
X – Ministro de Estado da Defesa;
XI – Secretário Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República.
§ 1o O CNBS reunir-se-á sempre que convocado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, ou mediante provocação da maioria de seus membros.
32
Art. 8°, §1°, III -avocar e decidir, em última e definitiva instância, com base em manifestação da CTNBio e, quando
julgar necessário, dos órgãos e entidades referidos no art. 16 desta Lei, no âmbito de suas competências, sobre os processos
relativos a atividades que envolvam o uso comercial de OGM e seus derivados.

Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students‘ Papers

789

OGMs e seus derivados. Este fato, acaba por ir de encontro ao princípio constitucional da Democracia Participativa.
Por esta razão, todas as decisões de tal Conselho poderão vir a demonstrar
parcialidades políticas, já que a lei abre a possibilidade de exclusão dos reais interesses da sociedade civil, pelo simples fato de não existir previsão de representação de um membro direto de tais interesses. Sabemos que o Conselho Nacional
de Biossegurança deveria agir conforme os interesses dos cidadãos, já que formalmente os representa, isto porém, pode não ser vislumbrado na prática.
A Lei que cria a CNBS contraria toda uma tendência internacional de parceria entre Estado e Sociedade Civil., mesmo que formalmente preveja a sua inserção no âmbito da CTNBio. Na construção dessa perspectiva Anthony Giddens
fala de uma possível parceria entre o Estado e a sociedade civil, a qual dá o nome
de nova economia mista. Para ele, o governo poderia agir conjuntamente com a
comunidade fomentando a renovação e o desenvolvimento da mesma, cada um
facilitando a ação do outro.33
Mas o fenômeno de inserção da sociedade nos processos decisórios, por
meio de diálogos que realmente possibilitem a compreensão dos anseios dessa coletividade, só será possível se levarmos em conta a pluralidade, ou seja, se conseguirmos perceber a relevância das peculiariedades de cada indivíduo e, ao mesmo
tempo, da comunidade a qual ele está contextualizado.34
4.2 A Lei n. 11.105/2005 e o Princípio da Precaução
Uma outra crítica surge quando falamos do Princípio da Precaução. Assim como a representatividade dos cidadãos está prevista no artigo 11 da Lei n.
11.105/2005, o Princípio da Precaução também vem explícito no seu no artigo 1°
ao mencionar que a referida Lei estabelece normas de segurança e mecanismos de
fiscalização, devendo observá-lo.
No entanto, a própria Lei ao entrar em vigor não respeitou tal princípio, pois
seu principal objeto – os OGMs - ainda não teve um estudo conclusivo de que
os mesmos não trazem riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Quando isso
acontece, diz o princípio da precaução que tal medida não deve ser tomada, pelo
simples fato de não haver o mínimo grau de segurança.
Além do mais, o Princípio da Informação, ramificação do Princípio da Precaução, conforme mencionado anteriormente, também não está sendo observado. Como ainda não foi implementada a rotulagem dos produtos que contenham
OGMs e seus derivados, não resta à população opções de escolha.
Ainda tratando-se do Princípio da Informação, talvez a maior parte da população não tenha conseguido distinguir os objetos que a Lei engloba, uma vez

33

GIDDENS, Anthony. A terceira via: reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da social-democracia. Trad. de
Maria Luiza X. de A. Borges.Rio de Janeiro: Record, 2000. p. 89.
34
WOLKMER, Antonio Carlos. Pressupostos de Legitimação para se pensar a justiça e o pluralismo no direito. In: MERLE, Jean-Christophe; MOREIRA, Luiz. Direito e Legitimidade. São Paulo: Landy, 2003. p.419
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que nela estão incluídas várias formas de biotecnologia além dos OGMs, como
é o caso das “células tronco”. Entendemos que matérias de tamanha diversidade
científica não poderiam estar conjugadas em um mesmo dispositivo legal.
Partindo-se ainda do pressuposto de que o Princípio da Precaução é um princípio constitucional35 previsto no art. 225 a Constituição Federal, ao regulamentar
a “construção, o cultivo, a produção, a manipulação, o transporte, a transferência,
a importação, a exportação, o armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o
consumo, a liberação no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente
modificados – OGM e seus derivados”36 o legislador tomou uma postura um tanto
quanto perigosa, assumindo os riscos por toda a população e desrespeitando o
referido princípio.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: BIOSSEGURANÇA COMO PRESSUPOSTO PARA A PROTEÇÃO
DA BIODIVERSIDADE
Após a análise da Nova Lei da Biossegurança, inserida em um contexto de
Estado Democrático de Direito e tendo como pressuposto o Principio Constitucional da Precaução, pode-se concluir que, apesar de toda a evolução filosófica
do conceito de biossegurança, a forma como esta foi posta na legislação pátria
compromete o seu objetivo principal, ou seja, não consegue de fato preservar e
proteger a Biodiversidade, pelo menos não integralmente.
A diversidade da vida, que teoricamente deveria ser assegurada pela Lei
11.105/2005, resta por ela ameaçada, pois as tecnologias aprovadas e envolvidas
nesta lei expõem o meio ambiente, como um todo, a riscos, cuja gravidade não
podem ser sequer imaginadas.
6. CONCLUSÕES ARTICULADAS
6.1 Apesar de toda a evolução do conceito de Biossegurança, no sentido de visar
a proteção das mais diversas formas de vida, a Lei n. 11.105/2005, não assegurou
suficientemente princípios basilares do Estado Democrático de Direito de forma
que a Biodiversidade ficasse realmente protegida.
6.2 O Princípio da Precaução é tido como prerrogativa fundamental para a Biossegurança e a conseqüente preservação da Biodiversidade. Isto porque, ao tomar-se
decisões baseadas em tal princípio, age-se com cautela necessária para a preservação dos possíveis danos que poderão advir dos riscos assumidos hoje;

35
Sobre esse assunto ver os constitucionalistas portugueses: José Joaquim Gomes Canotílho em sua obra: Direito Público
do Ambiente (Direito Constitucional e Direito Administrativo). Curso de Pós-graduação promovido pelo CEDOUA e a
Faculdade de Direito de Coimbra no ano de 1995/1996. Também : Jorge Miranda em Vasco Pereira da Silva. Como a
Constituição é Verde. in Nos 25 anos da Constituição da república portuguesa de 1976. Associação Acadêmica Faculdade
de Direito de Lisboa: Lisboa, 2001.
36
Parte do art. 1° da Lei n. 11.105/2005.
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6.3 A Lei da Biossegurança dá espaço de inserção aos cidadãos na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, porém, tal representação não traz efetiva participação no contexto das tomadas de decisões relativas às novas tecnologias;
6.4 Isto porque, o Conselho Nacional de Biossegurança, que tem o poder de aprovar e decidir em última e definitiva instância sobre o objeto em análise, é representado apenas por membros de diferentes ministérios, além de uma secretaria
especial, o que não garante o resguardo dos interesses da comunidade brasileira;
6.5 O Princípio da Precaução e o Princípio da Informação não foram respeitados
no momento da aprovação da Lei n. 11.105/2005, pois sobre o seu objeto não houve debate suficiente a ponto de sanar grande parte das dúvidas relativas aos seus
riscos. Desta forma, a Biodiversidade, mais uma vez, fica ameaçada.
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LA NATURALEZA JURÍDICA DEL PRINCIPIO
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DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE
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Autónoma Metropolitana (México)-Universidad de Alicante (España)

1. INTRODUCCIÓN
A manera de preámbulo señalaremos que coincidimos con la opinión de DEMETRIO LOPERENA ROTA (Desarrollo Sostenible y Globalización, 2003) en
el sentido de que la difícil construcción del Derecho del medio ambiente implica
el desarrollo de una Teoría General sólida en esta rama de las ciencias jurídicas,
ya que la falta de criterios conceptuales en nuestra disciplina, en contraste con la
proliferación de estudios de los instrumentos jurídicos de protección ambiental,
hace zigzaguear la eficaz aplicación de las normas jurídicas medioambientales.
El tema del presente trabajo parte de la premisa anterior. En términos generales en nuestra opinión el tema desarrollo sostenible se diluye en la asimilación
conceptual ya sea con otros principios del Derecho en general o con diversos
principios particulares del Derecho del medio ambiente, o bien el enfoque simplificado en el sentido de reducirlo, con ciertos matices, a ciertos fines del desarrollo, principalmente en el ámbito de la economía. Esta situación nos conduce a
una confusión teórica sobre la naturaleza jurídica del desarrollo sostenible.
Con el fin de contribuir al análisis de este tema de gran relevancia para
el Derecho y particularmente del Derecho del medio ambiente esbozaremos a
continuación algunos de los referentes fundamentales de nuestra reflexión sobre
el desarrollo sostenible, sin pretender agotar dicho tema, debido a la naturaleza
propia de este trabajo.
2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
En primer lugar señalaremos que en marzo de 1972 se publicó la versión
en inglés de los Límites del Crecimiento1, The Limits to Growth, de la autoría
del profesor DENNIS L. MEADOWS y sus colegas del Instituto Tecnológico de

Cabe recordar que en agosto de 1970, el Club de Roma, un grupo de ciudadanos de todos los continentes,
preocupado por el creciente peligro que representan los problemas interrelacionados que enfrenta la humanidad, invitó al Grupo sobre Dinámica de Sistemas del Instituto Tecnológico de Massachussets a emprender el
estudio de las tendencias de un número limitado de factores que amenazan a la sociedad global.
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Massachussets. En la historia de la humanidad, pocas obras pueden tener el privilegio de servir de referencia obligada para la civilización humana2.
En un primer acercamiento a nuestro objeto de estudio podemos señalar que
existen varias definiciones sobre el desarrollo sostenible a partir de la Comisión
Brundtland3 y otros estudios4. La definición más simple podría ser en el sentido de
que lo sostenible se relaciona con aquella sociedad que puede persistir a través de
generaciones, que es capaz de mirar hacia el futuro con la suficiente flexibilidad y
sabiduría como para no minar su sistema físico o social de apoyo5.
Como ya lo hemos venido señalando, a solicitud del secretario general de
las Naciones Unidas, en 1984 se constituyó la Comisión Mundial sobre Medio
Ambiente y el Desarrollo para evaluar los avances de los procesos de degradación
ambiental y la eficacia de las políticas ambientales para enfrentarlos. Luego de
tres años de estudios, deliberaciones y audiencias públicas, la Comisión publicó
sus conclusiones en un documento denominado Nuestro Futuro Común (CMMAD, 1988), conocido como el informe Brundtland6.
En este sentido podemos señalar que el término Desarrollo Sustentable (DS)
fue acuñado por la llamada Comisión Brundtland7. De acuerdo con el informe de
la citada Comisión, el desarrollo sostenible es aquel que “satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
En palabras de la citada Comisión esta definición encierra en dos conceptos
fundamentales, a saber:
a) El concepto de “necesidades”, en particular las necesidades esenciales de
los pobres, a las que se debería otorgar prioridad preponderante;
b) La idea de limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la
organización social entre la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras8.
Por otra parte podemos señalar que el concepto de sostenibilidad se basa en
una ambigüedad congénita e incluso en una contradicción insalvable, tal como nos
lo comenta HARRIBEY. En opinión de este autor, el desarrollo sostenible, según la
concepción de sus promotores institucionales, debe conciliar tres imperativos, a saber:
el crecimiento, la reducción de la pobreza y la preservación de los ecosistemas9.

2

Para mayor información al respecto puede consultarse la edición en español de Los Límites del Crecimiento, Fondo de
Cultura Económica, México, 1975. También de gran relevancia mundial la segunda parte de la obra coordinada por el
mismo profesor Dennis MEADOWS: Más Allá de Los Límites del Crecimiento.
3
BRUNDTLAND, Gro Harlem, “El Cambio Mundial y Nuestro Futuro Común”, en SIMON SILVER, Cheryl y DEFRIES, Ruth S., Una Sola Tierra, un solo futuro, tercer mundo/uniandes, Bogotá, 1994, pp. 215 y 216.
4
JARDÓN URRIETA, Juan J., “Energía y Crecimiento” en Energía y Medio Ambiente, Plaza y Valdés, México, 1995, p. 29.
5
MEADOWS, Dennis L., et al., Más Allá de los Límites del Crecimiento, El País/Aguilar, Madrid, 1992, p. 248.
6
LEFF, Enrique, Saber Ambiental, sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder, Siglo Veintiuno Editores, PNUMA,
México, 2003, p. 20.
7
SALDÍVAR, V. Américo, “Crecimiento Económico y Desarrollo Sustentable” en JARDÓN URRIETA, Juan J., Energía
y Medio Ambiente, Plaza y Valdez, México, 1995, p 100.
8
COMISIÓN MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL DESARROLLO, Nuestro futuro común, Alianza Editorial,
Madrid, 1992, p. 67.
9
HARRIBEY, Jean-Marie, “Necesaria crítica al capitalismo” (traducción de Gustavo Recalde) en Ecología y Desarrollo
Sustentable. Salvar el Planeta. Selección de artículos publicados en Le Monde Diplomatique, Editorial Aún Creemos en
los Sueños, Santiago-Chile, 2003, p. 25.
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Sobre el particular DELL’ ANNO coincide en cuanto que el concepto de desarrollo sostenible tiene un status jurídico vago, y por lo mismo genera un amplio consenso,
considerado como un mínimo común denominador que consiste en su incorporación en
las políticas de desarrollo y en la importancia de considerar las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras bajo la perspectiva de las generaciones actuales10.
Sin embargo, lo anterior no obsta para que intentemos precisar el alcance
de dicho concepto.
La importancia del principio del desarrollo sostenible como principio estructural del derecho del medio ambiente consiste en que pretende modular e integrar
dos valores necesarios para la humanidad: el crecimiento económico del que derive
una mejor calidad de vida material y la protección del medio ambiente La sostenibilidad, en suma, introduce en el concepto de medio ambiente el carácter de derecho
limitado por las necesidades básicas de la economía y al mismo tiempo limitador de
determinadas formas de crecimiento económico11.
Como lo hemos venido señalando en apartados precedentes, existen muchas
definiciones del Desarrollo Sostenible12, tanto de autores doctrinarios como también de definiciones oficiales. Sin embargo todas las definiciones tienen en común
los siguientes tres elementos:
a. El desarrollo armónico del ser humano y la disponibilidad y preservación
de los recursos naturales13.
b. La disponibilidad permanente de dichos recursos, mediante la aplicación
de conductas adecuadas.
c. La máxima participación social en el ejercicio de los derechos humanos
con justicia y equidad14.

DELL’ ANNO, Paolo, Principi del diritto ambientale europeo e nazionale, Giuffré Editore, Milán, 2004, p. 75.
ORTEGA ÁLVAREZ, Luis, “El concepto de medio ambiente” en Lecciones de Derecho del medio ambiente, Lex Nova,
Valladolid, 1998, p. 52.
12
Como señala acertadamente CAILLAUX ZAZZALI: “En efecto, detrás de cada palabra hay un mundo o muchos mundos,
dependiendo de sus usos y del contexto en que las empleamos. Por ejemplo, la palabra sustentabilidad o sustentable desde hace
ya una década viene acompañando a la palabra desarrollo para expresar, principalmente, la visión de un mundo ideal donde los
sistemas naturales interactúan amigablemente o positivamente con los sistemas construidos por el ser humano, permitiendo la
continuidad de la vida... Es decir, la palabra sustentabilidad ocupa un campo semántico enorme, que junto a las palabras progreso o desarrollo cumple una función determinada. A esa función le queremos dar el máximo sentido. En efecto, aquellos que
todavía damos valor a la expresión desarrollo sustentable, llegamos a afirmar que no hay desarrollo sin sustentabilidad. Después
de Estocolmo 1972 se hablaba de la necesidad de pensar en “otro desarrollo” para pode salir de la trampa de la contaminación
ambiental y de las injustas diferencias entre países. Pues bien, la expresión “desarrollo sustentable o sostenible” se ha constituido
para muchos, a nivel conceptual, como ése “otro desarrollo”. Vid. CAILLAUX ZAZZALI, Jorge, “A propósito de los valores de
la sustentabilidad lenguaje, Derecho y desarrollo sustentable” en HERMAN BENJAMIN, Antonio (Editor), 10 anos da ECO-92:
O direito e o desenvolvimento Sustentable. Ten Years After Rio 92: Sustainable Development and Law, Congresso Internacional
de Direito Ambiental, Sao Paulo, 2002, p. 41.
13
En este sentido como nos dice GLAUSER, et al, la sostenibilidad comprende diferentes dimensiones y principios: “Sustainability
entails the realization of humans needs and rights, while maintaining the natural integrity of biophysical systems that support anthropocentric activities over the long term (Robinson et al., 1990)…Human needs and rights include a wide range of requirements that must
be recognized, such as: adequate food, water, and shelter; economic stability; cultural fulfillment; and meaningful participation in the
political process and decision –making (United Nations, 1992; Gibson, 2002; Scherecker, 1999; Sen, 1999). Sustaining biophysical
systems includes protecting genetic and species diversity in plants and animals; protecting ecosystem functions, such as the hydrologic
cycle; reducing waste of materials and energy… (Hawken et al, 1999; Kay et al., 1999; United Nations, 1992). Some essential principles
include maintaining biophysical integrity, social vitality, and economic self-sufficiency (Francis, 1999; Kay et al., 1999). GLAUSER,
Simon, et al, The challenges of sustainability in mining regions: The coal mining region of Santa Catarina, Brazil, Natural Resources
Forum, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, Volume 29, Number 13, February 2005, New York, pp.1 y 2.
14
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Manual de Derecho Ambiental, FUNDENIC, Managua, 1998, p. 19.
10
11
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3. EL PRINCIPIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE
En este sentido, coincidimos con JORDANO FRAGA en el sentido de que
uno de los temas más candentes del Derecho del medio ambiente es su impacto
sobre las actividades económicas. Nos dice el citado autor que si el Derecho es la
ordenación racional de los intereses en conflicto, la tensión medio ambiente-desarrollo es la zona de fricción por excelencia del Derecho del medio ambiente. La
relación entre ésta rama jurídica y los factores económicos es una de las bases fundamentales para una comprensión adecuada de los problemas y alternativas15.
En opinión de JIMÉNEZ DE PARGA, desde la perspectiva de la evolución
del Derecho internacional del medio ambiente, el desarrollo sostenible tiende a
convertirse de objetivo último o conceptual a auténtico principio, principio que
tiene una doble faceta, por una parte, estructurante o eje integrador de todo este
sector del Derecho internacional, por otra, con un contenido sino plenamente normativo, sí con una tendencia hacia su propia normatividad16.
Es posible así concluir que el concepto de desarrollo sostenible representa un enfoque integral del desarrollo y el medio ambiente, lo que implica,
entre otras cosas, que las causas de los problemas ambientales sean tomadas
en cuenta antes que sus efectos, y el tratamiento integral de los mismos, a
partir de la consideración de los elementos ambientales y otros de carácter
económico, político y cultural17.
El concepto de desarrollo sostenible ha arraigado profundamente en la sociedad, por el momento sólo a nivel conceptual. El desarrollo sostenible va más
allá de la mera armonización de la economía y la ecología, puesto que su fundamento se apoya en una solidaridad intergeneracional. Surge también de este principio una concepción de los recursos naturales y del ambiente, en general como
patrimonio fiduciario y colectivo que no debe ser despilfarrado ni agotado, puesto
que debe transmitirse a nuestros sucesores18.
El desarrollo sostenible como principio básico ambiental presenta su consagración más perfilada en el Principio 3 de la Declaración de Río (1992): “el derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las
necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras”.

15
Según nuestro autor La economía ha impactado sobre el Derecho del medio ambiente desde muchas perspectivas,
operando mutaciones en su estructura íntima a través de los siguientes fenómenos: 1) El análisis económico de las consecuencias en términos coste-beneficio de la legislación ambiental ha generado el fenómeno desregulador; 2) La realidad
económica condiciona la operatividad real del Derecho ambiental en el marco de una asignación de recursos insuficientes
convirtiéndolo en un tigre de papel; 3) La necesidad de articulación de los bienes jurídicos en presencia (medio ambiente
versus desarrollo). Vid JORDANO FRAGA, Jesús, “Medio ambiente versus Desarrollo: Experiencias en el Derecho ambiental norteamericano” en Revista de Estudios de la Administración Pública Local y Autonómica, número 264, octubrediciembre 1994, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, pp. 723 y 724.
16
JIMÉNEZ DE PARGA Y MASEDA, Patricia, El principio de prevención en el Derecho internacional del medio ambiente, Ecoiuris, Madrid, 2001, p. 47.
17
BURGUETE STANEK, Leopoldo, “Desarrollo sustentable y participación social” en Memorias del Primer Encuentro
Internacional de Derecho Ambiental, Primer Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, Instituto Nacional de Ecología y Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2003, p.124.
18
ALENZA GARCÍA, José Francisco, Manual de Derecho Ambiental, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2001, p. 42.
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De esta manera se presenta el desarrollo sostenible como un principio fundamentado en la obligada solidaridad intergeneracional19.
La Conferencia de Estocolmo fue el primer encuentro internacional en tratar las cuestiones ambientales como un sistema interrelacionado20. Los acuerdos
alcanzados comienzan a modelarse sobre la base de un enfoque más integral incorporando todos los aspectos de la protección ambiental. Esta reunión es considerada por numerosos doctrinarios como el embrión del proceso que incorporó
definitivamente la cuestión ambiental a la agenda política internacional y que hoy
reconoce en el paradigma del desarrollo sostenible su máxima expresión21.
Sobre el particular conviene subrayar que es a partir de la Conferencia de
Estocolmo cuando empieza la articulación en torno del derecho del desarrollo, en
el ámbito del Derecho del medio ambiente. Es a partir de la posición de los países
del Sur que los países del Norte aceptan un mayor espacio para las normas ligadas
al desarrollo en el Derecho ambiental. La base científica del concepto de desarrollo sostenible adoptada en esa Conferencia fue establecida por varios documentos, entre los cuales podemos mencionar el trabajo de la economista Bárbara Ward
(La Primavera Silenciosa)22.
4. LOS ELEMENTOS DEL PRINCIPIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE
A continuación analizaremos brevemente algunos de los elementos que conforman el principio del desarrollo sostenible.
4.1 El Primer Elemento Constitutivo: la Equidad Intergeneracional
Habría que comenzar por señalar que en la dimensión social del concepto
de desarrollo social está implícito el concepto de equidad. Podemos hablar de tres
tipos de equidad. El primer tipo es la equidad intergeneracional propuesta en la
propia definición de desarrollo sostenible del Informe Brundtland. Esto supone
considerar en los costes de desarrollo económico presente la demanda de las ge-

19

LASAGABASTER HERRARTE, Iñaki, et al, Derecho Ambiental, Parte General, Instituto Vasco de Administración
Pública, Oñate (España), 2004, p. 50.
20
Recordemos que la preocupación ambiental surgió primero en los países industrializados alrededor de los temas de la contaminación y las amenazas al “equilibrio ecológico”, implicando una visión del ambiente humano como constituido solamente
por la naturaleza y por sus procesos físicos, químicos y biológicos; es decir, lo ecológico en su sentido tradicional. Después,
en la Conferencia de Estocolmo se incorporaron los puntos de vista de los países en desarrollo, que enfatizaban los aspectos
sociales del ambiente, tales como la “contaminación de la pobreza”, el uso irracional de los recursos y las condiciones generales de vida de la población. El contenido del concepto “ambiente humano” se expandió hasta incluir dimensiones y niveles
más amplios que lo ecológico-biológico. Por la diversidad de orígenes y de puntos de vista (esencialmente ideológicos) sobre
el problema, la expresión “ambiente humano” ha sido una de las más confusas de las utilizadas en los foros internacionales
(SACHS, 1970). Vid. GALLOPÍN, Gilberto, “Ecología y Ambiente” en LEFF, Enrique, Los problemas del conocimiento y la
perspectiva ambiental del desarrollo, siglo veintiuno editores, México, 1986, pp. 151 y 152.
21
LÓPEZ, Hernán, “La regulación del desarrollo sustentable en el Derecho Internacional y el Derecho Comparado: El fin
del Derecho Ambiental y el nacimiento del Derecho de la sustentabilidad” en WALSH, Juan Rodrigo, Ambiente Derecho
y Sustentabilidad, La Ley, Buenos Aires, 2000, p. 420.
22
DIAS VARELLA, Marcelo, Direito Internacional Econômico Ambiental, Del Rey, Belo Horizonte (Brasil), 2004, pp.3032.
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neraciones futuras, ya que la sosteniblidad debe lograrse a largo plazo. El segundo
tipo de equidad es la equidad intrageneracional: en este mismo Informe se habla
de incluir a los grupos hasta ahora más desfavorecidos en la toma de decisiones
que afecten a lo ecológico, a lo social y a lo económico. El tercer tipo es la equidad entre los países: es clara la necesidad de cambiar los abusos de poder por arte
de los países desarrollados sobre los que están en desarrollo23.
En este sentido es importante subrayar que en un trabajo auspiciado por la
Universidad de las Naciones Unidas, BROWN propone una extensa teoría sobre
la equidad intergeneracional, en el que se establecen valiosas aportaciones sobre
el tema. En razón de su importancia y de la evidente vigencia actual de muchos de
sus postulados, a más de tres lustros de su primera publicación, en el presente trabajo retomaremos algunos de los elementos en los que se sustenta originalmente
dicha teoría (New York, 1989).
Sobre el particular habrá que señalar que la equidad intergeneracional se
concentra en la relación intrínseca que cada generación tiene con otras generaciones, pasadas y futuras, en cuanto al uso del patrimonio común de los recursos
naturales y culturales de nuestro planeta. Cada generación es, a la vez, custodia y
usuaria de nuestro patrimonio común natural y cultural. Como beneficiarios del
legado de generaciones pasadas heredamos ciertos derechos para disfrutar los frutos de este legado, al igual que las generaciones futuras. Pueden verse éstas como
obligaciones planetarias intergeneracionales y derechos planetarios24.
En este sentido BROWN nos dice que no es suficiente limitar una teoría
de equidad intergeneracional a estos dos tipos de relaciones. Necesariamente, la equidad intergeneracional abarca un conjunto paralelo de obligaciones
planetarias y derechos planetarios que son intrageneracionales25. La teoría de
equidad intergeneracional aquí delineada afirma que todos los pueblos también
tienen un conjunto de obligaciones planetarias intrageneracionales26 y derechos
planetarios27 .

ARTARAZ MIÑÓN, Miren, “Hacia una economía sostenible: interpretaciones, teorías e indicadores de desarrollo sostenible”, en Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales, Vol. XXXV, Tercera época, No. 138, Ministerio
de Fomento, Madrid, invierno, 2003, p. 557.
24
BROWN WEISS, Edith, Un mundo justo para las futuras generaciones: Derecho Internacional , patrimonio
común y equidad intergeneracional, United Nations, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 1999, p. 54.
25
En opinión de Don Ramón MARTÍN MATEO, el valor de la solidaridad interplanetaria, sobre la intertemporal,
es el escollo ,más difícil de superar en el Derecho del Medio Ambiente, ya que si en las tradiciones, ideologías
y religiones occidentales hay bases suficientes para soportar una ampliación de las motivaciones solidarias
a escala intercomunitaria, no puede decirse lo mismo de las vinculaciones intergeneracionales, lo que sólo
remotamente podría basarse en las concepciones platónicas de la metempsicosis, en las que el alma circulaba sucesivamente por diversos seres incluidos los animales. Vid. MARTÍN MATEO, Ramón, “La revolución
ambiental pendiente” en Revista Valenciana D´Estudis Autonómics, Presidencia de la Generalitat Valenciana,
No. 32, monográfico, Valencia, 2000, p. 19.
26
Como lo señala Patryck de ARAÚJO: “Tempo e direito são relacionados intencionado demonstrar que da correta consideração jurídica do tempo depende a organização do futuro pelo direito, aspecto que apresenta novos problemas para
a regulação jurídica do ambiente, expressos na forma da consideração da condição jurídica das futuras gerações, e da
proteção jurídica da qualidade intrínseca de necessidades ecológicas”. ARAUJO AYALA, Patryck de, A Proteção Jurídica
das futuras Gerações na Sociedade do Risco Global: o Direito ao Futuro na Ordem Constitucional Brasileira, em SIVINI
FERREIRA, Heline y MORATO LEITE, José Rubens, Estado de Direito Ambiental: tendências. Aspectos Constitucionais
e Diagnósticos, Forense Universitária, Rio de Janeiro, 2004, p.231.
27
Vid. BROWN WEISS, Edith, Un mundo justo para..., op. cit., p. 55 y ss.
23
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Desde 1993 la cuestión también ha sido analizada en la jurisprudencia de la
Corte Internacional de Justicia. En el asunto relativo a la Delimitación de fronteras marítimas entre Dinamarca y Noruega, el juez Weeramantry señaló en su
voto, en la parte relativa a la “Equidad en términos globales” que el “respeto por
estos elementos básicos que conforman la herencia de las generaciones venideras,
generaba reglas y actitudes basadas en un concepto de distribución equitativa que
era a la vez horizontal en relación con la generación actual y vertical en cuanto al
beneficio de las generaciones futuras”28.
La teoría de la equidad intergeneracional precisa de un mínimo nivel de
igualdad entre generaciones. Dado que cada generación tiene derecho a heredar
un planeta y una base de recursos culturales por lo menos igual de buenos al de las
generaciones anteriores, todas las generaciones tienen derecho al menos al nivel
mínimo que tuvo la primera generación en el tiempo29.
Edith BROWN propone tres criterios básicos de equidad intergeneracional:
A) Conservación de opciones.- Las generaciones futuras tienen más posibilidades de sobrevivir y alcanzar sus metas si cuentan con una variedad de opciones
para enfrentar sus problemas. La conservación de la diversidad de la base de los
recursos naturales y culturales tiene como fin proporcionar a nuestros descendientes un patrimonio sano y flexible con el cual puedan alcanzar una vida decente y
saludable. En este orden de ideas es importante subrayar que el concepto de equidad transgeneracional está directamente ligado al uso de los recursos naturales, lo
que modifica profundamente el propio concepto de recurso natural. Esta situación surge por la necesidad de incorporar tiempos generacionales desde una doble
perspectiva: los tiempos para la formación y regeneración de un recurso (recursos
renovables), y los tiempos transgeneracionales de la sociedad humana30.
B) Conservación de calidad. El principio de conservación de la calidad requiere que dejemos la calidad del ambiente natural y cultural en condiciones no peores
que aquellas en las que fue recibido. El principio de conservación de la calidad
no significa que el medio ambiente debe permanecer sin cambios. Esto no sería
consecuente con el principio de conservación del acceso de la actual generación
a los beneficios del legado planetario. La conservación de la calidad ambiental y
del desarrollo económico debe llevarse a cabo en forma conjunta a fin de asegurar
sostenidos beneficios del planeta para las generaciones presentes y futuras.
C) Conservación del acceso. La conservación del acceso otorga a los miembros de la actual generación un derecho indiscriminado de acceso a los recursos
naturales y culturales de nuestro planeta. Esto significa que pueden utilizar estos
recursos para mejorar su propio bienestar económico y social, siempre que respeten los deberes equitativos hacia las futuras generaciones y no interfieran sin razón
con el acceso de otros miembros de su generación a estos mismos recursos31.

28

JIMÉNEZ DE PARGA, Patricia, El principio de prevención en..., op. cit., p. 52.
BROWN WEISS, Edith, Un mundo justo para las..., op. cit., pp. 57 y 58.
30
MORELLO, Jorge, “Conceptos para un manejo integrado de los recursos naturales” en LEFF, Enrique, Los problemas
del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo, siglo veintiuno editores, México, 1986, pp. 337 y 338.
31
BROWN WEISS, Edith, Un mundo justo para las..., op. cit., pp. 70-74.
29
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En opinión de JIMÉNEZ DE PARGA en el dictamen de 8 de julio de 1996,
en el caso de las pruebas nucleares de Francia en el Pacífico Sur el Tribunal Internacional de Justicia se encuentra implícita la idea de la equidad intergeneracional,
la cual, sería, incluso para algunos, un nuevo principio del Derecho internacional
del medio ambiente, o, más que un principio autónomo, un principio implícito,
conformador o estructurante del más amplio del desarrollo sostenible32.
4.2 El Segundo Elemento: La Solidaridad Intergeneracional
Sobre el particular Gabriel REAL nos dice que la singularidad del Derecho
del Medio Ambiente también se hace presente la necesidad de una eficaz materialización del principio de solidaridad, lo que exigirá una nueva y ampliada concepción de la solidaridad, no sólo en cuanto a su transmutación a principio jurídico
que genere auténticas obligaciones a individuos y Estados, como antes hemos
apuntado, sino en cuanto a la naturaleza y extensión de la afección que produce
entre los individuos. La solidaridad tiene mucho que ver con la sensación de pertenencia a un grupo, y los grupos se identifican –y son percibidos en su seno- con
relación a otros grupos. De hecho, los vínculos solidarios son más fuertes cuanto
más pequeño es el grupo y más fuertes los lazos que unen a sus individuos33.
La solidaridad constituye un imperativo complementario e ineludible de la
sostenibilidad ambiental en cuanto que sólo se puede adoptar una política conservacionista satisfactoria si se toma en consideración tanto los intereses de otros
pueblos que habitan este Planeta34 cuya carencia de recursos económicos les impide adoptar conductas ecológicamente deseables35, como los que potencialmente
corresponden a las generaciones venideras36.
5. CONCLUSIONES ARTICULADAS
5.1 En el campo del Derecho del medio ambiente, el principio del desarrollo sostenible es un principio jurídico general que se incardina con otros principios fundamentales de nuestra disciplina, tales como son los de precaución, el de quien

32

JIMÉNEZ DE PARGA, Patricia, El principio de prevención en..., op. cit., p. 54.
Vid. REAL FERRER, Gabriel, “La construcción del derecho Ambiental”, en Revista Mexicana de Legislación Ambiental, Núms. 7 y 8, septiembre 2001/abril 2002, pp.46 y s.
34
Para Don Ramón MARTÍN MATEO la solidaridad es un condicionante derivado no ya sólo de elementales consideraciones morales (los que tienen más deberían repartir con los que tienen menos), sino de exigencias crudamente materialistas: si no conseguimos un desarrollo sostenible para ciertos países menos prósperos en los que se albergan los grandes
sumideros de gases de efecto invernadero, y las más importantes reservas de biodiversidad, el conjunto natural planetario
se resentirá. MARTÍN MATEO, Ramón, “La revolución ambiental...”, op. cit., p. 6.
35
En palabras de Don Ramón MARTIN MATEO parece que en nuestro código genético falta un mandato de ayuda solidaria que vaya más allá de la propia familia. Fuera de este marco relacional, la solidaridad con las generaciones venideras es
un hecho poco común, salvo en el caso de algunos filántropos y estadistas. Hay algún supuesto trascendente para el derecho
que funciona en sentido contrario, la transmisión a generaciones futuras de los costes, vía empréstitos a largo plazo, de
obras que van a ser usadas también por ellas. Por ello nos planteamos la posibilidad de imponer determinadas conductas
a unos sujetos en beneficio de los componentes de generaciones posteriores. MARTÍN MATEO, Ramón, El Hombre, una
especie en Peligro. Campomanes Libros, Madrid, 1993, p. 97.
36
MARTÍN MATEO, Ramón, Tratado de Derecho Ambiental, Vol. III, Trivium, Madrid, 1997, pp. 182 y 183.
33
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contamina, paga, el de preservación, entre otros, en razón de que éstos contribuyen al desarrollo ambientalmente sostenible, como un fin al que deben aspirar
las sociedades modernas.
5.2 La aplicación del principio de desarrollo sostenible se traduce en el establecimiento de una relación jurídica entre las actuales y las futuras generaciones de la
especie humana, misma que se expresa en determinadas obligaciones de nuestra
generación, con su correlativo catálogo de derechos para los próximos seres humanos que habitarán el planeta.
5.3 La determinación de esta clase de obligaciones y la tutela de este tipo de derechos es de fundamental importancia para concretar el principio del desarrollo
sostenible en el ámbito jurídico. Actualmente existe un avance en cuanto a la
incorporación en lo general de la solidaridad y la equidad intergeneracional como
elementos básicos o estructurales del desarrollo sostenible en diversos textos legales. El siguiente paso será la concreción normativa de estos principios en obligaciones y derechos intergeneracionales en las tres esferas principales del desarrollo
sostenible: la economía, el desarrollo social y la protección ambiental.
5.4 Otro aspecto principal del principio del desarrollo sostenible consiste en la
función integradora del citado principio no solamente en el campo del Derecho
Internacional del medio ambiente, sino también en el ámbito del Derecho
nacional. En este sentido también es importante señalar la tendencia hacia la
conformación del principio del desarrollo sostenible como un principio general
de Derecho. Esto se evidencia por el hecho de que dicho principio jurídico ha
rebasado el marco de las normas de naturaleza ambiental en sentido estricto, a la
vez que se proyecta hacia otra clase de disposiciones jurídicas, como son las de
carácter económico y social.
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1. INTRODUCCIÓN
En México, al igual que en el resto de los países del planeta, y durante décadas, se han gestado profundos procesos derivados de las actividades humanas que
degradan el ambiente y deterioran los recursos naturales: deforestación, erosión
del suelo, sobreexplotación de importantes recursos pesqueros, contaminación
del agua en las principales cuencas hidrológicas, contaminación del aire en las
ciudades más grandes y una severa distorsión en el ordenamiento del territorio,
en relación con la diversidad regional de los recursos, son algunos de los más
recurrentes (Alonso y col. 2002, Gutiérrez-Yurrita y col. 2002, Hurtado y col.
2005 -por citar autores con trabajos relevantes para México-). Estos procesos
de deterioro han dado lugar tanto a una creciente reducción de la base natural
de nuestras actividades económicas y asentamientos humanos, como a mayores
riesgos para la salud y la calidad de vida de amplios segmentos de la población
(Schiavo 2000, Gutiérrez-Yurrita 2004a). Esta compleja problemática exige el
mayor compromiso del gobierno, de la comunidad científica y de la sociedad bajo
un enfoque de transición hacia un desarrollo sustentable en el que los imperativos
de crecimiento económico y bienestar social no estén reñidos con el cuidado al
ambiente natural (Giddins y col. 2002, Gutiérrez-Yurrita 2002).
Este panorama mundial ha conducido, en opinión de Gutiérrez-Yurrita y
col. (1999), a que diversas disciplinas del conocimiento humano, como la ecología, sociología, derecho, antropología y biología, se encaminen a satisfacer gran
parte de la problemática económica de las naciones y los aspectos legales del uso
de nuestros recursos –o bienes naturales-. De este modo, las normas jurídicas se
redactan con el apoyo de técnicos y científicos en diversas disciplinas; el aplicar
responsablemente las leyes implica mantener el respeto que le debemos a la naturaleza. Sin embargo, aunque en México se está creando una cultura de manejo
responsable de los recursos naturales –básicamente flora y fauna-, apoyada por
algunas leyes generales y federales, la legislación sobre la protección al ambiente
es relativamente joven, reactiva a las presiones internacionales, bastante imper-
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fecta, y siguiendo a Ojeda-Mestre (2003), lejos de estar concluida. Lo relevante de
esta situación es que el desarrollo del derecho ambiental en el ámbito internacional, y en particular en el mexicano, es muy lento y precario al compararse con la
alta celeridad de pérdida de hábitats y con la enorme riqueza biológica y cultural
de México. Podría decirse que el punto de unión entre el trabajo del biólogo y el
del jurista, junto con el tratar de satisfacer las demandas de la sociedad, es la legislación sobre nuestro ambiente, pero sobre todo, las disposiciones que emanan
de los principios de prevención y precaución.
Uno de los retos más grandes que debe enfrentar el Derecho Ambiental estriba en introyectar algunas locuciones técnicas que han tenido su origen en otras
ciencias, pero que después han pasado a ser parte del dominio público y que ahora, algo deformados y distorsionados llegan a la base filosófica o doctrinaria del
Derecho Ambiental, como ecología, ecosistema, ambiente, hábitat y biodiversidad, por decir algunos (Machado 2005). Esta terminología nueva para el derecho
y para muchos sectores de la sociedad, es fundamental dejarla bien clara, ya que
como declara Prieur (2004), de ella dependerán otras definiciones y conceptualizaciones de la naturaleza como: recursos naturales, servicios ambientales, valores
ecológicos, o el que nos ocupa en este caso, el ambiente como bien jurídico. En
otras palabras, el conocimiento ecológico de la sociedad, aunado a su cultura y
nivel de vida, influirá en cómo se visualiza la naturaleza y qué se espera de ella;
por tanto, ayudará a forjar una efectiva biología de la conservación.
2. VISIÓN DE LA NATURALEZA POR EL HOMBRE
2.1 Antecedentes Últimos: Historia de la Importancia del Ambiente Natural
para el Hombre
Desde siempre, el hombre ha modificado su entorno de manera más intensiva y “efectiva” que los otros seres vivos. Se cree que los mitos del diluvio fueron
realmente inundaciones en el Valle de Mesopotamia (aproximadamente en el año
3000 a.C.) como consecuencia de la deforestación y la destrucción de barreras
naturales en los cerros circunvecinos. Lozoya (1984) menciona que la ciudad de
Teotihuacan, en el Valle de México, pudo haber desaparecido por la degradación
que sus moradores provocaron a los bosques que los rodeaban (s. VI a.C.) aunado
al efecto de una posible severa sequía que padeció la zona, a tal extremo que hoy
en día, todavía parece que los montes teotihuacanos fueron siempre un manojo de
piedras, tierra estéril y nada de agua; en la percepción de Alonso (1994) este pudo
ser un motivo por el cual el pueblo azteca tenía reglamentado el uso de sus recursos naturales, y su incumplimiento era severamente castigado en el s. XV d.C.. El
Popol-Vuh de los Mayas menciona que el mundo fue creado por los dioses para
ser conservarlo por los hombres, de tal forma que la destrucción y degradación
de su selva fueron siempre muy penalizadas. Esta idea maya de la creación del
mundo hecha por los dioses para disfrute de los humanos concuerda con bastante exactitud con las actuales ideas judeo-cristianas del mundo occidental, con la
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salvedad de que en el mundo prehispánico americano, los hombres tenían la obligación de protegerla por lo que ella es.
No obstante, las culturas europeas no quedaron exentas de la importancia
que su entorno natural tenía para su subsistencia. El Código de Hammurabi (Babilonia s. XVII a.C.) prohibía la sobreexplotación de los animales, de la misma
forma que el famoso Derecho Romano (s. I a.C) castigaba la muerte intencional
de un animal, no por el animal mismo, sino por el perjuicio que esto acarreaba a la
agricultura. Jaqueond (1989) ha mencionado que la Constitución de Tanta (16 de
Diciembre de 533), claramente incorpora la palabra “contaminación” a sus leyes:
Ofende las buenas costumbres quien echara estiércol a alguien, o le manchara
con cieno o lodo, o ensuciara las aguas y “contaminara” las cañerías y depósitos
u otra cosa en perjuicio público. En España, se conoce una Ordenanza de carácter
regional para Zaragoza en 1548, donde se establece que los montes están protegidos de ser talados indiscriminadamente. Así como esta ordenanza, hay varios
ejemplos de protección al ambiente por todo el mundo a lo largo de la historia de
todas las civilizaciones.
A pesar de la amplia trayectoria de percepción del entorno natural por el
hombre, o como suele decirse, el medio ambiente, es un concepto poco maduro
desde una óptica jurídica, aunque en el ámbito de las ciencias naturales tenga
definiciones más acabadas. Así, en la actualidad, el punto de unión entre derecho
y ecología lo constituye la forma de legislar el efecto que una acción humana tiene sobre el entorno natural, denominado impacto ambiental; una de las primeras
Directivas que incluían Evaluaciones de Impacto Ambiental fue la de la Environmental Protection Agency en EE.UU. (1969). Los resultados que consiguió
esta normativa fueron tan interesantes que en su momento hubieron numerosas
discusiones entre las naciones europeas para adoptar o no medidas semejantes. Se
trataba de una legislación que parecía un compendio de todas las notas relacionadas con la nueva disciplina que estaba viendo la luz, el Derecho Ambiental. González-Márquez (2006) ha señalado que esta legislación era de carácter preventivo,
no represora; pero lo más interesante es que contenía principios desarrollados por
primera vez respecto al derecho a la información y de la participación pública, al
introducir el instrumento de protección ambiental más popular de ese entonces,
Evaluación de Impacto Ambiental. Este dechado de proeza, por un lado, estaba
fundado en la interdisciplinariedad y la constante evaluación de los resultados;
mientras que por otro lado, su objeto de protección era el medio ambiente, por
lo que es, representa y simboliza (Gutiérrez-Yurrita 2004b). Este último aspecto
marca la diferencia entre el derecho ambiental de última generación (finales del
s. XX y principios del s. XXI), respecto a todos los códigos legales o normas de
conducta anteriores, donde se cuidaba el ambiente por la cuenta que le traía al
hombre, en salud, bienestar, progreso económico o desarrollo social.
Por otro lado, la primera normativa con matices claramente ambientalistas de la Comunidad Económica Europea (CEE) surge el 20 de Febrero de 1959
(59/221/CEE), por la repercusión perniciosa que un ambiente contaminado tiene
sobre la salud humana. Esta Directiva establece las normas básicas relativas a la
protección sanitaria de la población y los trabajadores contra los peligros que re-
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sultan de las radiaciones ionizantes: DO L 011, 20.02.59. Durante 1967 aparece la
Directiva relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las substancias peligrosas (67/548/CEE): DO 196, 16.08.67. En 1970 aparece una normativa
para prevenir las perturbaciones acústicas (70/157/CEE), y otra para controlar la
contaminación atmosférica (70/220/CEE). Sin embargo, es en 1975 cuando se
publica la primera normativa relativa a la creación de una Fundación Europea
para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, en la cual se contempla
una evaluación, aunque somera, de impacto ambiental en cierto tipo de trabajo
(Reglamento CEE Nº 1365/75 del Consejo).
De 1973 a 1976 aparecen, por primera vez, directrices legales para la conservación de la flora y la fauna en la Comunidad Europea, incorporando en sus directivas términos más complejos de la ecología como equilibrio ecológico, equilibrio
natural1, ecotopo (Ley Francesa del 10 de Julio de 1975 y 1976). Cuando corría
el año de 1985, después de muchas normativas y directrices en los más variados
campos del conocimiento humano, y precisamente porque ya había países que tenían reglamentos de orden ambiental, se promulga la Directiva Europea relativa a
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre el ambiente (85/337/CEE): DO L 175, 05.07.85. La decisión para su aprobación final se encuentra en uno de sus textos, y como se aprecia, tiene connotaciones netamente económicas: Considerando que la existencia de disparidades
en las legislaciones en vigor en los diferentes Estados miembros, en materia de
evaluación de incidencias sobre el medio ambiente de los proyectos públicos y
privados, puede crear condiciones de competencia desiguales, y tener de esa
forma incidencia directa sobre el funcionamiento del Mercado Común.
2.2 Antecedentes Intermedios: Un Parteaguas en la Historia, el Cambio de Mentalidad
Durante el periodo histórico comprendido entre la parte alta de la década
de los 60’s y la parte baja de la de los 70’s es conveniente reflexionar sobre la
doble importancia que el hombre le ha encontrado a la naturaleza; este periodo
marca un parteaguas en la relación binomial hombre-naturaleza. Por un lado,
está la importancia que tiene el medio ambiente para la salud humana (I), cita
de ello son las numerosas ordenanzas, decretos y códigos de conducta emitidos básicamente de principios de la edad media al presente; por otro lado, está
la importancia económica de los recursos naturales (II). El primer aspecto
puede dividirse a grandes rasgos en tres periodos; mientras que el segundo
aspecto tiene tres paradojas que han emergido con la “sociedad postmoderna”,
y que hay que resolver.

1
Michel Prieur (2004) menciona que el artículo L-212-1 del código Forestal de la Ley del 06 de Agosto de 1963, habla de
equilibrio biológico y proporciona una lista de motivos por los cuáles no se autoriza la explotación forestal. Posteriormente
(Ley del 24 de diciembre de 1969) extiende la lista de motivos por los cuales se puede negar el permiso de uso forestal en
Francia, con la argumentación de que un uso irracional de los bosques afectaría el equilibrio biológico de la región.

Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students‘ Papers

811

( I ) Importancia del ambiente natural para la salud humana
1) Época antigua: el hombre trata de imponer límites a las actividades humanas que degraden directamente los elementos de su entorno ambiental inmediato, p. e.: la Constitución de Tanta del año 533 incorpora la palabra Contaminación para hacer referencia a ensuciar o manchar un elemento del ambiente, en este
caso el agua, que trae como consecuencia el incremento de enfermedades en los
pobladores, ya sea por su ingesta o por sus malos olores, que al ser producto de la
evaporación de los canales de drenaje de la ciudad, van cargados de toda clase de
gérmenes nocivos a la salud humana.
Botkin (1993) hace alusión a que en esta época antigua hay también una
mezcla de pensamiento religioso sobre la naturaleza, en el sentido de que se creía
que el origen del mundo era divino y como tal, debía ser protegido. La naturaleza
creada por mandato celestial era percibida como un todo perfectamente ordenado
y estable, con una situación de constancia; cuando ésta se alteraba volvía a la
condición constante, que era deseable y buena; sin embargo, menciona GutiérrezYurrita (2000), que el hombre, en su incesante búsqueda de satisfactores materiales, podía romper el equilibrio divino de la naturaleza; y por tanto, debía ser
duramente penalizado por las leyes de los hombres2.
2) Época media occidental: esta época, como la época media de todas las
clasificaciones del desarrollo de la civilización humana, no tiene un principio ni
un fin definidos; más bien surge gradualmente y se manifiesta cuando ha habido
una sinergia tal de causas que hacen que el hombre, en su conjunto, vea la vida
de una forma diferente a una época anterior, tampoco bien definida temporalmente. En términos cronológicos, podría decirse que esta época o gran periodo
del pensamiento humano respecto a la naturaleza comienza no con las conquistas
territoriales europeas por todo el orbe, que sólo son signos de su expansión, sino
con la consolidación de las culturas occidentales como bloque hegemónico del
desarrollo de la civilización: el oriente por parte de los ingleses y españoles; América por parte de los españoles, portugueses e ingleses; África por holandeses,
portugueses, franceses e ingleses, principalmente.
Puede decirse que en la época media occidental, la apreciación de la naturaleza por el hombre es mecanicista, dejando un poco de lado la visión divina.
Así, se construye la idea de que el planeta Tierra y el sistema solar funcionan
como un reloj, como una máquina. Si esto es así, no importa romper el equilibrio de un ecosistema ya que puede fácilmente restaurarse y parece que no
pasó nada; si se pierde una especie clave para el funcionamiento ecológico, se
reemplaza por otra y todo queda como si nada (Gutiérrez-Yurrita 2000). Gutiérrez-Yurrita (2006a) sugiere que esta postura es la precursora del egocentrismo,

2

Hans Kelsen en su libro “Teoría pura del Derecho” (1934), menciona un suceso que puede ser interpretado como el
posible origen del Derecho, en el sentido de que son los primordios de las llamadas leyes de los hombres. La génesis del
Derecho surge en el momento en que el hombre interpreta la naturaleza bajo el principio de Imputación, recordando un
hecho fundamental: “cuando el hombre vive en sociedad, la noción del bien y del mal nace en su espíritu”; así, aún sin
conocer el principio de causalidad, el pensamiento primitivo del hombre establece una relación entre dos hechos: “si se ha
cometido un acto ilícito, debe ser aplicada una sanción” –en términos generales-.
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desarrollada por la economía tecnocrática, en el sentido de que el hombre puede
“curar”, fácilmente las “heridas” de la naturaleza. Se concibe a la naturaleza
como algo inmutable a menos que sea impunemente alterada por el hombre, y
las alteraciones que el hombre hace en la naturaleza pueden tener repercusiones
en la salud humana, más que en la naturaleza misma, ya que esta última por ser
estable, puede regresar a su estado anterior. Se llega a la convicción de que una
naturaleza con seres humanos desempeñando sus papeles naturales, es buena, si
no hay perjuicio en la salud humana.
3) Época presente-futura: esta época, todavía no bien desarrollada, dado
que la anterior no ha culminado, y que todavía hay brotes de la antigua, se caracteriza por presentar una sociedad que vive en constante riesgo (Beck 1992), incertidumbre (Giddens 1990) y desapego a valores éticos y morales; pero por otra
parte, también presenta visos de apego a la reflexión (Lash 1993). En resumen,
es una sociedad que se está tornando en postmoderna, post-industrial o en lo que
estos autores citados llaman, reflexiva3. Por otro lado, la naturaleza es visualizada
como si fuese un organismo enorme, es decir, se explica una naturaleza orgánica.
Aunque siempre ha existido gente que tenga la postura de una naturaleza orgánica
y eternamente cambiante, es ahora cuando toma auge este concepto integrador.
Bajo esta perspectiva, se considera que los cambios ambientales son procesos
naturales intrínsecos a los ecosistemas, y en algunos casos estos cambios son
necesarios para la conservación de la vida, porque la vida está adaptada a ellos
y depende de ellos. La acción del hombre, en efecto, acelera los cambios de este
gran organismo, alterando un poco sus ritmos evolutivos; pero su acción no es, al
menos ahora, de proporciones catastróficas irreversibles. No se habla, como señala Gutiérrez-Yurrita (2004c), de un equilibrio ecológico, sino de un balance entre
los diferentes ecosistemas complejos conectados en red4.
Con esta mentalidad se avanza, en el campo legal, de un sistema que busca
proteger el ambiente, no por el ambiente, sino por las consecuencias que un entorno natural contaminado tienen en la salud, por otro tipo de derecho que lo que

3

Se utiliza aquí el término Modernidad reflexiva en su sentido más profundo: “La idea principal de llamar reflexiva a
esta modernidad deriva de que Reflexivo más que reflexión implica Autoconfrontación”. Esto es, debemos enfrentarnos
a una sociedad que entraña los peligros, riesgos e incertidumbres de haber transitado por una sociedad industrial y exageradamente consumista.
4
Este cambio de mentalidad es colosal, ya que se da no un paso, sino un salto, en la forma de ver, y por ende, de hacer la
gestión del medio natural. La noción de balance en ecología implica “movimiento continuo”, sin dirección aparente, entre
los elementos estructurales y los procesos ecológicos que dan identidad propia al ecosistema. Así, pueden tener sentido
las aserciones ecológicas de procesos migratorios diferenciados, diversos estados ferales o de sucesión, clímax ecológicos
locales o clímax climático, y un largo etcétera de patrones ecológicos que conforman el funcionamiento interconectado
de los sistemas complejos (Gutiérrez-Yurrita y Montes 1999). Asimismo, se da sustento a las hipótesis de corredores
ecológicos, conectividad de paisajes y permeabilidad ecológica. En resumen, se propicia que el estudio de los sistemas
naturales bajo el enfoque ecosistémico sea una herramienta veraz, viable y eficaz para el conocimiento de la naturaleza y la
elaboración de directrices de manejo integrado de recursos. Por el contrario, el epítome de equilibrio, aunque se denomine
equilibrio dinámico, habla de un “estado estable” en la naturaleza a largo plazo, esto es, se eliminan las fluctuaciones
espirales recurrentes de manera frecuente (circanuales), cuesta trabajo interpretar y aceptar la hipótesis de especies clave y
por consiguiente, de efecto cascada de los ecosistemas; se presentan sólo las catástrofes o perturbaciones ecológicas como
única fuente de la variación del estado de madurez del ecosistema. De igual forma, se concibe a la naturaleza como un
sistema teledirigido hacia un estado de clímax, el cual una vez alcanzado es difícil de romper, y si se rompe, su compleja
estructura equilibrada lo hace altamente resiliente. En suma, plantea un modelo de gestión del medio natural más del tipo
mecanicista que orgánico adaptativo.
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pretende es proteger los elementos del medio ambiente. Para lo cual ha comenzado a multidisciplinarizarse y tratar de definir desde la perspectiva jurídica qué es
medio ambiente, cómo puede imputarse un daño ecológico, cómo puede medirse
o valorarse el daño que el hombre infrinja directamente al ambiente y que afecte
a personas todavía sin nacer, cómo tutelar al ambiente natural, o cómo definir al
ambiente como bien jurídico, por decir algunos conceptos en discusión.
( II ) Importancia del ambiente natural para la economía humana
1) La naturaleza posee recursos limitados, por lo que el crecimiento humano estará, a largo plazo limitado, prueba de ello está que la semilla del desarrollo
sustentable, del que actualmente se habla hasta en la cocina, pudo haber surgido,
o al menos tenido su raíz cuando Malthus (1798) planteó que: “...la capacidad
de crecimiento de la población es infinitamente mayor que la capacidad de la
tierra para producir alimentos para el hombre. La población, si no encuentra
obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Los alimentos sólo aumentan en
progresión aritmética. Basta con poseer las más elementales nociones de números para poder apreciar la inmensa diferencia a favor de la primera de estas dos
fuerzas5. Martín-Mateo (2001) señala que la idea malthusiana de los límites del
crecimiento fue recogida en tiempos recientes por los economistas del Club de
Roma en 19726.
La repercusión inmediata del trabajo del Club de Roma, aunada a la recurrente historia de problemas económicos por daños ambientales, reconocidos por
nuestra moderna sociedad –convenio de París de 1902; convenio entre EE.UU. y
Reino Unido de 1911; convenio de Londres de 1930 o el convenio de Washington
de 19407, por decir algunos-, se dio cuando las Naciones Unidas comenzaron los

5

Este texto de Malthus, está escrito de tal forma que tiene varias lecturas; pero es indudable que si se lee el resto de la obra
de Malthus, no sólo este párrafo o libro, no se llega al estigma que la sociedad le ha colgado en el sentido de que hablaba
de límites del crecimiento. Y por supuesto, mucho menos se llega a las conclusiones del Club de Roma. Sin embargo, por
otro lado, sí se ha desarrollado la noción de crecimiento limitado en las poblaciones silvestres, siendo hasta la fecha la
base de muchos planes de manejo de recursos naturales; su principio está cuando al belga Pierre F. Verhulst (1838) se le
ocurrió pensar que el crecimiento poblacional debía ser limitado dado que rara vez se encuentran las poblaciones silvestres
en condiciones óptimas o excelentes respecto a su entorno (alimento, refugio, parejas, etc.): partiendo de la ecuación (1)
Nt = Nt-1 + dN/dt e introduciendo la limitante (K), obtuvo la ecuación (2) dN/dt = rN [(1-(N/K)], que resuelto queda:
Nt = N0*K / N0 + (k-N0) e –r t. En esencia, esta ecuación dice que el número de individuos de una población en un
tiempo dado, es la suma de los individuos que están presentes, más los que nacen (r), más los que llegan, menos los que
mueren (m), menos los que se van; como los que llegan y los que se van son casi los mismos números, se eliminan estos
términos para simplificar la ecuación; ahora bien, como se tiene que las tasas de nacimiento y mortalidad pueden variar
instantáneamente, se realizan como una función derivada en el tiempo (dN/dT) siendo la forma más corriente de resolver
la ecuación usando el logaritmo neperiano (Gutiérrez-Yurrita y Montes 2004). El término K, o limitante del crecimiento
introducido por Verhulst afecta directamente rN, de forma similar a como afecta la constante K introducida al crecimiento
en la ecuación (2) (Gutiérrez-Yurrita y Latournerié 1999).
6
El primer informe de este selecto “Club” de investigadores, intelectuales y analistas se concreta después de cuatro años
de labor bajo el título “Los límites del crecimiento”, y fue editado en EE.UU. por Dennis Meadow. El informe de este Club
tuvo una redacción desafortunada, ya que la interpretación que de él se hace acerca de la teoría de Malthus es errónea, así
como su exacerbado catastrofismo de la humanidad lo hacen parecer más amarillista y alarmista que técnico con sustento
científico. Pero como esto sigue siendo controversial, el descrédito del Club sigue latente en unos sectores de la sociedad
científica, mientras que el auge que cobró en la sociedad civil con el incremento de organizaciones ambientalistas, no
parece haber disminuido sustancialmente. D. Meadow ha escrito recientemente una actualización de la obra, llamada Los
límites del Crecimiento a 30 años del comienzo (Gutiérrez-Yurrita 2006a).
7
José J. González (2002) y José Juste Ruiz (2006), entre otros, hacen una reseña histórica de los movimientos ambientalistas y de los convenios que dieron origen al Derecho Ambiental.
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preparativos para la cumbre denominada “Conferencia Mundial Sobre el Medio
Humano”, desarrollada en Estocolmo en 1971. Más adelante, en el famoso informe de la comisión Brundtland (1987), cuando se habla de desarrollo sustentable
se hace referencia a que lo que debiera tener en cuenta nuestra sociedad de consumo es a la forma en que usamos los recursos naturales renovables, de tal suerte
que no se agoten o degraden y devenga una reducción real de su tasa de renovación, y por tanto, utilidad para las generaciones futuras. ¿Qué se desprende de este
tipo de mentalidad?: que si el hombre quiere permanecer en la tierra, debe ser más
humano y responsable al utilizar los bienes y servicios de la naturaleza, ya que
nunca dejará de depender de ella para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo se logra
esto?: con un desarrollo humano integral aunado a un desarrollo sustentable; ambos, en su sentido más amplio.
2) El mal uso de los “recursos naturales” y los excesivos desechos industriales, urbanos o agropecuarios contaminan los recursos de tal forma que
no pueden ser utilizados, y por ende, podría haber daños en la economía de los
productores que tienen como materia prima los recursos contaminados. GómezGómez (1998) ha escrito que este aspecto es ampliamente tratado en los textos
de economía ambiental, haciendo hincapié en las consecuencias catastróficas que
la pérdida de recursos naturales conllevaría a la sociedad humana. El diagnóstico
generado por este tipo de economistas -no erróneo, pero sí alarmista-, en opinión
de Gutiérrez-Yurrita (2000) suscitó airadas reacciones en todos los ámbitos de la
economía, comenzando por el de los economistas convencionales y terminando
en el grupo de economistas tecnócratas .
En la década de los 90’s, cobra auge una corriente de las ciencias biológicas
derivada de la organización social de nuestra modernidad reflexiva, denominada
“Ecología económica”, que en su planteamiento teórico propone la integración de
la economía política con la economía ecológica, y estas dos con las ciencias sociales
y biológicas para que los tomadores de decisiones y administradores públicos, en un
sentido amplio, se ocupen en investigar y buscar asesoría especializada para tomar
las elecciones más eficientes y promover su aplicación (políticas ambientales), a fin
de maximizar los beneficios del cuidado y uso responsable de los bienes y servicios
del entorno natural para la sociedad como un todo (Torres-Carral 2001).
Una parte extrema o radical de la sociedad moderna es la llamada “sociedad de
la comodidad”, a diferencia de la reflexiva, no busca la integración del hombre en los
procesos de la naturaleza para ajustar los procesos productivos humanos a ella; sino
todo lo contrario. Así, Gutiérrez-Yurrita (2006b) señala que la ecología moderna en
la era de la comodidad, resalta dos postulados básicos sobre los cuales opera gran
parte de la ecología económica tradicional: el postulado del excedente del consumidor
hace referencia a la diferencia entre el precio pagado por un bien natural y el precio
que el consumidor está dispuesto a pagar; por otro lado y de forma complementaria,
el postulado excedente del productor es una medida de renta económica percibida
por el productor por la posesión de factores fijos, lo cual hace que la curva de oferta
del productor tenga pendiente positiva. Es importante señalar que esta visión de la
ecología económica, totalmente teórica, no contempla los cambios en el valor del
uso de suelo o de los productos que se ofertan, que pueden suceder al modificarse las
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condiciones del mismo, ya sea por el mismo uso al que están sujetos los bienes; por
situaciones fuera de control de los usuarios, productores o gestores –p. e.: catástrofes
ambientales o perturbaciones ecológicas-; o simplemente por cambios en las apetencias y gustos de los compradores o consumidores del bien. Cabe decir que tampoco
se tienen previstos cambios en las políticas gubernamentales, las cuales en países con
una economía dependiente, como la mexicana, son cruciales sobretodo cada cambio
de poder ejecutivo federal y miembros del Congreso de la Unión.
3) La valoración y asignación de precio en el mercado de los productos naturales, ya sean estos manufacturados o comercializados como bienes y servicios
ambientales tangibles o intangibles es el tercer reto crucial que se enfrenta nuestra
sociedad respecto a los bienes ambientales. Hay en la ecología económica de la
sociedad de la comodidad dos grandes vertientes para conocer el valor que debe
tener un bien determinado y de ahí, asignarle un precio en el mercado. 1.- Los métodos del costo, que tienen por objeto considerar el valor de un bien, de acuerdo
al precio que debería alcanzar en un mercado común. El precio se fija mediante
la suma de los costos de fabricación o producción del bien; o mediante la suma
de los precios que ha costado la reposición del mismo bien una vez que ha sido
dañado parcial o totalmente; 2.- Los métodos del beneficio, que pueden dividirse
en cuatro, a razón de la forma de estimar el precio de un bien o servicio ambiental:
i. método de los gastos preventivos –se hace una estimación de cuánto se debe
invertir para evitar un problema ambiental-; ii. método de los precios hedónicos
–cuánto estamos dispuestos a pagar por divertirnos, por estar tranquilos disfrutando y gozando un paisaje, etc.-; iii. métodos de costo de viaje –el precio que tiene el
mantenimiento de un determinado ambiente depende de cuánto se está dispuesto
a pagar para llegar a él: gasolina, casetas, comidas durante el viaje, pasajes, hospedaje, etc.-; iiii. método de la valoración contingente –es el precio potencial de
la producción de determinado bien o servicio-. La astucia de los economistas al
acoger estos métodos, estriba en que ambas metodologías son válidas para bienes
manufacturados industrialmente, donde puede conocerse perfectamente la historia de vida del producto final; pero al tratarse de elementos ecológicos abstractos
(procesos y funciones de los ecosistemas) y estructurales (paisajes, recursos naturales), los criterios, según Mitchell (1999), caen en el campo de la subjetividad.
Como métodos alternativos, más dignos de la sociedad reflexiva, existen
formas de valorar la naturaleza mediante criterios ambientales, desarrollados a
partir de la “Ecología profunda” 8. Estos métodos le asignan precio a los bienes y
productos naturales obtenidos, en primer lugar, sin la utilización de compuestos
químicos para incrementar la velocidad de crecimiento y sin plaguicidas quími-

8
Los ambientalistas que comenzaron a preocuparse por la forma de valorar los productos de la naturaleza y la capacidad
de alimentarnos de la misma, se constituyeron, bajo la batuta del filósofo noruego Arne Naess (1973) en una fundación
denominada Ecología Profunda (Deep Ecology). Sin embargo, algunos miembros recientes han escrito artículos anti-misantropológicos que han hecho caer en el descrédito a toda la organización.
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cos (productos orgánicos9); y en segundo lugar, mediante novedosas técnicas de
cultivo que entrañan poco o nulo proceso de transformación (productos biointesivos10). Por último, hay un criterio de valoración de los bienes medioambientales,
mas no del medio ambiente en sí, más científico y técnico, ya que se basa en la
ecología integral con enfoque ecosistémico. Odum (1996), su promotor, lo llamó
“Emergy”. El método trata de conjuntar los valores de uso, de opción, intrínsecos
y biodiversos –papel ecológico y evolutivo de los individuos- de cada población
que compone y ha compuesto un ecosistema determinado, tomando como criterio objetivo la cantidad de energía que le ha llevado utilizar al sistema para
estar como está y donde está. Así, sólo falta decidir cuánto vale una kilocaloría
o un Joule, hacer la conversión y determinar el precio de venta de los valores del
ecosistema. El programa informático denominado “Stella”, es posiblemente el
más usado actualmente para realizar modelos teórico-predictivos al introducir al
“sistema bajo estrés o estudio” las variables aleatorias que pueden actuar sobre las
variables de control.
2.3 Antecedentes Inmediatos: México S.XX y S.XXI
A la par de estos acontecimientos internacionales, en México se realizaban
estudios de prevención de daños al ambiente por determinadas actividades humanas desde la década de los setentas, en gran parte motivados por la proximidad
con los Estados Unidos de Norteamérica, ya que este país además de contaminar
los ríos que nacen en su territorio y desembocan en terreno mexicano, realizaba
pruebas nucleares y químicas en el desierto que comparte con México. Un caso
muy sonado que provocó un convenio bilateral especial sucedió en 1973, cuando
México protestó a los EE.UU. sosteniendo que la elevada salinidad del agua del
Río Colorado (proveniente de EE.UU.) las hacían inadecuadas para que río abajo
pueda ser utilizada convenientemente. El tratado contempló la restauración del
Valle de Mexicali por parte de EE.UU. y reparar los daños que se causaren por el
exceso de la salinidad del agua. Como contrapartida, México tuvo que firmar un
tratado donde se regulaba la pesca de especies migratorias para que los EE.UU.
tuvieran acceso a ellas cuando llegasen a su agua territorial.
Con el fortalecimiento de las asociaciones de grupos ecologistas, tanto en
el ámbito nacional como internacional y en virtud de que México es un país con

9

El término productos orgánicos para los productos como frutas, verduras y otros provenientes directamente de la naturaleza, producidos sin químicos, es totalmente incorrecto, ya que también los productos de origen natural producidos con
estimulantes y controladores de plagas químicos, son orgánicos. La naturaleza está hecha de una constitución química
orgánica si se basa en Carbono, Hidrógeno, Oxígeno y Nitrógeno, ordenados de tal forma que se tengan los carbohidratos,
lípidos y proteínas originados en este planeta sin la intervención del hombre, y hasta el momento, todos los productos de la
agricultura son orgánicos. Debería llamarse en vez de productos orgánicos, productos producidos con técnicas naturales
o ancestrales, o algo parecido; en este sentido cabe hacer la aclaración de que los productos “orgánicos” no son una moda,
la moda es la producción mediante la adición de químicos o productos sintéticos, dado que esta práctica tiene, a lo más 100
años, y la primera, desde que el hombre inventó la agricultura.
10
Una variada y actualizada información sobre la agricultura orgánica y bio-intensiva se encuentra en las memorias del
Primer Foro Nacional de Pequeños Productores en Agricultura Orgánica, Familiar, de Traspatio y Bio-intensivistas
de México. Colegio de Posgraduados de Chapingo. México, enero 2005.
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renombrada importancia ecológica por estar considerado dentro de los cinco primeros países de megadiversidad biológica, es que se ha visto en la imperiosa
necesidad de crear un estatuto particular para la protección de sus recursos y áreas
naturales. De este modo, después de crear varias Secretarías de Estado, las cuales
han elaborado diversos códigos con tintes ambientalistas, surge la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (1986), elaborada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1988, cuya versión más reciente data del 2003. Otras leyes importantes
para la protección del medio ambiente en México, redactadas bajo la filosofía del
Derecho Ambiental actual –o lo más apegado que se puede a esta doctrina- son:
Ley General de Vida Silvestre (2002); Ley de Aguas Nacionales (2004); Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003); Ley General Para La Prevención
Y Gestión Integral De Los Residuos (2003); Ley de Responsabilidad Civil Por
Daños Ambientales (está en revisión por la cámara de senadores).
No obstante los avances en materia de doctrina iusambientalista, sigue imperando en México, para resolver delitos ambientales la visión del derecho civil, y
en tanto no haya forma de probar quién hizo el daño al ambiente, no habrá forma
de probar el delito, y como conclusión, no podrá haber imputación. Otra forma de
resolver los conflictos ambientales es bajo la visión del derecho administrativo,
por lo que tampoco quedan los delitos ambientales debidamente imputados. De
igual forma, mientras no se tengan procedimientos ecológicos claros para probar
que ha habido un daño ambiental y se detecte la fuente o el causante del daño, no
podrá establecerse, con criterios científicos, cómo debe hacerse la reparación del
daño ambiental; por ende, tampoco puede aplicarse en toda su magnitud la legislación mexicana en materia ambiental.
3. EL MEDIOAMBIENTE COMO BIEN JURÍDICO
3.1 Antecedentes en la Doctrina del Derecho de Bien Jurídico
Decir que algo es un bien jurídico implica que ese algo tiene un valor para un
sujeto o un colectivo; y por lo tanto, se hace un juicio de valor que debe ir asociado
a una justificación de su tutela legal11. Así, puede decirse que un bien jurídico es la
movilización teórica de las posesiones individuales y/o comunes a una categoría
de bien protegido por el derecho de un Estado Nación. Aunque esta definición de
bien jurídico tiene su origen en el derecho penal y en opinión de Binding (1872)
está íntimamente asociada a la noción de delito y de castigo, es perfectamente válida en el Derecho Ambiental, siempre y cuando se tome en cuenta lo siguiente: i.
que el objeto que se pretende tutelar, en este caso la naturaleza, quede claramente
definido con criterios ecológicos objetivos más que antropocéntricos; ii. que se

11
Esta idea de Bien Jurídico fue lo que llamó la atención de un trabajo de Johann Michael Franz Birnbaum (1792-1877)
en 1836 (17 Archiv des Kriminalrechts (Neue Folge) 560), como para decir que este autor es el responsable de introducir
este término en el sistema de justicia, aunque nunca acuñó la frase “bien jurídico”.
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utilice el principio de prevención siempre que pueda desarrollarse un esquema jurídico funcional, aunque no haya sido plenamente probada la relación causa-efecto, por falta de tiempo para desarrollar el modelo ecológico con bases científicas
que lo pruebe; iii. que se utilice el principio de precaución cuando potencialmente
pueda haber un daño en el ambiente aunque no se conozca realmente cómo puede
ser el daño o quién puede ser el causante del mismo, pero que se tenga sospecha
de cuál actividad o quién es el más probable de causar daño, de tal manera que
pueda haber una especie de punición anticipada al delito.
Como el concepto de bien jurídico ha surgido de las filas del derecho penal, dado que el objeto primordial de este tipo de derecho es la protección de los
bienes jurídicos (Figueroa Navarro 1995); su definición formal desde su inicio,
de acuerdo con Kelsen (1934), cumple con los criterios del sistema jurídico que
le dio origen, aunque en la sociedad de derecho que actualmente nos caracteriza,
tratan de socializarse, democratizarse y “pintarse de verde”12. Estos criterios, a
grandes rasgos pueden resumirse como sigue:
• Figueroa-Navarro (1995) establece que debe haber un claro reconocimiento constitucional, porque es en el seno de la constitución donde se localiza el
criterio referencial básico en la búsqueda de legitimidad de los valores que deben
ser protegidos como bienes jurídicos.
• Debería haber una comparación entre los bienes jurídicos que representan el núcleo del Derecho Penal –aunque los bienes jurídicos ambientales no deban ser protegidos exclusivamente por este derecho, ni conforme a sus reglas-,
con fines de establecer, en opinión de Puig (1991), la magnitud del daño ocurrido
por un delito determinado.
• Por su parte, Alfie-Cohen (2005) menciona que se debe tomar en cuenta
que la importancia de los intereses colectivos en una sociedad de derecho democrático, reside en el impacto que su lesión provoca para el sistema social en su
conjunto y no respecto a cada individuo.
• Aunque en Derecho Penal es requisito importante para determinar el grado de
afectación del bien, concretar los daños y perjuicios y no mantenerse en la abstracción;
en el derecho ambiental esto todavía no es posible dada la complejidad inherente de los
sistemas ecológicos y lo complicado que es su gestión y forma de medir la intervención
humana en ellos; sin embargo, Gutiérrez-Yurrita (1994b) sugiere que la incertidumbre
en ecología no es del todo un impedimento para hacer la valer las leyes, ya que cuando
se tenga el conocimiento científico del ecosistema afectado puede apelarse al principio
de prevención, y si no se conoce lo suficientemente bien el sistema natural afectado,
puede usarse el recurso del principio de precaución y ganar tiempo para consolidar el
conocimiento científico necesario y poder exigir el cumplimiento cabal de las leyes.

12
La socialización de los bienes, de acuerdo con Figueroa Navarro (1995), surge por la necesidad de proteger, mediante el
derecho positivo, bienes necesarios para la vida común ya que se supone que existe cierta disponibilidad de acceso a éstos
por parte de la sociedad en su conjunto; y ésta debe ser adecuadamente controlada por las instituciones públicas. Por otro
lado, la deontología y necesidad de hacer una distinción de bienes jurídicos ambientales respecto al resto de los bienes jurídicos tradicionales (como los bienes patrimoniales), mana de los nuevos retos que enfrenta nuestra sociedad para utilizar
los recursos naturales en armonía con los procesos ecológicos que les dan sustento y en equidad con los diversos grupos
sociales y colectivos que disponen y que dispondrán de ellos (Gutiérrez-Yurrita 2004b, Quesada y col. 2004).
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3.2 La Noción de Bien Jurídico en el Ámbito Ambiental
La complejidad de los ecosistemas da pie a que la definición jurídica sea amplia en su contenido, y que no necesariamente llegue a reflejar lo que debería, en
términos de protección a los sistemas ecológicos (Gutiérrez-Yurrita 2000, González-Márquez 2001, Juste-Ruiz 2006). Por poner un ejemplo, cada Constitución
Política de los Estados Nación consultada aborda el concepto de medio ambiente desde diversas perspectivas, unas constituciones lo detallan correctamente y
otras, simplemente ni lo mencionan. Sin embargo, bajo la óptica de Ojeda-Mestre
(2004) se tiene que: ”Desde una concepción kelseniana, el Derecho ambiental es
una pirámide cuya cúspide son los preceptos que consagran dicho principio en
la norma suprema de los ordenamientos jurídicos”.
Se advierte que en la mayoría de las constituciones políticas y directivas europeas que lo tratan, la definición que se da de medio ambiente tiene tintes biológicos
dentro de una alta gama de matices sociales, i. e., se hace alusión a los elementos de
la naturaleza siempre que éstos sirvan para sustentar la vida humana (Constituciones
de Perú, Brasil, Argentina, España, Holanda, por decir algunas13). Pero una definición
ecológica, dista mucho de serlo. En algunas leyes el contenido de la definición de
medio ambiente es algo más concreta en algunos aspectos intangibles del ecosistema
(como funciones ecológicas o procesos ecosistémicos), pero todavía se utilizan ambos términos para referirse a la forma en que el ser humano puede sacar provecho de
los elementos del ambiente, confundiendo procesos ecológicos con productos ecológicos. En otras palabras, aunque se habla de que la naturaleza tiene dos componentes,
uno físico, estructural, visible y por lo tanto, tangible, cuantificable y fácilmente medible; y otro componente intangible, abstracto y por tanto difícil de cuantificar, no se
hace distinción alguna entre funciones ecosistémicas y servicios del ecosistema.
Es relevante destacar que algunos países como Italia y Alemania tienen normativas en materia de derecho ambiental más avanzadas donde definen ambiente
de una forma más directa, argumentando que el medio ambiente no es en realidad
la simple suma de sus elementos sino un sistema complejo y dinámico, pero en un
estado de equilibrio de sus ecosistemas, lo que permite el desarrollo de los ciclos
vitales (Ronzani 1992, Schünemann 2004). Dicho de una forma más técnica, el medio ambiente es un sistema, y como tal, está compuesto por partes, pero las partes
que lo componen son distintas cualtitativamente y comportan procesos naturales
en permanente cambio. Según Figueroa-Navarro (1995), esta percepción de medio
ambiente indica que la defensa de una especie biológica no es la defensa de ésta
como tal sino, sobre todo, la protección de una función con relación al sistema.
En el caso concreto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se da definición de medio ambiente; a pesar de que este término se
toca en cinco ocasiones:

13
Para profundizar sobre el derecho ambiental comparado pueden revisarse los trabajos de Mezzeti (1997), Ojeda Mestre
(2004); mientras que para comparar diferentes tratados internacionales que tocan directamente el tema del Derecho Ambiental puede consultarse a Juste-Ruiz (2006).
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Garantías Individuales: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente
adecuado para su desarrollo y bienestar” (Art. 4º);
Rectoría del Desarrollo Nacional: “Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado
de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al
uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación
y el medio ambiente” (Art. 25º);
Facultades del Congreso: “Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en
el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y
de preservación y restauración del equilibrio ecológico” (Art. 73º);
Facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: “Legislar en
materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en
uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda;
construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes
del patrimonio del Distrito Federal” (Art. 122º);
Facultades del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal: “Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de éstas con la federación y el Distrito Federal en la planeación
y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal,
de acuerdo con el artículo 115, fracción Vl de esta Constitución, en materia de
asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y restauración del
equilibrio ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento
y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos
podrán suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las
que concurran y participen con apego a sus leyes” (Art. 122º).
Lo anterior implica que la definición legal de Medio Ambiente debe estar
en alguna de las leyes que emanan de nuestra carta magna. Así, en el artículo
3º de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) se tiene:
Ambiente: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por
el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y
demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados.
Puede verse claramente que la definición mexicana de medio ambiente no
es de última generación del Derecho Ambiental, sino más bien es una definición
propia del derecho administrativo, pero “disfrazada de árbol o de ardillita”. Le
importa a la LGEEPA que quede claro que sólo busca cuidar los elementos naturales que garanticen el bienestar del hombre, ya que las actividades humanas y
los satisfactores de la humanidad tienen su soporte en la naturaleza. En ningún
otro lugar de la LGEEPA o de otra ley mexicana, se hace alusión a qué son los
elementos naturales, por lo es muy difícil saber qué es exactamente lo que trata
de proteger la legislación mexicana. Además, al mezclar elementos naturales con
artificiales, se hace más complejo aún, saber cuál es el objeto real de protección
de la LGEEPA. Por si esto no fuera poco, especifica que también tiene por objeto
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cuidar los elementos inducidos por el hombre, como si hubiese otro ente sobre la
tierra capaz de producir elementos artificiales en la naturaleza14. Toda esta serie de
ambigüedades en lo que se desea cuidar, y al dejar muy claro que se protegerá lo
que el hombre realiza en la naturaleza, como podría ser una presa y el subsecuente
cambio paisajístico natural a uno humanizado, no es más que pintar de verde y
dar legitimidad a las acciones del hombre sobre la naturaleza. Se cuida el derecho
ambiental mexicano de no interferir con el desarrollo económico, haciendo más
evidente que el hombre está enfrentado contra la naturaleza, cuando debiera potenciar lo contrario. Dicho de otra forma, como la naturaleza soporta a todos los
individuos de la sociedad, no a un individuo o a un pequeño colectivo, se ha pensado en declararla como un bien tutelable, es decir, un bien jurídico y por tanto,
protegido por el Derecho.
3.3 Perspectivas de la Doctrina del Derecho Respecto al Medio Ambiente como
Bien Jurídico
El futuro se puede ver como una montaña con tres parteaguas, y dependiendo de dónde se ubique uno en la montaña, será la perspectiva.
a) Las cosas seguirán su curso sin grandes variaciones, ya que una definición
funcional para tutelar el medio ambiente, bajo el paradigma de la globalización
económica y del neoliberalismo de capitales, permite sin grandes contratiempos
que continúen los esquemas de desarrollo económico de las naciones (mejor dicho, de los grandes emporios transnacionales). Este tipo de definiciones presentan
a la naturaleza como un ambiente que debe estar sujeto a los deseos del hombre
para su bienestar y disfrute. Esta ideología es la típica de sociedades judeo-cristianas anquilosadas en la edad media. Y resurgidas a finales de la década de los
80’s del siglo XX.
b) Los legisladores tratan de dar definiciones más acabadas de medio ambiente, pero bajo la óptica del jurista, que en algunas ocasiones tiene conocimientos de economía y trata de equilibrar la balanza entre protección al ambiente y celeridad de desarrollo económico. Este pensamiento, mejor intencionado
que el anterior, posee una visión mecanicista del mundo, y lo trata como tal. Los
legisladores no se dan cuenta de que en realidad el equilibrio en el ecosistema
no puede existir, ya que eso implicaría que en efecto, al proteger una especie
se proteja una función ecológica, lo cual no necesariamente es correcto. Los
sistemas ecológicos están conectados en red y tanto entre ellos como dentro
de cada uno de ellos, hay balances en los flujos de energía y reciclamiento de

14
Gutiérrez-Yurrita y col. (1999) han señalado claramente que al concepto de especies clave se añadió el de especies ingenieras, en el sentido de que las primeras son un grupo funcional en el ecosistema sin redundancia de información genética-funcional; mientras que el último término hace referencia a las especies que tienen la capacidad de alterar físicamente
el ambiente, limitando el acceso de los recursos –ya sea por alimentación, refugio o cualesquiera otra actividad funcional
para su supervivencia- al resto de las especies con las que comparten el ecotopo. No obstante, las especies ingenieras,
como podrían ser los castores, en un caso extremo, no introducen realmente elementos artificiales al ecosistema, aunque
al represar parte de un río, con sus viviendas -obras maestras de ingeniería, por cierto-, limitan la disponibilidad de los
recursos para otras especies.
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nutrimentos; esto es, una especie puede ser importante en algún ecotopo y nada
relevante en otro, de ahí que el equilibrio no exista. Por otro lado, se habla de
especies, más no de poblaciones lo cual es ecológica y evolutivamente distinto. De entrada, el concepto de especie es una concretización antropocéntrica
de entidades biológicas con propiedades emergentes, cohesión reproductiva y
linaje genético propio, denominadas poblaciones. Y como consecuencia de esta
consideración, se tiene que no se toman en cuenta las sinergias en la naturaleza
que pueden generar las propiedades emergentes en cada nivel de organización
ecológico. De aquí se parte para la tercera consideración: los ecosistemas, al
estar conectados en red, responden ante los factores de presión de forma diferenciada dependiendo, entre otras cosas, de las escalas espaciales y temporales
de actuación de cada factor, por lo tanto, hay una jerarquización de procesos y
funciones, que debe ser analizada cuidadosamente en cada conjunto de ecosistemas o gran ecosistema.
c) El paradigma del futuro para el derecho ambiental parte por definir jurídicamente al medio ambiente considerando las aproximaciones de estudio de
la ecología. En segundo término, se deberá construir un tipo de derecho propio,
con connotaciones de derecho administrativo, civil y/o penales, pero con una ética y visión del mundo totalmente diferentes. Protegerá al medio ambiente por lo
que es, no por lo que el hombre quiere que sea. Así, la definición formal de medio ambiente se ensamblará integrando simultáneamente las tres acepciones de
ecosistema en ecología: 1) el ecosistema es una abstracción del funcionamiento
y de la organización de la naturaleza; 2) el ecosistema es una realidad genéticofuncional como resultado de una jerarquía de relaciones de dependencia entre
sus componentes a diferentes escalas espacio-temporales; 3) el ecosistema es el
paisaje, o escenario básicamente visual, de un sistema complejo de relaciones
biofísicas; es decir, es la unidad perceptible multisensorialmente dentro de unos
límites operativos. El cómo se logra esto, todavía no lo sé, pero ya estamos trabajando en ello. Espero que la naturaleza aguante y nos tenga paciencia.
4. CONCLUSIONES
4.1 Se reconocen, en esencia, tres formas de pensamiento humano respecto a la
naturaleza: a) la naturaleza es divina porque fue creada por mandato celestial; b)
la naturaleza es como una máquina que mantiene su equilibrio de forma constante
y si es alterada, puede ser fácilmente reparada; c) la naturaleza es orgánica, por
tanto, funciona y debe ser cuidada como un ser vivo.
4.2 Debe haber un claro reconocimiento constitucional de la definición de medio
ambiente como bien jurídico, porque es en el seno de la constitución donde se
localiza el criterio referencial básico en la búsqueda de legitimidad de los valores
que deben ser protegidos como bienes jurídicos.
4.3 La complejidad de los ecosistemas da pie a que la definición jurídica sea am-
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plia en su contenido, y que no necesariamente llegue a reflejar lo que debería, en
términos de protección a los sistemas ecológicos, que es su objeto primario.
4.4 Las definiciones legales de medio ambiente parten de lo que el ser humano
busca en la naturaleza, para continuar con su bienestar social; así, el objeto de
protección no es el medio ambiente por lo que es, sino cuidar que un medio ambiente degradado o contaminado no perjudique ni la economía ni la salud de la
población humana.
4.5 Sólo con un equipo multidisciplinar de profesionales, comenzando por biólogos y ecólogos, ya que son éstos los que desde siempre han estudiado a la naturaleza y tienen de ella definiciones más acabadas y precisas de cara a la conservación biológica; seguido por legisladores, economistas, sociólogos y por la misma
sociedad civil, se podrá revertir la ética y moral de los pueblos en pro de un mundo
más equitativo y consciente de que todavía depende al 100% de la naturaleza para
su subsistencia, y no al revés; por tanto, cuidar la esencia de la naturaleza bajo el
paradigma ecositémico debe ser una prioridad principal.
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1. INTRODUÇÃO
A agrobiodiversidade está dentro da biodiversidade, tendo a peculiaridade
de ser um patrimônio genético que tem como componente o manejo cultural da
biodiversidade pelo ser humano, que age selecionando, manipulando e melhoramento as espécies ao longo de várias gerações, conforme o modo cultural a que
pertence. A agrobiodiversidade está diretamente ligada à diversidade cultural,
pois este material genético foi manipulado de formas diferenciadas por sociedades indígenas, comunidades tradicionais, agricultores familiares, como por meio
de tecnologias “ocidentais”.
Para o enfoque do trabalho será considerada a agrobiodiversidade nas sociedades indígenas, comunidades tradicionais e pequenos agricultores familiares,
estes últimos incluídos na categoria de comunidades tradicionais para os fins de
explanação no texto. Assim a agrobiodiversidade será designada como agrobiodiversidade tradicional.
A agrobiodiversidade tradicional não deve ser vista apenas como recursos
genéticos ligados a agricultura, mas como um conhecimento sobre a biodiversidade, sendo permeada por políticas agrícolas, culturais e de proteção ambiental
Os conhecimentos tradicionais associados à agrobiodiversidade constituem-se em especificidade culturais, tendo como característica sua livre circulação e aperfeiçoamento ao longo de gerações. Além disso este conhecimento
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é intercambiado entre diferentes culturas tradicionais, ficando difícil identificar
qual é a cultura a quem pertence por exemplo um recurso genético que tem sue
uso disseminado por várias etnias.
Ser um país rico em biodiversidade e sociodiversidade faz que políticas
públicas sejam elaboradas tendo em vista à realidade do país e atendimento as
peculiaridades locais. Desta forma deve ser pensada as legislações acerca da propriedade intelectual, do acesso ao conhecimento tradicional e do ordenamento
territorial nacional que vise à proteção ambiental e reconhecimento fundiário ao
territórios das sociedades indígenas e das comunidades tradicionais.
2. AGROBIODIVERSIDADE
Para a Convenção de Diversidade Biológica a biodiversidade é definida
como a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo,
os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos que fazem parte. Ainda é a diversidade dentro de espécies, entre
espécies e de ecossistemas.
Do conceito de biodiversidade pode-se entender que são os organismos em
interações entre eles e o ambiente, bem como os processos ecológicos que compõe os ecossistemas. Também se pode subentender que a biodiversidade contempla tanto a diversidade encontrada nos ecossistemas naturais intocados como naqueles com interferência humana, incluindo aqui a agrobiodiversidade.
Na Decisão V/5, da Convenção de Diversidade Biológica, define-se agrobiodiversidade como:
“Um termo amplo que inclui todos os componentes da biodiversidade que têm relevância para a agricultura e alimentação, e todos
os componentes da biodiversidade que constituem os agroecossistemas: as variedades e a variabilidade de animais, plantas e microorganismos, nos níveis genéticos, de espécies e ecossistemas, os
quais são necessários para sustentar funções chaves dos agroecossistemas, suas estruturas e processos.”

Para a cultura das sociedades indígenas e comunidades tradicionais, a agrobiodiversidade se constitui de recursos genéticos que servem de matéria prima
para inúmeras atividades, diretamente relacionadas com a sobrevivência física
e cultural dessas populações, tais como a alimentação, para fibras com os mais
diversos fins, como também plantas medicinais usadas para sua saúde.1
As técnicas de manipulação da agrobiodiversidade surgem em contextos
culturais específicos. Para as culturas tradicionais e indígenas, conservar estas

STELLA, André; KAGEYAMA, Paulo Y.; NODARI, Rubens. Políticas públicas para a agrobiodiversidade. In MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Agrobiodiversidade e diversidade cultural. Brasília: MMA/SBF,
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técnicas, na prática, pode assegurar sua segurança alimentar e preservar seu patrimônio cultural.
As estratégias para a preservação da agrobiodiversidade são: a conservação
na propriedade ou dentro dos territórios tradicionais, ou como nos demais modelos de proteção da biodiversidade, ou seja in situ e ex situ.
Referente à conservação da biodiversidade de uma forma geral há uma priorização da conservação da biodiversidade espontânea, em detrimento da conservação da biodiversidade em ecossistemas cultivados, ou agrobiodiversidade. As
espécies cultivadas são conservadas principalmente ex situ, em bancos de germoplasma, desconsiderando o papel do homem no manejo da diversidade de espécies
e na conservação da diversidade varietal dos cultivos.2
Os bancos de germoplasma no Brasil são mantidos principalmente pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), com o fim de proporcionar uma ampla base genética das diversas plantas cultivadas, destinadas ao melhoramento, pelo critério da ciência “ocidental”. Neste critério limita-se a percepção
da planta na sua dimensão biológica singular, e se deixa de lado a percepção que
os recursos domesticados ou cultivados são, na sua essência, resultado de uma interação entre características biológicas das espécies, condições ecológicas e processos de seleção e práticas agrícolas de um ou de vários grupos culturais.3
A conservação ex situ, deu bom exemplo relativo a resgate cultural, por
exemplo com a etnia dos índios Krahô, aos quais foi devolvido o milho, após
terem perdido a variedade de suas roças.
Por outro lado as diferentes culturas são pensadas como algo dinâmico e não
estático, neste sentido a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no artigo 1º, 2, traz o critério da autodeterminação dos povos, sendo que
pertence a determinado povo aquele que tem a consciência de sua identidade ligada aquele povo. Assim mesmo que um indígena deixe sua Terra Indígena e prefira
viver em centros urbanos, podendo continuar ou modificar seus hábitos culturais,
o sujeito continua a ser indígena.
Neste mesmo sentido se deve pensar os saberes e tecnologias tradicionais
associadas à agrobiodiversidade das sociedades indígenas e comunidades tradicionais, como algo dinâmico, que pode ir se transformando. Se for mantida estática em bancos de germoplasma, poderá sim ser melhorada da forma da sociedade
envolvente. Porém para a tecnologia tradicional a melhor forma de conservação é
a in situ, criando-se oportunidade para a continuidade dos conhecimentos tradicionais associados à agrobiodiversidade e o aumento da mesma.

2
SANTILLI, Juliana. A lei 9985/00, que institui o SNUC: uma abordagem socioambiental. In BENJAMIN, Antonio
Herman V.; MILARÉ, Edis (coord.). Revista de Direito Ambiental, ano 10, no. 40, outubro – dezembro de 2005. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2005, pg. 78 a 125.
3
EMPAIRE, Laure. Elementos de discussão sobre a conservação da agrobiodiversidade: o exemplo da
mandioca na Amazônia Brasileira. In: CAPOBIANCO, José Paulo Ribeiro et al (orgs). Biodiversidade na Ama-

zônia Brasileira: avaliação e ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição de
benefícios. São Paulo: Estação Liberdade e Instituto Socioambiental, 2001, p. 225-234.
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2.1 Agrobiodiversidade nas Sociedades Indígenas e Comunidades Tradicionais
Para manter o patrimônio genético de suas produções agrícolas, as sociedades indígenas e comunidades tradicionais adotam complexas estratégias, com
mecanismos de seleção, armazenamento e intercâmbio de sementes. Expressam,
com isso, sua cultura, seus usos, costumes e tradições. É a sua forma de tecnologia, e aplicação de seus saberes sobre a biodiversidade.
Na diversidade cultural de nosso país, cada cultura tem sua forma de ser e
se envolver com a bio e agrodiversidade. No caso dos índios da etnia Kaiabi, que
hoje habitam o Parque Indígena do Xingu, e se encontram em um movimento de
resistência e resgate cultural, que tem como um dos focos a agricultura, que na
cultura Kaiabi, é ressaltada sua importância na cosmovisão e mitos, como o mito
de suas origens, a história de Kupeirup, que inclui as plantas da roça, e é apresentado um policultivo como modelo agrícola a ser seguido. A organização familiar
também esta presente nas funções agrícolas, onde o homem escolhe o terreno,
roça e derruba o mato, enquanto a mulher planta e colhe, auxiliada pelo marido
e filhos. As sementes não são privadas, em caso de falta para o plantio, algumas
podem ser recoletadas de sítios de antigas roças, também conseguidas em seu círculo familiar ou outra aldeia. As sementes nunca são pagas, mas quem a recebeu
fica aberto a fornecer qualquer material propagativo que lhe seja solicitado e é
feito convite para participar da colheita do produto fornecido.4
Com este resgate cultural, as ações de manejo da agrobiodiversidade, tem a
perspectiva de assegurar à segurança alimentar, conservação dos recursos naturais
e preservação de sua cultura e organização social, através de práticas de conservação in situ de seus recursos genéticos agrícolas. As roças são um manejo agroflorestal, e sua simplificação genética provoca a perda de estabilidade no sistema de
manejo da paisagem como um todo. Transformações na agricultura tem efeitos na
conservação da biodiversidade. 5
Presenciamos na maior parte das praticas da agricultura “moderna” das sociedades envolvente as sociedades indígenas e comunidades tradicionais, um fim
meramente econômico, sem a preocupação com a biodiversidade, vez que observamos na mídia, por exemplo, a floresta amazônica ser derrubada para grandes
monocultivos de grãos destinados, na maior parte, a exportação, sendo que estes
grãos possuem poucas variedades, atendendo a um padrão sócio cultural de homogeneização dos hábitos alimentares.
Neste contexto de agricultura “moderna”, não se destina a princípios fundamentais e universais de fraternidade entre os seres humanos, no sentido de
proporcionar alimentos sadios a todos. Há com isso uma ameaça à conservação

SILVA, Geraldo Mosimann. Uso e conservação da agrobiodiversidade pelos índios Kaiabi do Xingu. In
BENSUSAN, Nurit. Seria melhor mandar ladrilhar. Brasília: Editora Universidade de Brasília: Instituto Socioambiental, 2002, pg. 175.
5
SILVA, Geraldo Mosimann. Uso e conservação da agrobiodiversidade pelos índios Kaiabi do Xingu. In
BENSUSAN, Nurit. Seria melhor mandar ladrilhar. Brasília: Editora Universidade de Brasília: Instituto Socioambiental, 2002, pg. 175.
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e sustentabilidade da agrobiodiversidade tradicional, vez que a agricultura “moderna”, traz a erosão genética e também a erosão do conhecimento tradicional.
Estas perdas para as sociedades indígenas e comunidades tradicionais resultam no
aumento da dependência aos modelos econômicos da sociedade envolvente, na
perda da autonomia e na falta de segurança alimentar.
A forma de manejo da agrobiodiversidade tradicional inclui o manejo da
biodiversidade, e talvez até seu enriquecimento, como por exemplo os grupos
indígenas e outros que ao abrirem pequenas clareiras na floresta, no caso da Floresta Amazônica que é dominada por espécies que controlam o acesso à luz solar,
com a retirada destas espécies se cria a oportunidade para que espécies oprimidas
tenham uma janela de acesso à luz solar, como ocorre naturalmente no caso de
queda de uma grande árvore.6
2.2 Analisando a Lei dos Cultivares
A Lei 9.456/97, conhecida como Lei dos cultivares, em seu artigo 2º, estabelece a forma de registro como a única forma de proteção de cultivares, afastando
a proteção via patente às plantas.
A Lei dos cultivares, no artigo 3º, IV, define como cultivares as espécies de plantas
que foram melhoradas devido à alteração ou introdução, pelo homem, de uma característica que antes não possuíam, tendo como requisitos para reconhecimento destas espécies
de plantas e posterior registro a estabilidade, uniformidade e homogeneização genética.
Para os cientistas da sociedade “ocidentalizada”, está proteção é eficaz, protegendo-se
legalmente seus saberes para a repartição justa e eqüitativa, que nos moldes de sua cultura seriam os lucros advindos da comercialização do recurso genético registrado.
As sementes, mudas ou variedades culturais ou tradicionais não podem se
submeter a este registro, pois são variedades que se caracterizam pela ampla variedade genética, com populações de plantas não uniforme e não homogêneas.
Suas principais características são a rusticidade, alta variabilidade genética e o
processo de seleção influenciado pelos agricultores. As sementes constituem-se
no elemento mais antigo da agricultura, sendo que o conhecimento do homem
(técnicas de manejo, seleção, suas preferências, dentre outros) sempre foi um fator determinante sobre sua seleção.7
Ainda quanto ao registro, a lei prevê que a pessoa física que obtém a nova
cultivar será o titular da propriedade intelectual. Estabelece que outros agricultores podem usar a cultivar protegida, desde que para consumo próprio, no caso de
comercialização há o pagamento ao titular do registro.

6
BALÉE .W. Footprints of the florest Ka`apor ethnobotany: the historical Ecology of plant utilization by
na Amazonian People. Nova Iorque: Columbia Univ. Press, 1994, pg. 119-23, APUD CUNHA, Manuela Carneiro; ALMEIDA, Mauro W. B.. Populações tradicionais e conservação ambiental. In. CAPOIANCO, João Paulo Ribeiro
(org.). Biodiversidade na Amazônia brasileira: avaliação e ações prioritárias para a conservação, uso
sustentável e repartição de benefícios. São Paulo: Estação Liberdade: Instituto Socioambiental, 2001.
7
STELLA, André; KAGEYAMA, Paulo Y.; NODARI, Rubens. Políticas públicas para a agrobiodiversidade. In
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Agrobiodiversidade e diversidade cultural. Brasília: MMA/SBF, 2006.
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Não há titularidade coletiva para o registro, e como não há como definir um
único titular para os cultivares tradicionais, vez que este conhecimento vem sendo
acumulado há muitas gerações, se podendo inferir que na constituição genética
das sementes, mudas ou variedades tradicionais há o conhecimento cultural humano. Não se preenche mais um requisito da lei para a proteção este conhecimento tradicional associado à agrobiodiversidade.
Uma política pública de incentivo a continuidade das práticas que originam
a agrobiodiversidade tradicional deve ser pensado, como no incentivo na preservação cultural destes saberes, na forma de preservação dos indivíduos, que juntos
formam uma coletividade cultural.
Para isso, primeiramente há de se ter critérios gerais de segurança alimentar,
preservação e valorização dos saberes tradicionais, que levem em conta suas peculiaridade, que podem existir por se tornarem recursos genéticos cultivados em
simbiose com ambientes naturais.
Em sociedades indígenas e comunidades tradicionais, que já tenham perdido
seus produtos, e estejam em processo de aculturação indesejado e que tenham a
perspectiva de resgate cultural, há de se incentivar a pesquisa, para trazer informações e elaboração de recomendações para uso sustentável e acompanhamento,
a médio e longo prazo, da evolução da agrobiodiversidade, que pode ser praticada
pelos próprios interessados. Para está pesquisa é necessário identificar as dinâmicas culturais e biológicas que operam sobre a agrobiodiversidade. Um enfoque
seria a compreensão da formação, constituição e transmissão dos conhecimentos
tradicionais associados.
Pode-se ainda ser incentivado pelo Estado que estas pesquisas sejam feitas
por Universidades Públicas ou Particulares, por projetos de Mestrado e Doutorado, em instituições de diferentes áreas como antropologia, sociologia, agronomia,
ecologia, direito, entre outras, que incluam nas linhas de pesquisa acadêmicas este
fim, o produtos final destes projeto poderão ser direcionados a uma necessidade e
cumprem uma função social. Estes tipos de trabalhos científicos devem ser valorizados através de prêmios e bolsas e que sirvam para o encaixe no mercado deste
profissional que não procurou apenas um título, mas contribuir com o Estado para
a melhoria da qualidade de vida indígena e das comunidades tradicionais, além de
contribuir de forma subsidiaria para a preservação da biodiversidade.
2.3 Analisando o Sistema Nacional de Sementes e Mudas
A Lei 10.711/03 e o Decreto 5.153/04 estabelecem o Sistema Nacional de
Sementes e Mudas, tendo como objetivo garantir a identidade e a qualidade do
material de multiplicação e de reprodução vegetal produzido, comercializado e
utilizado em todo o território nacional.
A lei define como cultivar local, tradicional ou crioula as variedades desenvolvidas, adaptadas ou produzidas por agricultores familiares, assentados da
reforma agrária ou indígenas, com características fenotípicas bem determinadas
e reconhecidas pelas respectivas comunidades e que, a critério do Ministério da

Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students‘ Papers

833

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), sejam considerados também os
descritores socioculturais e ambientais, para não se caracterizem como substancialmente semelhantes às cultivares comerciais.
Os principais instrumentos da Lei 10.711/03 são o Registro Nacional de
Sementes e Mudas (RENASEM) e o Registro Nacional de Cultivares (RNC). A
lei estabelece que as pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades de produção, beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, comércio, importação
e exportação de sementes e mudas ficam obrigadas à inscrição no RENASEM.
Ficam isentos da inscrição no RENASEM os agricultores familiares, os assentados da reforma agrária e os indígenas que multipliquem sementes ou mudas para
distribuição, troca ou comercialização entre si.
As sementes e mudas tradicionais também são obrigadas a se inscreverem
no RENASEM, sem qualquer garantia que estas sementes, já beneficiadas pelo
conhecimento tradicional, possam ser usadas para pesquisas por terceiros com
fins comerciais, e nem o pensamento ou inclusão na lei do já instituído, na legislação nacional da proteção dos recursos genéticos provenientes de conhecimento
tradicional associado à biodiversidade, referente principalmente ao quesito de repartição justa e eqüitativa de benefícios.
É uma forma de registro obrigatório, sem qualquer comprometimento com a continuidade da atividade cultural que deu origem ao recurso genético agrobiodiverso.
Se ao invés de registros fosse incentivada a continuidade das atividades tradicionais que geram a agrobiodiversidade, com programas de resgate e valorização cultural, as sementes e mudas tradicionais continuariam a existir. Ainda estes
programas poderiam formar áreas demonstrativas, como fontes de irradiação dos
saberes e das variedades entre as sociedades indígenas e as comunidades tradicionais, com posterior formação de redes ou formas de associativismo, em moldes
tradicionais, para o intercâmbio de experiências, tecnologias tradicionais e material genético.
As leis referentes à proteção dos cultivares (sementes e mudas) não são eficazes para a proteção da agrobiodiversidade tradicional, e como está não é apenas
a o recurso genético derivado da biodiversidade, mas conhecimento tradicional
associado à biodiversidade, quando se acessa o recurso genético, se acessa saber
tradicional sobre a biodiversidade. Pensar na preservação da agrobiodiversidade é
pensar no acesso ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade, portanto pensar em preservação cultural.
3. PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO À BIODIODIVERSIDADE
A proteção ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade com a
repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados do acesso aos recursos genéticos gerado por estes saberes encontram-se na Convenção de Diversidade Biológica, no Decreto 4.339/02, que institui a Política Nacional de Biodiversidade,
na Medida Provisória 2.186-16/01, no Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos Utilizados para a Alimentação e Agricultura, da Organização das Nações
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Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO). Este último com o objetivo
de promover a conservação e a utilização sustentável dos recursos fitogenéticos
para a alimentação e agricultura e a distribuição justa e eqüitativa dos benefícios
derivados de sua utilização.
A Medida Provisória 2.186-16/01 define que os benefícios resultantes da
exploração econômica de produto ou processo desenvolvido a partir de amostra
de componente do patrimônio genético e de conhecimento tradicional associado
serão repartidos, de forma justa e eqüitativa, entre as partes contratantes, conforme dispuser o regulamento e a legislação pertinente.
Esta legislação ainda não existe, somente se esclarece que os benefícios decorrentes da exploração econômica de produto ou processo poderão constituir-se
em divisão de lucros, pagamento de royalties, acesso e transferência de tecnologias, licenciamento, livre de ônus, de produtos e processos, capacitação de recursos humanos.
Para o respeito à diversidade cultural, as formas de acesso ao conhecimento tradicional associado e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios oriundos
desse conhecimento poderia se dar em uma legislação que levasse em conta que
as culturas e as etnias são diferentes entre si, não há como homogeneíza-las em
uma única categoria e criar uma única legislação que sirva para todas. Além disso
muitos conhecimentos tradicionais pertencem a mais de uma etnia e não há como
definir a quem fazer, por exemplo, o pagamento dos royalties.
Assim uma legislação que contemple direitos coletivos deve possuir dispositivos abertos, no sentido em que para cada acesso seja consultada e estudada
a população detentora do conhecimento tradicional, e na hora da prática da repartição de benefícios sejam considerados os direitos costumeiros daquele povo
especificamente.
Para Lúcia Fernanda Jófej Kaingang é preciso esclarecer a dimensão dos conhecimentos tradicionais, que no caso dos povos indígenas é muito mais ampla do
que supõe a civilização capitalista e suas legislações individualistas. Seus saberes
tradicionais são inerentes ao universo cultural de cada povo indígena que o detém,
e sua dissociação pode significar a destruição e a ruína dessa cultura.8
Para dar um exemplo de como seria o rito procedimental dessa legislação,
podemos visualizar um caso de bioprospecção de um alimento cultivado junto à
etnia Madihá, onde num primeiro momento o pesquisador deveria entender a cultura Madihá, podendo isso acontecer através de dados antropológicos.
Se utilizando do estudo antropológico de Lori Altmann, da etnia Madihá,
está sociedade indígena se caracteriza pelo princípio da reciprocidade, centralizada na forma de distribuição de bens e não tanto no modo de produção. Os Madihá,
se comparados com outros grupos se distinguem por uma forte resistência cultural, mantendo a sua auto identidade e sua maneira de ser Madihá, que na sua vida
social se caracteriza por um sistema de relações determinado por três obrigações

KAINGANG, Lúcia Fernanda Jófej. O conhecimento tradicional e os povos indígenas. In MUNDURUKU,
Daniel (org). Cadernos do Imbrapi no. 1. São Paulo: Global Editora, 2004.
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básicas: dar, receber e retribuir, que são definidas na sentimento/palavra “manacô”. Todas as instituições Madihá tanto religiosas, jurídicas, morais e econômicas
estão permeadas pelo “manacô”. Portanto para os Madihá dar é uma obrigação e
receber uma exigência. O recebimento de algo, como o alimento, supõe um compromisso assumido de retribuição. Nesta relação não existe dar a coisa, mas um
dar-se, como se parte do doador permanecesse na coisa dada criando uma interdependência entre doador, doado e receptor. A forma de repartir benefícios com
os Madihá, não funciona no sistema capitalista, pois a retribuição não tem prazo
nem precisa vir na mesma espécie. 9
Começando-se a pensar em um regime diferenciado para o acesso ao conhecimento tradicional associado, tendo como parâmetro o “manacô”, com a repartição justa de benefícios, se requer primeiramente o reconhecimento que se está
acessando a ciência tradicional deste povo, onde vem embutido tempo e a tradição
da troca. Assim na proposta de feitura deste contrato de acesso já seja dispensada
a retribuição devida, na forma de benefícios imediatos na comunidade, que não
necessita ser em valor monetário, mas em suprimir uma necessidade que a sociedade indígena Madihá irá definir.
Neste regime legal seriam considerados os valores culturais do detentor do
conhecimento para posteriormente se adequar estes valores à legislação vigente
nos moldes da sociedade envolvente, pois não é justo este conhecimento continuar
servindo de matéria prima às ciências “ocidentalizadas”.
Num segundo momento se, após o acesso, acaso fosse encontrado um produto
comercializável que fosse suscetível de registro para a empresa que pesquisou, é notório que deve ser compensada a etnia Madihá em forma de repartição de lucros.
A repartição de lucros tem seu sentido na analise de dados que afirmam que
na bioprospecção a chance de se encontrar algo promissor pode ser numerada na
forma de uma amostra a cada 10.000 coletadas que apresenta alto potencial de uso
econômico. O investimento na pesquisa, mencionado pela empresa Novartis é de
US$ 350 milhões no período de 10 anos. Essa estimativa, quando o conhecimento
tradicional é aplicado para guiar a bioprospecção, é de encontrar uma amostra
com potencial econômico a cada duas coletadas.10
A Convenção da Diversidade Biológica, no artigo 15, contém os dispositivos
sobre o uso dos recursos genéticos, reafirmando a soberania das partes sobre seus
recursos genéticos, não tratando da propriedade destes recursos, a qual deverá
ser determinada no país. Os que a Convenção elenca é a necessidade de obter
consentimento prévio e informado do país de origem antes de obter o acesso, a
necessidade de haver termos acordados com o país de origem sobre o acesso e a
importância da repartição de benefícios com a parte que fornece os recursos.

9
ALTMANN, Lori. Religião, ideologia e sociedade Kulina: um estudo de caso. Trabalho para cadeira de Religião e Ideologia. São Bernardo do Campo, Instituto Metodista de Ensino Superior, Pós-graduação em Ciência da Religião,
1989, 17 pg. (datilografado).
10
AZEVEDO, Cristina M. A.. Biodiversidade – acesso a recursos genéticos, proteção dos conhecimentos
tradicionais associados e repartição de benefícios. In MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Agrobiodiversidade e diversidade cultural. Brasília: MMA/SBF, 2006, pg. 38.
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A forma de se implementar é explicitada nas Diretrizes de Bonn11, porém
elas somente tem caráter de adesão voluntária do país. Estas Diretrizes tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de regimes de acesso e repartição de
benefícios que reconheçam a proteção dos conhecimentos tradicionais, inovações
e práticas das comunidades indígenas e locais, de acordo com leis nacionais e
instrumentos internacionais.
Ainda traz como responsabilidade as partes, com relação aos países de origem dos recursos genéticos são: buscar assegurar que a comercialização e qualquer outro uso de recursos genéticos não impeça o uso tradicional de recursos
genéticos; estabelecer mecanismos para assegurar que suas decisões sejam disponibilizadas para comunidades indígenas ou locais relevantes, e para lideranças
relevantes, comunidades indígenas e locais; e apoiar medidas conforme apropriado, para melhorar a capacidade das comunidades indígenas e locais de representar integralmente seus interesses nas negociações referentes ao acesso a recursos
genéticos e repartição de benefícios.
Aos usuários de recursos genéticos, diz as Diretrizes que estes devem respeitar costumes, tradições, valores e práticas das comunidades indígenas e locais,
atender as solicitações de informação apresentadas para as comunidades indígenas e locais e assegurar a repartição justa e eqüitativa de benefícios resultantes
da comercialização ou outro uso dos recursos genéticos em conformidade com
termos mutuamente acordados.
A Convenção da Diversidade Biológica ainda traz a possibilidade do país
provedor de recursos genéticos se beneficiar tecnicamente, que conforme o artigo
16, diz respeito ao acesso à tecnologia e transferência de tecnologias. Neste sentido os países de origem dos recursos genéticos podem compartilhar dos benefícios
resultantes dessas tecnologias, incluindo que cada país crie uma estrutura legal,
administrativa ou política com o propósito de que tais tecnologias sejam transferidas, conforme termos mutuamente acordados. Essa obrigação deve se estender
até para tecnologias protegidas pela propriedade intelectual.
Para a prática em cada país, ainda há possibilidade de se tentar desenhar
uma legislação com argumentações que parecem ser coerentes com um regime
de propriedade intelectual sui generis, como abre a oportunidade a Convenção
de Diversidade Biológica no artigo 8º, “j”,12 trazendo a possibilidade de se pensar
em um regime de propriedade intelectual diferenciado no acesso ao patrimônio
genético das sociedades tradicionais, quando é definido que as legislações nacionais devem respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas
das comunidades locais e populações indígenas e incentivar sua aplicação, na
realidade qualquer esforço, por melhor que seja, leva a uma maquiagem no fato

11

As Diretrizes de Bonn dizem respeito sobre acesso e repartição de benefícios, sendo adotadas pela COP-6 em 2002.
Diz o artigo 8º, j, da Convenção de Diversidade Biológica: em conformidade com sua legislação nacional, deve-se
respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas com
estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica e incentivar sua
mais ampla aplicação com a aprovação e a participação desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a repartição
eqüitativa dos beneficias oriundos da utilização desse conhecimento, inovações e práticas.

12

Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students‘ Papers

837

que não existe como não incluir a economia de mercado capitalista nas sociedades
indígenas e comunidades tradicionais, vez que há o fator cultural, que na lógica
tradicional os saberes são compartilhados e para a sociedade envolvente os saberes devem ser remunerados.
Nos moldes das reivindicações das sociedades indígenas e comunidades tradicionais, ao se querer valorizar os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade, se esta querendo dar um valor monetário aos mesmo, pois a reivindicação é que não sejam considerados matéria-prima, e esta colocação esta certa.
Em uma visão regida por valores humanos de solidariedade, fraternidade,
união da nações pelo bem do planeta e dos seres vivos, o ideal seria a livre circulação dos saberes destinando os conhecimentos, em qualquer forma e contexto
que seja produzido, a melhoria da qualidade de vida do planeta e dos seres que
nele habitam.
As proteções à propriedade, seja intelectual ou não, surgem num contexto
cultural de ideal econômico e não de necessidades humanas. No caso da propriedade intelectual toda legislação surge internacionalmente visando fins econômico
e é absorvida no Brasil nos mesmos parâmetros. E este modelo vem se repetindo,
reduzindo as culturas pela imposição de normatizações que devem ser seguidas.
Para ilustrar outro exemplo, podemos também citar a legislação indigenista que
foi construída sobre bases e parâmetros do não índio, sem respeitar as diferenças,
dando aos índios as regras de outra cultura.
Para um regime sui generis realmente diferencial com a inclusão de valores culturais tradicionais, seria necessário a mudança de paradigmas da sociedade mundial.
4. PROTEÇÃO DA AGROBIODIVERSIDADE TRADICIONAL EM ÁREAS PROTEGIDAS
Na legislação nacional, vários instrumentos legitimam a destinação de espaços territoriais especialmente protegidos para a preservação da natureza, como
a Constituição Federal de 1988, no artigo 225, III; a Política Nacional do Meio
Ambiente, Lei 6.938/81, onde um dos instrumentos de preservação ambiental é a
criação de espaços territoriais especialmente protegidos e a Convenção da Diversidade Biológica, no artigo 2º.
Para a implementação destes espaços territoriais especialmente protegidos
criasse a Lei 9.985/00 que sistematiza as Unidades de Conservação em duas categorias, uma de proteção integral e outra de uso sustentável, o Código Floresta
que institui as Reservas Legais e as Áreas de Preservação Permanente, e ainda
podemos falar das Reservas da Biosfera, regidas por normatização internacional.
A instituição de áreas protegidas com objetivos de proteção da natureza,
não significa proteção da diversidade biológica, pois está é um aspecto da natureza e tem servido como um indicador para qualificar e identificar o valor dessa
natureza protegida13.

RICARDO, Fany. Terras indígenas e Unidades de Conservação da natureza: o desafio das sobreposições. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2004, pg. 87.
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As Terras de Quilombo e Terras Indígenas, não são incluídas como áreas
protegidas, porém as últimas representam uma extensão geográfica bem mais elevada do que os espaços territoriais especialmente protegidos no Brasil. Os territórios indígenas são, de modo geral, aqueles que comprovadamente funcionam
na preservação ambiental, servindo como barreiras ao desmatamento em áreas
contíguas ao arco do desmatamento em regiões como noroeste do Mato Grosso,
Alto Xingu e o oeste de Rondônia.14
A agrobiodiversidade surge da articulação entre biodiversidade e sociodiversidade, portanto a forma de manutenção da mesma é reconhecer os espaços
territoriais ocupados pelas sociedades indígenas, com a demarcação de suas terras
e reconhecer, nas diferentes modalidades de regularização fundiária as terras das
comunidades tradicionais.
Nos dias atuais, os espaços territoriais ocupados por sociedades indígenas e
comunidades tradicionais, que preservam sua forma cultural de ser referente com
a utilização de tecnologias de baixo impacto ambiental, transformam estes espaços em espaços territoriais especialmente protegidos, pois há uma preservação
espontânea do meio ambiente e conseqüentemente da bio e agrobiodiversidade.
As áreas protegidas de proteção integral no mundo vem sendo questionadas, porque as atividades exercidas no entorno destes espaços, como os grandes
monocultivos, os desmatamentos, a poluição, entre outros atingem diretamente a
sustentabilidade natural destes espaços e também por ignorar a realidade social,
cultural, econômica e política dos países. No caso brasileiro a maioria, senão em
todas, as áreas protegidas de proteção integral, existem populações humanas que
estão interagindo com o meio ambiente.
Com a retirada das populações tradicionais e a precária estrutura de fiscalização destas áreas protegidas, o que se vem observando é a sua invasão para atividade
ilícitas, como o corte ilegal de madeira e extração de recursos da biodiversidade.
A Lei 9.985/00, estabelece no artigo 42, que as populações tradicionais residentes em áreas protegidas onde sua permanência não seja permitida serão indenizadas ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas
pelo Poder Público.
O reassentamento forçado tem sido grave problema para os nativos, por
perderem sua base econômica e ainda por ocorrer à desorganização dos padrões
tradicionais de propriedade da terra, uso e manejo, e de comportamento. Muitas
pessoas reassentadas encontram-se em situação muito pior, pois as indenizações
são geralmente inadequadas, e quando transferidas estas populações para espaços
pequenos aumenta-se a pressão sobre o meio ambiente.15
O que tem ocorrido com a aplicação do modelo de áreas protegidas em todo
o terceiro mundo, guardando peculiaridade locais, é o agravamento das condi-

CLEARY, David. Arpa Indígena: a peça que falta. In. RICARDO, Fany. Terras indígenas e Unidades de
Conservação da natureza: o desafio das sobreposições. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2004, pg. 114.
15
COLCHESTER, Marcus. Resgatando a natureza: comunidades tradicionais e áreas protegidas. In DIEGUES, Antônio Carlos. Etnoconservação – novos rumos para a proteção da natureza nos trópicos. São
14

Paulo: AnnaBlume, NUPAUB e Hucitec, 2000, pg. 125.
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ções de vida da população envolvida, pois muitas quando não reassentadas são
expulsas para as periferias das cidades, proliferando as favelas e a miséria, ou são
expulsa passa a ocupar e derrubar novas áreas para moradia.16
Alguns ambientalistas acreditam que as áreas de preservação de proteção integral são estabelecidos como meio de negar os direitos a terra e a autodeterminação dos direitos às populações locais, reservando as áreas para exploração futura,
vez que nesse modelo a propriedade da terra é transferida para o Estado. 17
O mesmo acontece com as Terras Indígenas, que mesmo a Convenção 169
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) trazendo o direito à propriedade
da terra as sociedades indígenas, a Constituição Federal de 1988 deixa sua propriedade para a União.
Quanto à propriedade da terra ser do Estado uma análise que deve ser feita
e a sobreposição de poder dos países ricos sobre os países pobres. No caso da
política internacional de conservação, há o comprometimento dos países ricos
em ajudar os países pobres a manterem sua biodiversidade, ao mesmo tempo podemos pensar que isso pode ser cobrado num futuro, até mesmo no sentido de
transformar a biodiversidade e os conhecimentos tradicionais a ela associados
como patrimônio da humanidade, sobrepondo o conhecimento ocidentalizado aos
saberes tradicionais.
Outro ponto a ser analisado e o caso do governo, mesmo tendo conhecimento, que em nenhum país onde foi instituído o regime de concessão de floresta
públicas o modelo funcionou, e mesmo com as evidências científicas da insustentabilidade deste sistema, deu nossas florestas públicas a este interesse econômico,
com o nome de desenvolvimento sustentável, na Lei de Concessão de Florestas.
Além disso, o evidente interesse econômico desta política pública fica evidenciado quando se observa questões que deveriam ser solucionadas anteriormente
em se pensar na aprovação de uma lei de interesse nacional e global, como a
regularização fundiária das populações que habitam estas florestas públicas e as
sobreposições de florestas sobre Terras Indígenas.
A destinação de espaços territoriais para a conservação passa por um planejamento do território nacional como um todo, e não apenas restringir alguns fragmentos de ecossistemas. A questão se mostra mais complexas, pois na verdade a
conservação da natureza engloba ecossistemas inteiros que não são suscetíveis
de serem protegidos nos modelos de áreas protegidas. A problemática é acerca
do uso e do controle político e econômico destes ecossistemas visto em sua integralidade. Portanto há a necessidade de integração do pensamento de preservação
ambiental incluindo o homem em um manejo sustentável da natureza, seja este
manejo tradicional ou não.

16
ARRUDA, Rinaldo S. V.. Populações tradicionais e a proteção dos recursos naturais em unidades de conservação. In
DIEGUES, Antônio Carlos. Etnoconservação – novos rumos para a proteção da natureza nos trópicos. São Paulo: AnnaBlume, NUPAUB e Hucitec, 2000, pg. 280.
17
COLCHESTER, Marcus. Resgatando a natureza: comunidades tradicionais e áreas protegidas. In DIEGUES, Antônio Carlos. Etnoconservação – novos rumos para a proteção da natureza nos trópicos. São
Paulo: AnnaBlume, NUPAUB e Hucitec, 2000, pg. 125.
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A legislação nacional18 prevê que na instituição de Unidades de Conservação se deve ter estudos técnicos e consulta pública para identificação e localização
de limites mais adequados para a unidade. Não se previu uma consulta pública
no sentido de avaliar se a área é habitada por pessoas, que vem manejando este
espaço a gerações e que vem contribuindo até mesmo para o aumento da bio e
agrobiodiversidade.
Neste sentido, por exemplo nas Terras Indígenas, constata William Baleé
que os índios contribuem para o aumento da diversidade biológica, nas espécies
domesticadas e semi domesticadas presentes na Amazônia. As práticas de manejo
indígenas, dos recursos de índios horticultores ou forrageadores na Amazônia de
hoje são menos destrutivas para o ambiente, segundo qualquer critério, do que
as dos Estados nacionais com sua economia baseada na queima de combustíveis
fósseis, monoculturas e grandes latifúndios, etc.19
Também é indicado que a variabilidade induzida pelo homem no meio ambiente tropical, sobretudo por meio da agricultura itinerante e do adensamento de
espécies úteis favoreceu e favorece a diversidade biológica e o processo de especiação. Em outras palavras, a floresta “primária” tal como a conhecemos hoje coevoluiu juntamente com as sociedades humanas e sua distribuição pelo planeta.20
Toda está análise sobre as áreas protegidas tem a finalidade de demonstrar
que a sociedade que impõe regras de preservação ambiental, que apresenta algumas formas de conservação, ligada a intocabilidade da natureza, é o modelo societário que tem um modelo de desenvolvimento que tem se mostrado destrutivo
ao meio ambiente.
Uma política ambiental de conservação da agrobiodiversidade deve ter a
inclusão de instrumentos que assegurem que as sociedades indígenas e comunidades tradicionais permaneçam em seus espaços ancestralmente manejados, pois
é no conhecimento sobre este território que surge os produtos agrobiodiversos,
neste sentido a realocação da população acarreta prejuízos sociais, culturais e a
biodiversidade.
As populações residentes de áreas protegidas devem ser envolvidas na questão da conservação e incentivados os trabalhos voltados a manejo dos recursos
naturais.
Quando estas populações não recebem proteção e assistência do Estado, as
pressões externas, podem facilmente transformar suas economias e organizações
sociais, com o envolvimento cada vez maior com a economia de mercado. As
populações tradicionais são postas em um dilema do ponto de vista de seus interesses e os de preservação ambiental – ou continuam “tradicionais” tendo cada

18

Lei 9.985/00, artigo 22, parágrafo 2º.
BALEÉ, William. Biodiversidade e os índios amazônicos. In CASTRO, Eduardo Viveiros; CUNHA, Manuela
Carneiros (org.). Amazônia Etnologia e historia indígena. São Paulo Núcleo de história indígena e do indigenismo
da USP: FAPESP, 1993 (série estudos).
20
RIBEIRO, D.. O povo brasileiro. São Paulo: Cia das Letras, 1995 APUD COLCHESTER, M. Resgatando a natureza: comunidades tradicionais e áreas protegidas. In DIEGUES, A. C.. Etnoconservação – novos rumos
para a proteção da natureza nos trópicos. São Paulo: AnnaBlume, NUPAUB e Hucitec, 2000, pg. 125.
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vez menos condições objetivas de manter os padrões usuais de reprodução sociocultural ou são assimilados pela sociedade dominante, dissolvendo-se como
comunidades e abrindo espaço para a disseminação do modelo homogêneo de
exploração e uso dos recursos naturais.21
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 A agrobiodiversidade é parte da biodiversidade, tendo como diferencial o elemento cultural humano na formação do recurso genético a ela pertencente. Este elemento
cultural esta presente no conhecimento tradicional associado à biodiversidade.
5.2 A forma mais indicada de preservação da agrobiodiversidade tradicional é
através da conservação in situ, com isso conserva-se também a diversidade cultural e a biodiversidade, e ainda dá oportunidade de continuidade do conhecimento
tradicional associado à biodiversidade.
5.3 A proteção da agrobiodiversidade se da na proteção do conhecimento a ela
associado, assim para proteger este conhecimento há de se falar em acesso e este
envolve questões de propriedade intelectual, com repartição justa e eqüitativa dos
benefícios, onde se fala em um regime sui generis de proteção.
5.4 A agrobiodiversidade tradicional se dá nos territórios onde as populações residem a gerações, portanto a realocação é prejudicial.
5.5 Para a proteção da biodiversidade é necessário a ordenação do território como
um, com a mudança das formas predatórias de uso dos recursos ambientais e a
definição de uma nova ótica de desenvolvimento nacional, onde se tenham em
vista os diferentes valores culturais e de preservação ambiental.
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INTERESSES MÚTUOS NA PROTEÇÃO DA
PESSOA HUMANA E NA PROTEÇÃO
DA BIODIVERSIDADE
REJANE DA SILVA VIANA
Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental
da Universidade do Estado do Amazonas e bolsista da FAPEAM

1. INTRODUÇÃO
As preocupações com os direitos humanos e a proteção do meio ambiente
aumentam a cada dia, no entanto, as vinculações entre direitos humanos e proteção do meio ambiente muitas vezes não são tão evidentes, talvez devido a maioria
dos tratados de direitos humanos datarem de um período anterior, onde a proteção
ambiental não era a matéria de preocupação central justificando assim, as poucas
referências as questões ambientais nos instrumentos internacionais de direitos
humanos, embora os direitos estejam presentes.
Os direitos humanos apareceram concretamente com a Revolução Francesa em
1789 e posteriormente com a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU
de 1948 após as atrocidades cometidas durante a segunda guerra mundial, já a preocupação com o meio ambiente ganha maior destaque após a primeira conferência
internacional sobre o meio ambiente humano, realizada em 1972, onde no princípio
1 da Declaração de Estocolmo estabeleceram-se os fundamentos da vinculação entre
direitos humanos e proteção do meio ambiente declarando o direito de “... desfrute de
condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita
gozar uma vida digna...” confirmado na Declaração do Rio em 1992.
A saúde humana também é um direito constante nos instrumentos de direitos humanos e tema nos acordos sobre meio ambiente diretamente relacionado
aos objetivos da proteção ambiental.
2. A IMPORTÂNCIA DA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
O artigo 2° da Convenção de Diversidade Biológica - CDB define a biodiversidade, ou diversidade biológica, da seguinte forma:
“... é a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas
aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda
a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas”. 1

1

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Disponível em:http://www.mma.gov.br/port/sbf/chm/capa/ Acesso em: 10 abr.2006.
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A definição dada pela CDB deixa clara que se trata de toda variedade de vida
existente em nosso planeta e a importância de sua conservação vai além do valor
estético, econômico ou científico e mesmo existindo funções ainda desconhecidas ou pouco compreendidas, a biodiversidade é considerada responsável pelos
processos naturais na manutenção dos grandes ciclos ambientais do planeta, tais
como o ciclo dos climas e da água, que sustentam a própria vida na terra criando
uma interdependência entre homem e biodiversidade.
Assim, a sua conservação e estudo são de grande importância seja pela função no próprio ciclo da vida seja pela perspectivas de desenvolvimento na área das
pesquisas sendo o Brasil “o país que abriga a maior diversidade biológica entre
os 17 países megadiversos, os quais reúnem 70% das espécies animais e vegetais
catalogadas até o presente no mundo. As estimativas são que o Brasil tenha entre
15 e 20% de toda a diversidade biológica mundial e o maior número de espécies
endêmicas do globo...” 2.
“A megadiversidade cultural é representada por mais de 200 povos indígenas, com 170 línguas, e por um grande número de comunidades locais e “quilombolas” que detêm um considerável conhecimento das espécies de flora e fauna, e
dos sistemas tradicionais de manejo dos recursos naturais renováveis”. 3
Biodiversidade inclui, assim, a totalidade dos recursos vivos e seus componentes sendo responsável pelo equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas e fonte
de imenso potencial de uso econômico nas diversas atividades sendo também, a
base para a estratégica indústria da biotecnologia que pode ser revertida na melhoria da qualidade de vida sendo importante o uso sustentável desta diversidade.
3. UM BREVE HISTÓRICO DA CARTA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
Para Pérez Luño os direitos humanos representam o conjunto de faculdades instituições que a cada momento histórico concretizam as exigências da dignidade, da
liberdade e da igualdade humanas que quando produzido no direito interno tratar-seão de direitos fundamentais e no plano internacional a denominação será de direitos
humanos. 4 , que com seus atributos de universalidade e indivisibilidade, devem ser
evocados como referências para a esperança de todos a uma vida mais feliz.
A carta da ONU de 1947 estabelece o dever dos estados membros de promover
os direitos humanos, direitos estes elencados na Declaração Universal em 1948.
Com o caráter de declaração e não de Tratado, faltava a Declaração Universal de 1948 a força jurídica para assegurar a observância desses direitos. A
proposta, portanto deveria ser em forma de Tratado e este processo foi concluído
em 1966 com a elaboração de dois tratados internacionais – O Pacto Internacional
dos Direitos Políticos e Pacto Internacional dos Direitos Econômico, Sociais e

2

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE.
Disponível em: http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=37. Acesso em:10 abr.2006.
3
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE.
Disponível em: http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=37. Acesso em:10 abr.2006.
4
PÉRES LUÑO, Antonio Enrique. Teoria del derecho – Una Concepción de la Experiência Jurídica. Madrid: Tecnos, 2005.p.222.

Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students‘ Papers

847

Culturais5, vinculantes e obrigatórios, que integrados à Declaração Universal de
1948 formam a Carta Internacional dos Direitos Humanos e embora elaborados
em 1966 entraram em vigor apenas em 1976, quando o número necessário de
ratificações foi alcançado, portanto dez anos após a sua aprovação. 6
A visão de separação deixada pelos Pactos Internacionais de proteção dos
Direitos Humanos deve ser superada e não significa nenhuma hierarquia entre
direitos existindo na verdade uma interdependência, de forma que quando são
violados os direitos civis e políticos resulta em afetação dos direitos Sociais e
Culturais e vice-versa7.
O desmembramento em dois pactos distintos foi apenas para facilitar a busca de um consenso e a sua vinculação aos ordenamentos de cada país, pois eles
na verdade possuem caráter complementar, embora seja preciso considerar que,
“… enquanto os direitos civis e políticos são auto-aplicáveis e passíveis de cobrança imediata, os direitos sociais, econômicos e culturais são programáticos
e demandam realização progressiva.”, portanto com a necessidade de adoção de
instrumentos diferenciados para a implementação de cada um, onde direitos civis
e políticos geram obrigações negativas ou de abstenção enquanto que os direitos
econômicos ou sociais implicam em uma obrigação positiva. 8
O primeiro relatório apresentado foi deliberado na Conferência Nacional de
Direitos Humanos realizada em 13 e 14 de maio de 1999 pela Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados onde Cançado Trindade proferiu palestra:
- “De que vale o direito à vida sem o provimento de condições mínimas de
uma existência digna, se não de sobrevivência (alimentação, moradia, vestuário)?
De que vale o direito à liberdade de locomoção sem o direito à moradia adequada?
De que vale o direito à liberdade de expressão sem o acesso à instrução e educação básica? De que valem os direitos políticos sem o direito ao trabalho? De que
vale o direito ao trabalho sem um salário justo, capaz de atender às necessidades
humanas básicas? De que vale o direito à liberdade de associação sem o direito
à saúde? De que vale o direito à igualdade perante a lei sem as garantias do devido processo legal? E os exemplos se multiplicam. Daí a importância da visão
holística ou integral dos direitos humanos, tomados todos conjuntamente. Todos
experimentamos a indivisibilidade dos direitos humanos no quotidiano de nossas
vidas. Todos os direitos humanos para todos, é este o único caminho seguro para
a atuação lúcida no campo da proteção dos direitos humanos. Voltar às atenções
igualmente aos direitos econômicos, sociais e culturais, face à diversificação das
fontes de violações dos direitos humanos, é o que recomenda a concepção, de
aceitação universal em nossos dias, da inter-relação ou indivisibilidade de todos
os direitos humanos” 9.

5

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Max Limonad, 2004.p.164.
Ibidem. p.166.
7
Ibidem. p.200.
8
ABRAMOVICH, Victor; COURTIS, Christian. Los Derechos sociales como Derechos exigibles. Madrid: Trotta, 2002.p.21.
9
CANÇADO TRINDADE .Antônio Augusto, em palestra na IV Conferência Nacional de Direitos Humanos.Disponível
em: http://www.dhnet.org.br/dados/conferencias/dh/br/iiconferencia.html.Acesso em : 31 mar 2006.
6
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O relatório foi entregue ao Comitê da ONU em abril de 2000, em Genebra e
simultaneamente entregue ao governo brasileiro e divulgado no Brasil sendo produzido coletivamente por dezenas de colaboradores voluntários através de 17 audiências públicas estaduais com coleta de dados em 19 estados brasileiros10 com
a participação de representantes de 300 instituições públicas, igrejas, movimentos
sociais e organizações não-governamentais reunindo cerca de 2.000 voluntários
em todo o país com indicadores obtidos por instituições oficiais que fizeram o
levantamento rigoroso de dados.
Ao examinarmos algumas considerações que constam no relatório11, se
constata profundas desigualdades sociais e econômicas sem que se chegue a efetivação do direito examinado.
A ordem jurídica coloca os direitos humanos como princípio fundamental
e objetivo do Estado. Norberto Bobbio assevera que o problema grave do nosso
tempo com relação aos direitos do homem não é mais de fundamentá-los, mas sim
de protegê-los. 12
4. MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO COMO DIREITO FUNDAMENTAL
Antônio Herman Benjamin entende que além de instituir o “dever de nãodegradar”, a Constituição de 1988 elevou “a tutela ambiental ao nível não de um
direito qualquer, mas de um direito fundamental, em pé de igualdade com outros
também previstos no quadro da Constituição, entre os quais se destaca, por razões
óbvias, o direito de propriedade privada.” 13.
Em nossa Constituição, os direitos humanos não se restringem aos elencados no artigo 5° e nem somente aos do Titulo II: “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, mas se encontram em muitos outros artigos, por força do § 2º, do artigo
5º, que afirma:” Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte” incluindo assim
os direitos econômicos, sociais e culturais expressos nos Títulos VII e VIII 14.
O reconhecimento do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a
obrigação dos poderes públicos e da coletividade de defendê-lo, conforme o art. 225
da Constituição de 1988 passa também a integrar política econômica e social que no
art. 170, inciso VI, prevê a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano para
assegurar a existência digna, observado o princípio da defesa do meio ambiente.

10
Para realizar as audiências públicas, foram constituídos Grupos de Trabalho em 17 Estados - São Paulo, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí,
Pará, Acre, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em dois outros Estados, Espírito Santo e Tocantins, embora não
tenham sido realizadas audiências públicas, foram reunidos dados e coletadas informações.
11
Informações disponíveis em: http://www.dhnet.org.br/dados/conferencias/dh/br/iiconferencia.html.
12
BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.p.25.
13
BENJAMIN, Antonio Herman. Meio Ambiente e Constituição: uma primeira abordagem.Disponível em: http://www.
idea.org.py/rda/1/html/constitucionymedio.htm. Acesso em 14 abr.2006.
14
Em decorrência da edição da emenda 45, que acrescentou o parágrafo 3º ao art. 5º, os tratados e convenções internacionais
sobre direitos humanos que forem aprovados pelo Congresso Nacional passaram a ter força de emenda Constitucional.
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5. ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
O Estado de Direito tem origem no estado liberal burguês com o objetivo
fundamental de assegurar o princípio da legalidade, pelo qual a atividade estatal teria que submeter-se à lei, não significando com isso que fosse promovida
a justiça e sendo apenas legal bem poderia estar a serviço de qualquer ideologia
permitindo injustiças e mostrando a necessidade da justiça social.
“Na atualidade o Estado de Direito se transforma em Estado Social de Direito, onde existe um compromisso com os direitos sociais...” conforme os ditames
de justiça social, mostrando em seu art. 170, da ordem financeira que quer compatibilizar as questões da livre iniciativa, com as do bem-estar social.
“O Estado de Direito, quer como Estado Liberal de Direito, quer como Estado Social de Direito, nem sempre caracteriza Estado Democrático. Este se funda
no principio da soberania popular” visando garantir os direitos fundamentais da
pessoa humana. O Estado Democrático de Direito une o significado de Estado
Democrático e Estado de Direito.
O art.1°. da Constituição de 1988 afirma que a República Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito e tendo como fundamentos a
soberania e a cidadania, palavras que revelam um grande significado. Soberania
“direito de um país definir quais são os limites do direito imposto a seu povo” 15 e
a cidadania é a razão da própria Constituição porque é nela que serão colocados
os direitos dos cidadãos sendo para este cidadão que ela se destina 16, ela, portanto
estará resguardando o interesse do povo.
6. O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E OS DIREITOS SOCIAIS
Não se pode falar em direitos humanos sem falar em um de seus pilares que é o
respeito à dignidade da pessoa humana. “Dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem” 17 é um valor, que orienta as demais normas constitucionais e o ordenamento jurídico como um
todo sendo a condição de pessoa o único requisito para a titularidade destes direitos.
Partindo do direito à vida, o mais primário dos direitos da pessoa humana,
que consta em nossa constituição no art.5º, caput, conjugado com o princípio da
dignidade da pessoa humana chegamos ao direito à vida digna e a dignidade da
pessoa humana impoe limites a atuação do estado de forma a impedir que o poder público a viole, além de implicar em uma perspectiva programática fazendo
com que o estado tenha como meta permanente a concretização de uma vida com
dignidade para todos, 18 e esta prevista também no artigo 170 da Constituição brasileira, portanto, a ordem econômica deve assegurar uma existência digna.
Em nossa Constituição Federal encontramos importantes artigos, como os

15

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Conheça a Constituição. São Paulo: Manole, 2005. p.15
Ibidem. p.16
17
SILVA, José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo. 13a.edição, Malheiros, São Paulo, 1997, p. 106.
18
PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo, Max Limonad, 2004.p.108.
16
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acima citados, que protegem a dignidade humana, direta ou indiretamente faltando
colocá-los em prática.
“Uma vida com dignidade reclama a satisfação dos valores mínimos fundamentais descritos no art. 6° da Constituição Federal de forme a exigir do Estado que sejam
assegurados, mediante o recolhimento de tributos, educação, saúde, trabalho, moradia, segurança lazer, entre outros direitos básicos, indispensáveis ao desfrute de uma
vida digna.” 19 e onde não houver as condições mínimas para uma existência digna,
onde os direitos fundamentais não forem minimamente assegurados não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana e esta pessoa será apenas um objeto de arbítrio
e injustiça. 20
O artigo 6º da Constituição Brasileira afirma que “são direitos sociais a educação,
a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição” fixando um
piso vital mínimo de direitos que deve ser assegurado pelo estado, não podendo ser
desvinculado dele o direito ao meio ambiente, à sadia qualidade de vida, bem como a
satisfação dos valores da dignidade da pessoa humana.
José Afonso da Silva defina assim os direito sociais:
“os direitos sociais como dimensão dos direitos fundamentais do homem, são prestações positiva proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas
em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais
fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais.
São portanto, direitos que se ligam ao direito de igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos direitos individuais na medida em que criam condições materiais
mais propícias ao auferimento da igualdade real, o que, por sua vez, proporciona
condições mais compatível com o exercício efetivo da liberdade21”.

Em sentido amplo, está intimamente relacionado com o direito ao desenvolvimento como um direito humano que resguarda o direito de viver tendo satisfeitas as
necessidades básicas, relaciona o direito à vida com o direito a um padrão de vida adequado e mostra que o direito à saúde, em sua dimensão ampla e devida, partilha simultaneamente a natureza de direito individual e social. Pertencendo, como o direito à vida,
à esfera dos direitos básicos ou fundamentais, ele é individual, pois exige a proteção da
integridade física e mental do indivíduo e de sua dignidade; mas é também social.
Assim, o direito à vida não é apenas o direito de nascer e manter-se vivo, mas
é o direito de desenvolver plenamente todo o potencial humano, explorando todas as
possibilidades e potenciais como pessoa humana. O Estado deverá fornecer condições
que possibilite a realização deste direito tornando a vida digna que se realizarão através da efetivação dos direitos sociais, tais como, o direito a saúde, o direito à educação, o direito à moradia e o direito ao emprego.

19

FIORILLO, Antonio Celso Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 5ª. Ed. Ampliada. São Paulo: Saraiva 2004. p.55.
SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2001.p.59.
21
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25ª ed. Revista e atualizada. São Paulo: Malheiros,
2005. p286
20
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É necessário ressaltar o valor dos direitos econômicos, sociais e culturais porque
são através destes direitos que todos se beneficiam do progresso social colocando,
dentro de um espírito de solidariedade, a pessoa humana como o centro do processo
de desenvolvimento.
A Lei n° 6.938 de 31 de agosto de 1981 estabelece em seu artigo 2° o objetivo
geral da política ambiental como sendo o de “... preservação, melhoria e recuperação
da qualidade ambiental propícia à vida visando assegurar no país, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses a segurança nacional e à proteção da

dignidade da vida humana... 22“.
Sendo assim, o desenvolvimento sustentável será o “Desenvolvimento pelo
qual as ações a serem realizadas no momento atual devem ser pensadas levando-se em consideração as conseqüências futuras, no intuito de preservar o meio
ambiente.” 23 , para atender as necessidades atuais e das próximas gerações.
Derani explica que:
“... o Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito à vida
e a manutenção das bases que a sustentam. Destaca-se da garantia fundamental
à vida exposta nos primórdios da construção dos direitos fundamentais, porque
não é simples garantia à vida, mas este direito fundamental é uma conquista prática pela conformação das atividades sociais, que devem garantir a manutenção
do meio ambiente ecologicamente equilibrado, absterem-se de sua deterioração,
e construir a melhoria geral das condições de vida na sociedade.”. 24

A grande questão consiste em conciliar a preservação com a necessidade de
assegurar condições ao desenvolvimento sócio-econômico, ou seja, a busca do desenvolvimento sustentável.
Tendo como base a gestão racional dos recursos e a prudência no longo prazo
a lei 6.938/81 enumera ainda no art.2° entre seus princípios dentre outros, o do planejamento e fiscalização do uso dos recursos naturais25 e a do acompanhamento do
estado da qualidade ambiental26 como forma de que dentro de uma política de desenvolvimento não venhamos a ter que suportar altos custos ecológicos, mas usá-lo como
forma de redução das desigualdades sociais.
7. CONCLUSÕES ARTICULADAS
7.1 Os direitos humanos e a proteção do meio ambiente são indivisíveis e inseparáveis.
7.2 Os direitos sociais são elementos essenciais para atingir a proteção do meio
ambiente sendo um meio ambiente sadio pré-requisito para o exercício efetivo dos
outros direitos humanos.

22

Lei n° 6.938 de 31 de agosto de 1981, art. 2°.
PELLEGRINI FILHO, Dicionário Enciclopédico de Ecologia e Turismo. São Paulo: Manole, 2000. p.71
24
DERANI, Cristiane. Meio Ambiente ecologicamente equilibrado: direito fundamental e princípio da atividade econômica. In Temas de Direito ambiental e urbanístico. São Paulo: Max Limonad, 1998.p.97.
25
Lei n° 6938 de 31 de agosto de 1981, art. 2°, III.
26
Lei n° 6938 de 31 de agosto de 1981, art. 2°, VII.
23
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7.3 Podemos incluir o meio ambiente saudável e equilibrado como um dos direitos
fundamentais humanos, pois viver bem e em lugar saudável é um direito de todos.
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1. INTRODUÇÃO
A contemporaneidade a cada dia aporta desafios à sobrevivência e sobretudo à qualidade de vida. Tais aspectos são insusceptíveis de apreciação sem se
conjugar dois bens e direitos de afirmação e sistematização relativamente novos
no caminhar da humanidade; cada vez mais presentes em normas e instrumentos
nacionais, regionais e globais: o ambiente e a saúde. Constituem-se duas faces
integrantes do mesmo corpo, embora comumente apartados no terreno de políticas públicas na busca de soluções para conflitos sócio-ambientais e sanitários.
Como muito bem lembra a introdução do Plan National Santé-Environnement, concebido pelo governo francês e concluído em 2004, os grandes avanços
da história da humanidade em matéria sanitária deveu-se e deve-se, em grande
parte, à otimização de condições de higiene do meio e higiene industrial, representadas , entre outras medidas, pelo saneamento e eliminação racional de
resíduos sólidos, pela qualidade da água potável, pela luta contra as condições
desumanas de trabalho, pela redução das poluições industriais1. Inegavelmente,
as exigências mínimas de saneamento básico, cuidados com higiene , preservação da integridade dos recursos naturais, proteção adequada no exercício de
atividades laborais se apresentam indispensáveis para um equilítvrio sanitário e
ambiental. O ambiente natural e do trabalho2 nitidamente aqui identificados são
elementos determinantes da sáude.
No âmbito nacional, a própria Lei 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), em
seu art.3º, caput, enumera, entre os fatores determinantes e condicionantes da
saúde: o saneamento básico e o ambiente, além de enunciar, como campo de atua-

1
FRANCE. Plan national santé-environnement: rapport de la comisssion d’orientation. Paris : La Documentation Française, 2004, p.15
2
Na categorização didática de SILVA, o meio ambiente natural seria constituído pelos atributos naturais como a flora,
a fauna , o solo, ou seja, pela interação dos seres vivos e seu meio físico (SILVA,José Affonso. da Direito ambiental
constitucional. 2. ed. São Paulo. Malheiros, 1995, p.3). Já o chamado meio ambiente do trabalho acha-se absolutamente
associado à saúde do trabalhador, pois diz respeito às condições laborais mínimas sem colocar em risco permanente e
absoluto sua vida e saúde, no desempenho de suas funções no local de trabalho. Seria Um complexo de bens imóveis e
móveis de uma empresa e de uma sociedade, objeto de direitos subjetivos privados, e de direitos invioláveis da saúde
e da integridade física dos trabalhadores, que o freqüentam.(GRAMPIETRO, Franco. Apud ROSSI, Liliana Allodi. O
meio ambiente do trabalho no direito ambiental brasileiro. São Paulo: LTR, 2001, p.67) .
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ção do Sistema Único de Saúde, a colaboração na proteção ambiental, incluindo o
meio ambiente do trabalho (art.6 º, incisoI, alínea “d”). No domínio do poder executivo federal, o Ministério da Saúde criou o Subsistema Nacional de Vigilância
Ambiental, ligado à Secretaria de Vigilância Ambiental, visando o conhecimento
e a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana.3
Na escala internacional e também no Brasil, a constância de casos concretos
registrados como catástrofes ambientais envolvem implicações sanitárias denotam
a inegável concatenação desses dois bens jurídicos. A título de ilustração pode-se
citar : 1) o caso da Baía de Minamata, no Japão (1956), quando se diagnosticaram ocorrências de disfunções neurológicas em seres humanos e animais que
se alimentaram de peixes da mencionada Baía, contaminada por mercúrio, mais
precisamente por um composto chamado dimetilmercúrio, Hg(CH3)2 , lançado
por uma indústria chamada Chisso em um rio que desaguava no mar. Conhecido
como mal de Minamata, no ano de 1956 registraram 56 pessoas com a patologia.
A investigação desenvolvida constatou que as pessoas se alimentavam de peixes
e frutos do mar retirados da Baía.4; 2) o caso de Seveso, na Itália (1976),quando uma fábrica que produzia Triclorofenol (composto aromático clorado) sofrera
uma explosão , destruindo seu complexo químico e algumas residências vizinhas,
contaminando com dioxinas do tipo TCDD( as de maior potencial cancerígeno),
vegetação, o solo, as pessoas face à nuvem de gases tóxicos, que obrigou a evacuação da área, com a retirada de 736 pessoas, bem como o sacrifício de 77000
animais, além da morte de 3.300 deles com a absorção da dioxina. O acidente
ensejou a irritação química aguda na pele de 640 pessoas e a malformação de
fetos, além de mortos5;3) o caso de Bhopal, na Índia, em que morreram 3.400
pessoas tendo em vista ao lançamento de gases tóxicos na atmosfera; 4) o acidente nuclear de Chernobyl (1986), no território da antiga URSS, em que se liberou
na atmosfera uma quantidade de radiação correspondente a trinta vezes maior
que o volume usado na bomba de Hiroshima, provocando ainda hoje alterações
genéticas e deformações em milhares de pessoas, além de câncer; 5) o acidente
com o Césio 137, em Goiânia-GO, Brasil (1987),quando um grupo de pessoas
teve contato com uma cápsula que continha cloreto de césio, ensejando a grave
contaminação e radiolesões . As conseqüências foram catastróficas, com o óbito

3
De acordo com a Instrução Normativa MS/SVS Nº 1, DE 7 DE MARÇO DE 2005 (DOU 22.03.2005):”Art. 1º O Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental - SINVSA compreende o conjunto de ações e serviços prestados por
órgãos e entidades públicas e privadas, relativos à vigilância em saúde ambiental, visando o conhecimento e a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde
humana, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção da saúde ambiental, prevenção e controle dos
fatores de riscos relacionados às doenças e outros agravos à saúde, em especial: I. água para consumo humano; II. ar; III.
solo; IV. contaminantes ambientais e substâncias químicas; V. desastres naturais; VI. acidentes com produtos perigosos;
VII. fatores físicos; e VIII. ambiente de trabalho”.
4
GREENPEACE.<http://www.google.com.br/search?q=cache:flecferzTdoJ:www.greenpeace.org.br/toxicos
/%3Fconteudo_id%3D818%26sub_campanha%3D0%26img%3D15+Ba%C3%ADa+de+Minamata+1956&hl=pt-BR>.
Acesso em 24.11.2004
5
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE. Seveso.<http://www.google.com.br/search?q=cache:0vGmr
gP0xZgJ:www1.ceit.es/Asignaturas/Ecologia/Hipertexto/09ProdQui/131Seveso.htm++Seveso+1976+dioxina&hl=pt-BR.
Acesso em 25.11.2004.
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de 4 pessoas, inicialmente, por síndrome aguda com depressão da medula óssea,
além de inúmeras internações face às repercussões sanitárias sofridas.
Essa nítida imbricação dos dois temas esboça a necessidade de abordagem
conjunta e de políticas comuns. Ao mesmo tempo, traduz uma preocupação de um
tratamento no Direito compatível com a natureza jurídica dos bens envolvidos,
que dizem diretamente, como já se afirmou, com a vida e sua qualidade; revelando
desde o primeiro olhar, estar-se diante de direitos humanos e fundamentais. Embora cada vez mais evidente a natureza jurídica desses direitos, em geral não se
tem atentado para o fato de que sendo o ambiente e a saúde direitos fundamentais
e humanos, as regras que se revestem desses conteúdos possuem um status no sistema jurídico onde o regime é o do Estado Democrático e Social de Direito e não
podem ser relegadas, sob pena de vulneração às normas e princípios considerados
intangíveis pelo ordenamento jurídico.
Nesse contexto essa tese se propõe, em uma primeira parte, a destacar tal
categorização do ambiente e da saúde dentro do quadro dos direitos, localizando-os em instrumentos internacionais e na ordem interna, e, em uma segunda
parte, a ressaltar a importância dessa classificação para a tutela dos bens em
exame e pontuar algumas conseqüências no do sistema jurídico estruturado em
princípios e normas.
2. PRECISÃO TERMINOLÓGICA
Necessário se mostra o delineamento conceitual dos direitos fundamentais
e dos direitos humanos antes de se emoldurar o ambiente e a saúde dentro dessas
categorias. Uma nomenclatura relativamente diversificada é utilizada pelos autores no plano doutrinário para designar tais direitos: direitos naturais, direitos
públicos subjetivos, liberdades públicas, direitos morais, direitos fundamentais,
direitos individuais, direitos do cidadão, direitos humanos, entre outras. Como
bem explica Peces-Barba6, todas essas expressões não representam apenas uma
variação lingüística. Vinculam-se, sobretudo, a um ambiente cultural, em um contexto histórico, a interesses , ideologias, posições científicas e filosóficas, como se
verificará no ligeiro exame de algumas delas ora apresentado.
Os direitos naturais situam-se no movimento jusnaturalista e em sua dimensão contemporânea são tratados como direitos morais. Traduzem os direitos que
se antecipam ao poder e ao direito positivo, decorrem da natureza humana e impõem-se a todas as normas de Direito concebidas pelo soberano, servindo de limitação de suas próprias ações7, embora também oponíveis aos particulares. Significa dizer que independem de sua afirmação em texto para serem reconhecidos,
pois seu valor emana de uma essência superior a todo o direito positivo.8

6
MARTÍNEZ, Gregorio Peces-Barba. Théorie générale des droits fondamentaux. Trad. Llié Antonio Pelé. Paris, L.G.D.J,
2004, p.22.
7
MARTÍNEZ,Gregorio Peces-Barba. Op. Cit. p.25
8
SAUVAT, Chrstophe. Réflexions sur le droit à la santé. Aix-en-Provence : Presses Universitaires D’Aix-Marseille,
2004, p.51
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A expressão direitos subjetivos se focaliza dentro da Escola Alemã de Direito Público no século XIX, em um pensamento positivista e individualista, embora
também possua lastros mais remotos. Tratam-se de direitos opostos face ao poder
e seus agentes (autoridades e funcionários) e localizados historicamente em um
modelo de Estado Liberal9.Essa noção não permite que sejam opostos a terceiros
fora da escala do poder, como nos direitos naturais.
As liberdades públicas se consagram , segundo Peces-Barba, como uma
versão francesa dos direitos públicos subjetivos. Tratar-se-ia de uma reação positivista à noção de direitos humanos emanada da tradição revolucionária de 1789
e marcada pelo jusnaturalismo.10A sua aparição se dá no singular, traduzindo a liberdade de expressão e os direitos dos cidadãos, posta na Declaração montanhesa
de 1793, que consagra em seu artigo nono, a seguinte disposição: “A lei deve proteger a liberdade pública e individual contra a opressão daqueles que governam”.
A sua forma plural é inaugurada no art.25 da Constituição de 14 de janeiro de
1852 do Segundo Império; paradoxalmente, sob o regime autoritário11.O Lexique
des termes juridiques das Edições Dalloz a define como : “Direitos do homem
reconhecidos, definidos e protegidos juridicamente. Podem ser classificados em
três categorias: 1º Direitos individuais (...). 2º Direitos políticos (...). 3º Direitos
sociais econômicos (...)”12.Já o professor Michel Verpeaux a define como: “direitos do homem que lhe outorgam, em diversos domínios da vida social, o poder de
escolher ele mesmo, seu comportamento, poder organizado pelo direito positivo,
que lhe concede uma proteção reforçada e alçada ao nível constitucional em direito interno, ao nível supralegisltativo em direito europeu”13.
A concepção de direitos morais é marcada pela cultura anglo-saxônica. Dois
autores de referência nessa dimensão conceitual seriam Hart e R. Dwokin. Segundo o primeiro deles, ter um direito moral é “conceder direitos como propriedade
dos ou pertencentes aos indivíduos, e essas expressões refletem essa concepção
das regras morais com um arranjo segundo o qual, elas não se limitam a prescrever condutas, mas além disso, constituem um tipo de propriedade moral dos
indivíduos, em relação à qual eles têm direitos enquanto indivíduos.”14
A idéia de direitos fundamentais é posterior à Segunda Guerra Mundial em
direito internacional em direitos internos (constituições). Eles possuiriam, segundo Jacques Filaire e Éric Mondielli, tês características a saber: a) são protegidos
contra os atos dos poderes executivo e legislativo; b) garantidos não só em virtude
da lei ordinária , mas pela consituição e textos internacionais; c) para atingir o
primeiro objetivo acima descrito, não só os juizes ordinários, mas os julgadores
de cortes constitucionais e internacionais devem aplicar os textos em que são

9

PEREZ LUÑO, A. E. Derechos humanos, estado de derecho y constitución. 5.ed. Madrid: Tecnos, 1995, p.34.
MARTÍNEZ,Gregorio Peces-Barba. Op. Cit. p.28.
11
FIALAIRE, Jacques ; MONDIELLI, Éric. Droits fondamentaux et libertés publiques. Paris : Ellipses, 2005, p.15.
12
LIBERTÉS PUBLIQUES.In GUILLIEN, Raymond et al. Lexique des termes juridiques. 15. ed.Paris : Dalloz, 2005,
p.378.
13
VERPEAUX, Michel. La liberté. A.J.D.A 1998, nº spécial, 20 juillet-20 août 1998, Les droits fondamentaux. Une nouvelle catégorie juridique ?, p. 144.
14
Apud MARTÍNEZ,Gregorio Peces-Barba. Op. Cit. p.31.
10
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previstos, sejam eles internos ou internacionais15.O conceito a ser manejado nessa
tese tem como conteúdo a noção de direitos que guardam uma identificação com
os aqueles concernentes à pessoa humana, garantidos positivamente pela ordem
constitucional de determinado Estado. Logo, não detêm caráter internacional e
universal próprio dos direitos humanos.
Já os direitos humanos ou direitos do homem seriam a consagração, no plano regional ou internacional, daqueles direitos inerentes à natureza , à existência
humana, bem como às condições indispensáveis à sobrevivência de tais direitos.
Dentro desse parâmetro conceitual que a expressão é contemplada e utilizada na
tese ora em exame.16.
Feitos tais lineamentos, passa-se a apreciar as categorias em estudo como
direitos humanos e fundamentais.
3. SAÚDE COMO DIREITO HUMANO E FUNDAMENTAL
O reconhecimento da saúde como um direito e como direito humano e fundamental assim declarado e assegurado pelo ordenamento é fato bastante recente,
dentro do trajeto histórico da humanidade. O primeiro documento internacional
em que se prevê tal conquista fora construído após a Segunda Guerra Mundial e
constitui-se da Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) que, em seu
artigo 25 se reporta ao direito a um nível de vida suficiente para assegurar a saúde,
cuidados médicos, seguridade contra doenças, entre outras medidas. Também em
1948, o preâmbulo da Constituição da Organização Mundial da Saúde enuncia o
bem jurídico em evidência como um direito fundamental de todo ser humano. A
partir de então, desencadeia-se uma série de instrumentos que, paulatinamente,
vão alicerçando e consubstanciando o direito à saúde na escala transnacional,
assegurando-lhe um caráter de direito humano.
Para registro e a título de catalogação desses documentos em que o direito
à saúde é expressamente assegurado, é importante mencionar aqueles elaborados
sob a direção da Organização das Nações Unidas-ONU: a) os arts. 11 e 12, do
Pacto Internacional relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, adotado
em Nova York pela ONU, através da Resolução 2.200 A (XXI) de 16 de dezembro
de1966, cujo texto se encontra em vigor desde 1976; b) o art. 5, n. 2, da Declaração sobre os Direitos do Homem das Pessoas que não Possuem a Nacionalidade
do País em que Vivem, adotado em Nova York pela ONU através da Resolução
47/144 de 13 de dezembro de 1985; c) os arts. 8 e 28 da Convenção Internacional
sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e de Membros

15

FIALAIRE, Jacques ; MONDIELLI, Éric. Op.cit., p. 16.
Essa opção conceitual guarda ressonância na doutrina, como se pode extrair da lição a seguir: “Os direitos humanos
costumam ser entendidos como um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam
as exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos
ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. Tanto que com a noção dos direitos fundamentais se tem a aludir
a aqueles direitos humanos garantidos pelo ordenamento jurídico positivo, na maior parte dos casos em sua normativa
constitucional, e que sói gozar de uma tutela reforçada”.(PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales.
5. ed. Madrid, Tecnos, 1995, p.46).

16
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de sua Família, adotada em Nova York pela ONU através da Resolução 45/158 de
18 de dezembro de 1990 e cujo texto se acha em vigor desde julho de 2003; d) o
art. 5, aliena “e”, n. IV, da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação Racial, aprovada pela ONU, pela Resolução 2.106 A
(XX) de 21 de dezembro de 1965, com texto em vigor desde 1969; e) o art. 11, n.
1, alínea “f ”, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres, adotada em Nova York pela Resolução da ONU 34/180
de 18 de dezembro de 1979, com texto em vigor desde 03 de setembro de 1981;
f) os arts. 3, n.3 ; 10, n.1 ; 15, n.2; 24 e 25 da Convenção Relativa aos Direitos da
Infância, adotada em Nova York pela ONU, por intermédio da Resolução 44/25 de
20 de novembro de 1989, cujo texto vigora desde 02 de setembro de 1990;
No âmbito da Organização Internacional do Trabalho-OIT, vale registrar: a)
o preâmbulo da Convenção n. 183 sobre a proteção da maternidade , adotada em
Genebra pela Conferência da mencionada Organização Internaciona, em 15 de
junho de 2000, em vigor desde 07 de fevereiro de 2002; b) o art. 03 da Convenção
n.182 sobre a Proibição das Piores Formas de Trabalho Infantil e a ação Imediata
para a sua Eliminação, adotada em Genebra por sua Conferência Geral em 17 de
junho de 1999, em vigor desde 10 de junho de 2000.
Na continente europeu, não se pode deixar de lembrar: a) a Primeira Parte,
n. 11 e o art. 11 da Carta Social Européia, aberta a assinatura em Turin em 18 de
outubro de 1961 e em vigor desde 26 de fevereiro de 1965 ; bem como sua versão
revisada, aberta à assinatura em Estrasburgo em 03 de maio de 1966 e em vigor
desde primeiro de julho de 1999, mantendo nesse ponto as mesmas disposições
com a numeração já enunciada; b) os arts. 3 e 6, da Convenção para a Proteção
dos Direitos do Homem e da Dignidade do Ser Humano face às Aplicações da
Biologia e da Medicina: Convenção dos Direitos do Homem e da Biomedicina,
adotado pelo Conselho da Europa para a Comunidade Européia, em Oviedo, em
07 de abril de 1997 e em vigor desde primeiro de dezembro de 1999; c) o art. 35
da Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia, elaborada em Nice em
07 de dezembro de 2000; c) as considerações 34 e 35 da Diretiva 2004/83-CE do
Conselho da União Européia concernentes às normas mínimas relativas às condições que devem preencher os cidadãos de países terceiros ou apátridas para poder
pretender um estatuto de refugiado ou pessoa que, por outras razões, têm necessidade de uma proteção internacional e relativa ao conteúdo desses estatutos, datada
de 29 de abril de 2004.
No domínio das Américas: o art.11 da Declaração Americana dos Direitos
do Homem, adotada em Bogotá, em 02 de maio de 1948; b) o art.10 do Protocolo
adicional da Convenção Americana Relativa aos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais, de 17 de novembro de 1988, em vigor desde 16 de novembro de 1999.
Finalmente, no continente africano: o art. 16 da Carta Africana dos Direitos
do Homem e dos Povos, adotada em Nairobi (Quênia) , em 27 de junho de 1981,
em vigor desde 21 de outubro de 1986; b) o art. 14 do Protocolo à mesma Carta,
adotado em Maputo (Moçambique) em 11 de julho de 2003, ainda não em vigor;
c) o art.14 da Carta Africana dos Direitos e do Bem-Estar da Criança, adotada em
Addis-Abéba (Etiópia) pela 26ª Conferência dos Chefes de Estado e do Governo
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da Organização da Unidade Africana-OUA, em 11 de julho de 1990, em vigor
desde 29 de novembro de 1999.
Não se pode deixar de fazer referência às inúmeras Conferências Internacionais no sertor da saúde, que renderam declarações e cartas relevantes, sendo que
as primeiras delas, de significativa indicação foram : a) a Declaração de AlmaAlta (URSS), de 12 de setembro de 1978,; fruto da Conferência Internacional
sobre Cuidados Primários de Saúde, organizada pela OMS e UNICEF; b) a Carta
de Otawa (Canadá), de 21 de novembro de 1986; resultado da Primeira Conferência Internacional sobre a Promoção da Saúde. Inúmeras outras se seguiram,
como as Declarações para a Promoção da Saúde anunciadas após Conferências
Internacionais ocorridas em Sundsvall (Suécia), em 1991; em Jakarta (1997) e no
México (2000). Além das Cartas para a Promoção da Saúde proclamadas; advinda de Conferências Internacionais ocorridas em Bogotá (1992); Caribe(1993) e
Bankok (2005).
Esse painel de importantes instrumentos aqui lembrados, embora não sejam
exaustivos, denota que o direito à saúde passou a freqüentar a pauta das Instituições
continentais e de organismos internacionais, em um exercício de positivação nunca
outrora presenciado. Esse quadro, em muitos casos, veio suscitar a internalização do
direito em apreciação em diversos países; que o consagraram na esfera constitucional, logo, com um status de direitos humanos17. Há nações que, no entanto, há muito
já o asseguraram em sua constituição. Como textos constitucionais que tutelam a
saúde, vale citar a título exemplificativo: o do Gran-Ducado de Luxemburgo de
1868 (art.11), o da República Italiana , de 1947 (art.32), o da República Portuguesa
, de 1976 (art.64), o do Reino da Espanha, de 1978 (art.43), o do Reino dos PaísesBaixos , de1983 (art.22), o do Reino da Bélgica , de 1994 (art.23).
No caso da França, vislumbra-se sua previsão, em um primeiro momento,
na alínea 11 do preâmbulo da Constituição de 194618 e, posteriormente, na Constituição de 1958, também no preâmbulo, quando se reporta expressamente àquele
da Carta de 1946 e o incorpora. Já a Constituição brasileira, inaugura tal tutela na
esfera máxima da hierarquia das normas, de forma explícita, em inúmeros dispositivos, com a Carta de 1988: art. 6º, 170, 196-198; art. 208,VII e 227 .
No âmbito doutrinário, o reconhecimento dessa natureza de humano e fundamental à saúde se faz cada vez mais intenso. Outro não poderia ser o movimento de
sua atestação pelos estudiosos, pois, essencialmente, diz diretamente com as condições mínimas da existência humana digna e poder-se-ia dizer que não se aparta do
direito à vida. Obviamente, o direito à saúde tem um status próprio e não se confunde nem com o direito à dignidade humana e tampouco com o direito à vida, mas
com estes guarda um laço comum: o caráter de essencial para o ser humano.

17
Como bem disse SANZ: “Não somente os instrumentos adotados pela comunidade internacional organizada, mas também quase todas as Constituições modernas no mundo reconhecem a saúde como um Direito Humano Fundamental”
(SANZ, Consuelo Costa. La salud como derecho humano. In BALADO, M. REGUORIO, J.A.G (Dir.) La Declaración
Universal de los Derechos Humanos en su 50 aniversario. CIEP,1996, p. 293.
18
SAUVAT justifica que de certa forma, as Constituições de 1791, 1793 e 1848 haviam contemplado esse direito, mas sobre o manto da noção de assistência, de seguro e que a expressão direito à saúde não tivera registro, pois a própria medicina,
à essa época, ainda que com progresso, ainda era incipiente. (SAUVAT, Christophe. Op. Cit., p. 78.)
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4. O AMBIENTE COMO DIREITO HUMANO E FUNDAMENTAL
De igual maneira, o ambiente se apresenta e tem o seu reconhecimento como
direito de natureza humana e fundamental, no século XX, em especial após constatações e diagnósticos catastróficos versando sobre recursos naturais e perspectivas econômicas, valendo consignar, entre importantes marcos nessa trajetória:
1) a realização do I Congresso Internacional da Natureza, ocorrido em Paris em
1923; 2) a publicação, em 1962, do livro de autoria da bióloga americana Rachel
Carson denominado Primavavera Silenciosa, em que se reportava aos impactos
do DDT sobre o ambiente e a saúde; 3) a publicação do famoso Relatório Meadows, veiculado pelo chamado Clube de Roma sobre a denominação Limites para o
Crescimento ,em que são analisados o crescimento populacional, o índice de poluição, o crescimento industrial, entre outros fatores; 4) a realização em Paris da
Conferência Intergovernamental de Especialistas sobre as Bases Científicas para
Uso e Conservação dos Recursos da Biosfera, organizada pela UNESCO (1968).
A primeira conferência internacional organizada pela ONU em Estocolmo
(Suécia), em 1972, denominada Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano, que redundou em uma Declaração de 23 princípios, é que
desencadeará uma política mundial voltada para a proteção do ambiente como
direito humano e fundamental.19A partir dessa Conferência,se verifica um movimento no mundo todo de criação de órgãos ambientais e ministérios dedicados
ao ambiente na estrutura administrativa de diversos países, assinalando o início de
uma política pública.
Como preparação para a Segunda grande Conferência da ONU sobre o
assunto, se elaborou um Relatório sob a coordenação da Primeira Ministra da
Noruega, Ms. Gro Brutland, que levou o seu nome e fora publicado sob a denominação de Nosso Futuro Comum; oportundade em que se cunhou a definição
de desenvolvimento sustenável.Seguiram-se outros instrumentos e eventos indispensáveis nessa afirmação. O mais marcante e que representou um paradigma
para o avanço no setor fora a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que teve sede no Rio de Janeiro em 1992 e resultou
em cinco documentos importantes: a) Declaração do Rio sobre Desenvolvimento
e Meio Ambiente, que, já no primeiro princípio, marca a natureza humana do ambiente; b) Agenda 21 ; c) Princípios para a Administração Sustentável das Florestas; d) Convenção da Biodiversidade ; e e) Convenção sobre Mudança do Clima
. Em setembro de 2002, como fruto da Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento
Sustentável (Rio +10), emergiu a Declaração de Johannesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável.
Inúmeros outros instrumentos internacionais revelaram esse reconhecimento de forma literal como, por exemplo: a) o art. 24 da Carta Africana dos Direitos
Humanos e dos Povos (Carta de Banjul),aprovada pela Conferência Ministerial
da Organização da Unidade Africana (OUA) em Banjul, Gâmbia, em janeiro de

19

Tal caráter se faz marcar já no primeiro princípio.
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1981, e adotada pela XVIII Assembléia dos Chefes de Estado e Governo da Organização da Unidade Africana (OUA) em Nairóbi, Quênia, em 27 de julho de
1981; b) o art.11 do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos
Humanos em Matérias de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de
São Salvador- 1988).
De forma inaugural, a Carta de 1988, apresentou, no sistema constitucional brasileiro, a tutela do meio ambiente, dedicando-lhe um Capítulo
exclusivo(VI), dentro do Título II, outorgando primazia a tais normas em relação às regras ordinárias.
5. A CONJUGAÇÃO DOS DOIS BENS JURÍDICOS NOS DOCUMENTOS DE PROTEÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS, COMO ELEMENTOS INDISSOCIÁVEIS
O tratamento conjunto dos dois bens jurídicos em exame num mesmo instrumento jurídico tem se tornado cada vez mais freqüente pela idêntica natureza que
possuem e merecerem semelhante grau de proteção.
Vale ressaltar, também, que na década de 90, inúmeros documentos internacionais conjugaram expressamente os dois bens jurídicos em referência, qualificando-os, até pelo contexto e a localização em que os inseriram, como direitos
humanos. Além da já citada Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente
e Desenvolvimento (1992), o assunto fora tratado, entre outros instrumentos importantes: 1) na Agenda 21 (1992), que dedica um capítulo à Proteção e promoção das condições da saúde humana (Cap.6) e alguns outros ao manejo ecologicamente saudável da biotecnologia (Cap. 16) e de substâncias e resíduos que
especifica (Caps. 19-22); 2) a Convenção Quadro sobre Diversidade Biológica
(1992), aprovada internamente pelo Decreto Legislativo nº 2, de 03.02.94. No preâmbulo há uma referência à conservação e a utilização sustentável da diversidade
biológica para atender as necessidades de saúde e no artigo 7 , alínea “g”, que faz
menção a organismos vivos modificados resultantes da biotecnologia, que podem
ensejar impacto ambiental negativo e afetar a utilização sustentável da diversidade biológica, além de oferecer riscos à saúde humana; 3) a Declaração emanada
da Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos, realizada em Viena (1993),
que no enunciado 11 se reporta ao direito ao desenvolvimento, a preocupação do
descarregamento de substâncias tóxicas e perigosas como ameaça aos direitos à
saúde e à vida, além de expressar preocupação com certos avanços na área das
ciências biomédicas e biológicas, que podem implicar vulneração de direitos humanos; 4) a Declaração de Pequim adotada pela quarta Conferência Mundial
sobre as mulheres: ação para igualdade, desenvolvimento e paz (Beijing, 1995),
que se reporta ao desenvolvimento econômico sustentável, desenvolvimento social, proteção do meio ambiente, desenvolvimento sustentável centrado na pessoa
humana, sempre assegurando a saúde (itens 10,11, 21 e 30 da Declaração); 5)
a Declaração de Istambul sobre os Assentamentos Humanos (Habitat II, 1996),
que associa a má qualidade de vida nos assentamentos humanos à degradação
ambiental e sujeição a riscos, à carência de infra-estrutura e de necessidades
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básicas como educação, nutrição, serviços de saúde e muitos outros (itens 4, 5,
7 e 10); 6) a Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Países
Afetados por Seca Grave e/ou Desertificação, Particularmente na África (1994),
que no preâmbulo desse instrumento já se menciona a influência da desertificação
e da seca no desenvolvimento sustentável e sua correlação com a má situação sanitária e nutricional, sendo que no artigo segundo, fala em estratégia que implica
em gestão e conservação .
A Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +10), por sua
vez, na Declaração de Johannesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável, aborda a saúde pública como integrante do direito à dignidade humana (item 18) e as
enfermidades endêmicas, transmissíveis e crônicas como fatores que ameaçam o
desenvolvimento sustentável.
6. O RECONHECIMENTO NA ORDEM INTERNA
A Constituição de 1988, considerada cidadã trouxe no seu dorso a admissão dos bens jurídicos em estudo, de forma inédita, como direitos fundamentais,
conforme se pode depreender da leitura de seu art. 6º, 196-198; art. 208,VII; 227
(saúde) e 170, VI ; 225 (ambiente) . O fato de não se localizarem no Título da
Carta pertinente aos direitos fundamentais não lhe subtraem essa qualificação,
pois o §2º do art.5º esclarece que se admitem direitos fundamentais, até mesmo
não expressos na Constituição, desde decorrentes do regime e dos princípios por
ela adotados ou de tratados e convenções internacionais em que o Brasil seja parte. Em muitos desses tratados e convenções, o ambiente e a saúde são tidos como
fundamentais. Outrora havia um dissenso na doutrina e na interpretação dos tribunais a respeito da natureza da norma que viesse a ser incorporada no ordenamento
nacional versando direitos fundamentais e oriunda de tratados em que o Brasil
fosse signatário. Segundo uma corrente doutrinária que possuía a professora
Flávia Piovesan20 como uma das principais defensoras, as normas contidas nesses
tratados, uma vez incorporadas no ordenamento interno, observadas as formalidades legais, por força da redação original do art.5º, § 2º, da Constituição Federal,
seriam contempladas como normas constitucionais, apesar de o Supremo Tribunal
Federal haver entendido que deveriam ser acolhidas apenas com a natureza de
normas ordinárias. Essa polêmica restou superada, graças ao advento parárgrafo
terceiro introduzido pela Emenda Constitucional n. 45/2004 .
Ainda que a Carta Maior não admitisse, sistematicamente, o caráter fundamental do ambiente e da saúde, este se faria respaldar no direito à vida, contemplado no caput, do art.5º e em alguns de seus incisos, além de outros dispositivos
da Constituição da República, e estruturalmente presente no Título II, que se apre-

20
Entre muitas passagens, dizia a autora: “Um segundo impacto jurídico decorrente da incorporação do Direito Internacional dos Direitos Humanos pelo Direito interno resulta no alargamento do universo de direitos nacionalmente garantidos.
Com efeito, os tratados internacionais de direitos humanos reforçam a Carta de direitos prevista constitucionalmente,
inovando-a, integrando-a e completando-a com a inclusão de novos direitos.” (PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o
direito internacional. São Paulo: Max Limonad, 1997, pp. 115-116).
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senta como Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Ora, o ambiente, e também
a saúde, são uma nova visão do direito fundamental à vida, porque, é no ambiente
e na dependência de suas condições que ela eclode e com a saúde que ela se desenvolve e se mantém, subjacente em ambos a dignidade da pessoa humana.
Na esfera infraconstitucional, vale lembrar que a Lei Orgânica da Saúde (Lei
8.080/90) abre o seu segundo artigo, anunciando que “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao
seu pleno exercício”. Dessa, investe a saúde da natureza de um direito subjetivo
público, com diversas repercussões que serão apreciadas em seguida. Também o
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) abrigou esse direito, nos 7º13, no Capítulo I anunciado como Do Direito à Vida e à Saúde, no Título II, que
se apresenta como Dos Direitos e Garantias Fundamentais .
O Poder Judiciário, de sua parte, em diversos julgados vêm atestando o caráter de fundamental dos direitos ao ambiente e à saúde21.
7. CONSEQÜÊNCIAS DA NATUREZA JURÍDICA DO AMBIENTE E DA SAÚDE
A qualificação jurídica dos bens ambiente e saúde apresentada gera uma
série de repercussões de ordem prática que , de certa forma, reforça sua proteção. Ora, os direitos humanos e os direitos fundamentais ocupam um lugar de destaque nos regimes democráticos e, no ordenamento brasileiro, são
contemplados de forma especial: os primeiros deles aparecem como um dos
fundamentos da República e como um dos princípios de sua política internacional, como revela o art.1º, III e o art.4º, II, da Carta; enquanto que os
direitos fundamentais postulam como intocáveis por reformas constitucionais
busquem suprimi-los, nos termos do art. 60, § 4º, da Constituição Federal. Um
dos casos excepcionais de intervenção federal, em que a União está autorizada a intervir nos Estados e no Distrito Federal é justamente para assegurar a
observância dos princípios constitucionais referentes aos direitos da pessoa
humana (art.34, inciso VII, b).
Com efeito, a primeira repercussão prática lembrada por Swchwarz,22 no
caso da saúde, mas comum ao ambiente, é a auto-aplicabilidade (art. . 5º, § 1º ,
da Constituição da República) e a eficácia plena das normas versando sobre tais
temas, por serem fundamentais. Ademais, as regras versando sobre o assunto, por
sua qualidade, ocupam primazia em relação às demais normas jurídicas. Logo, em
eventual antinomia com outra regra que não verse direitos humanos e fundamentais, não paira dúvidas de que hão de prevalecer as que tenham como conteúdo os
bens jurídicos ora em apreciação.

21
A título de exemplificação colacionam-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: STF, Pleno, MS 22164 /
SP - São Paulo, rel. Min. Celso de Mello, j. 30.10.95, DJ 17.11.95, p. 39206 Ement. Vol. 1809-05, p. 01155; RE 271286
Agr. / RS - Rio Grande do Sul, 2ª T., Rel. Min. Celso de Mello, j. 12/09/2000 , DJ. 24-11-2000 , pp. 00101 EMENT
VOL-02013-07 pp. 0140.
22
SCHWARZ, Germano. O tratamento jurídico do risco no direito à saúde.Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p.
129 e 136.
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Em seguida,como já lembrado quando se falou no regime dos direitos fundamentais conforme a Constituição Federal em vigor, esses não estão sujeitos à
supressão e sua limitação ou restrição só se fará em casos excepcionais e mediante
critérios consagrados na doutrina constitucionalista: 1) previsão na própria constituição e em harmonia com seu regime (limite dos limites) ; 2) a limitação deve
ser legítima , ou seja , operada pelo poder competente e dentro da autorização outorgada; 3) deve ser extremamente necessária para se alcançar a finalidade a que
se propõe a restrição(necessidade); 4) a limitação há de atuar na menor medida
possível em relação aos direitos , na medida da intervenção necessária para se
chegar ao resultado colimado (proporcionalidade); 5) não pode ser desarrazoada
nem discriminatória (proibição de intervenções casuísticas); 6) há atentar para a
proteção da essência do direito (princípio do núcleo fundamental do direito).23
No plano prático, a incompatibilidade de medidas veiculadas por qualquer dos três
poderes clássicos em relação à proteção do ambiente e da saúde pode ser argüida e reparada através de medida jurisdicional adequada para cada caso ocorrente (como o controle
difuso ou abstrato da inconstitucionalidade de normas ou de atos normativos, o recurso
extrarordinário), pois as normas de natureza humana e fundamental sujeitam a todos os
agentes imbuídos das funções executivas, legislativas e judiciárias a agir em consonância
com os princípios, valores e postulados insertos nessas regras de caráter humano e fundamental, bem como no regime da Constituição, que os elegeu em seu sistema.
8. CONCLUSÕES ARTICULADAS
8.1 O ambiente e a saúde começam a se afirmar como direitos humanos e fundamentais, a partir da segunda metade do sóculo XX, face a preocupações da comunidade internacional, que passa a discutir o assunto em conferências e a produzir
instrumentos importantes como Declarações, Cartas e Convenções.
8.2 O ambiente e a saúde se investem da natureza jurídica de direitos humanos e
fundamentais, consagrados em instrumentos internacionais, em cartas constitucionais e normas ordinárias de diversos estados soberanos, como o Brasil.
8.3 A qualidade de direitos humanos e fundamentais garante a auto-aplicabilidade e efícácia plena das normas versando sobre ambiente e saúde, além de lhes posicionar em situação de primazia em relação às outras regras que não desfrutem da mesma natureza.
8.4 Face à qualificação jurídica do direio ao ambiente e à saúde, os agentes do executivo, legislativo e judiciário não poderão suprimi-los jamais Já a excepcional restrição
desses direitos só é cabível nos moldes da teoria dos direitos humanos e fundamentais,
sob pena de inconstitucionaloidade, sujeita a reparação na esfera jurisdicional.

23

No campo da saúde, os professores Sophia Gurskin e Jonathan Mann chamam atenção para muitos esses critérios em seminário realizado em Paris em meados dos anos noventa.Mann chega a dizer que: “O conjunto de condições surte efeito no seio
de uma sociedade democrática que respeita os Direitos Humanos.” [GRUSKIN, Sofia. Cadres, contexte et contenus des droits
de l’homme. MANN, Jonathan. L’impact de la santé publique sur les droits de l’homme. L’impact des droits de l’homme sur la
santé. In MANN, Jonathan. (Dir.). Santé publique et droits de l’homme. Paris: Espace Éthique, 1996, pp. 27, 35-36].
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1. INTRODUÇÃO
No Brasil, o desenvolvimento das cidades intensificou-se a partir da década
de 30, do século XX. Em 1950, o índice de urbanização do país era de 36%; em
1970, 56%; em 1990, mais de 77% e atualmente o índice supera os 80%, ou seja,
dos mais de 176 milhões de habitantes mais de 140 milhões habitam as cidades
brasileiras.
Todavia, as interferências e conseqüências do processo de urbanização,
operado em nível mundial e intenso nos séculos XVIII e XIX, causadas ao meio
ambiente constituíram uma das principais problemáticas ambientais e sociais
deste século.
Constata-se que além do desequilíbrio ambiental proporcionado pelo abandono do meio rural e a exploração intensa e irracional do solo urbano, inúmeros
efeitos e conseqüências negativas atingem o meio ambiente urbano, ou seja, os
espaços urbanos, seus ecossistemas e habitantes, tais como: a pobreza, a poluição, a marginalização, a exclusão social, a elevada concentração populacional,
a precária estrutura, hiper-valorização do solo urbano e o conseqüente elevado
déficit habitacional, entre outros.
Não obstante, os reflexos da urbanização, em especial ao acesso à moradia, não são recentes, ou seja, são constatados mundialmente desde a Revolução
Industrial e desde lá, vem se agravando1. A Revolução Industrial aumentou a
oferta de trabalho nas cidades, e assim as cidades foram invadidas pelos ex-moradores da zona rural, que sem muito capital e não ganhando o suficiente para
sustentar a família e alugar ou comprar uma casa deram início as ocupações dos
morros, encostas, terras públicas, terrenos privados abandonados, ou seja, de
todos os lugares estratégicos, próximos às fábricas e outras formas de trabalho,
e baratos, pois não precisariam alocar recursos com os meios de transporte e não

1

LEFEBVRE, Henry. O direito à cidade. São Paulo: Editora Moraes, 1991.
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precisariam comprar ou alugar um lugar para morar. Este fenômeno de ocupação
de áreas “estratégicas” permaneceu e permanece em diversas regiões do globo
até os dias de hoje.
Importante salientar que nos últimos anos, a problemática da moradia vem
despertando a atenção dos governos e da sociedade civil em nível internacional e
nacional. E neste sentido, inúmeros tratados e convenções foram assinados buscando soluções, estratégias, mas principalmente o comprometimento dos governos visando a promoção de melhorias haja vista as incomensuráveis conseqüências ao meio ambiente e à vida.
O direito à moradia foi incluído na Carta Constitucional brasileira como um
direito fundamental social (artigo art. 6º) através da Emenda Constitucional nº
26, de 14 de fevereiro de 2000, haja vista a adesão do Brasil a inúmeros documentos internacionais.
Destaca-se que o “Direito à Moradia” (art.6º, CF/88) não se confunde com
o “Direito à Propriedade” (art.5º, XXII, da CF/88), assim sendo, a constitucionalização desse direito não assegura ao cidadão o efetivo acesso à propriedade, mas
visa a efetivar o acesso à moradia.
A efetivação do Direito à Moradia está ligado diretamente a solução de dois
problemas. De um lado, o problema do acesso à moradia, ou seja, do elevado déficit habitacional e de outro, a inadequação das moradias existentes, ou seja, do
elevado número de moradias precárias, insalubres, ilegais e irregulares.
O déficit habitacional brasileiro2, demanda de novas moradias, é estimado
em sete milhões e duzentas e vinte três mil moradias (7.223.000), sendo que o déficit urbano é de cinco milhões e quatrocentas e setenta mil unidades (5.470.000),
enquanto que nas áreas rurais o déficit é de um milhão e setecentos e cinqüenta
e duas mil unidades (1.752.000), principalmente em função do déficit rural da
Região Norte, que soma 342 mil unidades.
Em números absolutos as regiões Nordeste e Sudeste lideram as necessidades habitacionais e representam 71.9% do total do país. A distinção entre elas é
que enquanto no Nordeste grande parte do problema se localiza em áreas rurais,
no Sudeste é eminentemente urbano. Entre as unidades da Federação destacamse São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro na região Sudeste com as demandas
habitacionais concentradas nas áreas urbanas. Na região Nordeste, o déficit se
localiza principalmente no Maranhão, Ceará e na Bahia e com participação relevante das áreas rurais.
A unidade da Federação com maior déficit habitacional é São Paulo, sendo este de setecentos e setenta e três mil e quatrocentas e noventa unidades
(773.490), sendo que setecentas e dezoito mil e duzentas e oitenta e três unidades
(718.283) em áreas urbanas. A seguir vem o Maranhão, com carência de seiscentos e seis mil e trezentas e quarenta e quatro unidades (606.344). A maior parte

2

Os dados encontrados neste ponto foram extraídos do Relatório Déficit Habitacional no Brasil resultantes da execução
do “Projeto Programa das Nações Unidas - Brasil-00/019- Habitar Brasil –BID, pela Fundação João Pinheiro, disponível
em www.cidades.gov.br.
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delas trezentas e vinte e duas mil cento e cinqüenta e seis unidades (332.156) em
áreas rurais.
Percentualmente, o déficit habitacional é mais relevante na Região Norte,
29%, e na Nordeste, 22.1%. A seguir vêm a região Centro-Oeste, 12.2%; a Sudeste, 8,2% e a Sul 7.2%. Entre as unidades da Federação sobressai o Maranhão,
49,1%, com mais 36.2% nas áreas urbanas e 69,5% nas rurais; o Pará 36.3%, com
28.4% nas áreas urbanas e 54.3% nas rurais; e o Amazonas, 29.6%, com 23.9%
nas áreas urbanas e 51,5% nas rurais.
Já a inadequação dos domicílios decorre da precariedade e insalubridade,
ou seja, pela ausência de condições dignas de habitação, como por exemplo, pela
ausência de saneamento básico, distribuição de água potável, iluminação pública,
coleta de resíduos, etc. São moradias ilegais porque não existentes juridicamente,
ou seja, não tem um registro hábil; e ou irregulares porque o registro ou processo
de averbação não está em conformidade absoluta com as normas legais.
O Relatório da Fundação João Pinheiro indica a existência de 3.3 milhões
de domicílios3 no Brasil sem banheiro. Os domicílios sem banheiro concentramse nas regiões Nordeste e Norte do Brasil, sendo que o maior número é observado
nos municípios menores (população sede inferior a 20 mil habitantes em 2000)
da Região Nordeste. Nos estados do Maranhão, Acre, Amapá mais de 40% do
total dos domicílios não possuem banheiro (49.9%, 48.9% e 40.8%, respectivamente), situação que apresenta um grande contraste com aquela existente em
alguns estados do Sul e Sudeste, onde as proporções são inferiores a 5% do total
dos domicílios, sendo 1.3% no estado de São Paulo, 2.3% no Rio de Janeiro e
3.5% em Santa Catarina).
A carência de infra-estrutura nas cidades reflete, em geral, a situação de domicílios sem redes de água e esgoto, sistemas de coleta de lixo e iluminação pública. A carência de qualquer um dos itens de infra-estrutura mencionados atinge
12.1 milhões de domicílios particulares urbanos distribuídos quase igualmente
entre as regiões metropolitanas. Já a carência simultânea de abastecimento de
água e esgotamento sanitário adequados atinge 2,3 milhões de moradias. A carência de infra-estrutura em qualquer dos critérios adotados, em termos da quantidade absoluta de domicílios, está concentrada nas regiões Nordeste e Sudeste.
Todavia, na primeira região essa inadequação é generalizada a todos os grupos
de municípios, enquanto na segunda concentra-se nas regiões metropolitanas.
Quando são consideradas as carências simultâneas de água e esgoto, a Região
Nordeste é novamente destacada, sobressaindo os municípios com população da
sede inferior a 20 mil habitantes. O menor número de domicílios inadequados
segundo esse critério encontra-se no Sul do país.
Importante salientar que no Brasil, 5.8% dos domicílios urbanos apresentam inadequação fundiária, sendo que a maior parte localiza-se em regiões metropolitanas (55,1% do total), resultado diretamente vinculado ao grande número

3

Dado referente a zona urbana e rural.
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de domicílios da região Sudeste nessas condições. O Ministério das Cidades4 estima-se que 84% do déficit habitacional total é de famílias com renda de até três
salários mínimos e que dos 5.560 municípios brasileiros mais de 40% possuem
loteamentos irregulares e que aproximadamente 25% das cidades brasileiras possuem favelas. O Censo do IBGE 20005 revela que todas as cidades com mais de
500.000 habitantes apresentam assentamentos irregulares.
A não efetivação do acesso à moradia propicia graves e inúmeras violações
à vida, a saúde e a dignidade das pessoas atingidas, além de violar outros direitos
e valores, tais como: a identidade, a qualidade de vida, a segurança, as oportunidades de trabalho, a inclusão social e a cidadania.
Todavia, fenômeno que vem se constatando progressivamente no Brasil é
que a efetivação, por parte dos poderes públicos, do direito à moradia vem se
dando em áreas protegidas, ou seja, em áreas que devido as suas especificidades e
natureza jurídica devem ter o uso e a ocupação restritas e sob tutela de um manejo sustentável. Neste sentido, percebe-se ainda um movimento de flexibilização
da legislação brasileira, tanto civil como ambiental, visando adequar e legalizar
inúmeras situações ilegais. Fatos estes previsíveis se levado em conta entre outros fatores o “movimento” internacional pela “segurança da posse” encabeçado
pelo Banco Mundial.
Insta mencionar e analisar e é este o escopo do presente trabalho que a efetivação do direito fundamental à moradia (art. 6º, da CF/88) em áreas protegidas
colide com outros direitos fundamentais, no caso, com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado assegurado pela Carta Constitucional brasileira
(art.225) como direito fundamental das gerações presentes e futuras. À realização de tal escopo, adotou-se um enfoque bibliográfico multidisciplinar com
auxílio do Direito Ambiental, Constitucional, Urbanístico, Internacional, Civil
e Administrativo e normativo. O trabalho está dividido em seis partes, sendo a
primeira a introdução; a segunda aborda o escorço histórico e uma breve análise
das dimensões dos direitos fundamentais; a terceira e quarta tratam do reconhecimento do direito à moradia e do meio ambiente como direitos fundamentais,
respectivamente; a quinta traz a lume algumas reflexões acerca das interfaces da
colisão entre os mencionados direitos, seguindo-se as conclusões articuladas.
2. DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: DO ESCORÇO HISTÓRICO A UMA BREVE ANÁLISE
DAS DIMENSÕES
Para a adequada compreensão do tema proposto imprescindível a análise
preliminar da afirmação e evolução dos direitos fundamentais, razão pela qual
este ponto tem por objetivo examinar a gênese dos direitos fundamentais.

4
5

disponível em www.cidades.gov.br, acessos em abril, maio e junho de 2005.
disponível em www.cidades.gov.br, acessos em abril, maio e junho de 2005.
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Data da Idade Média, os primeiros antecedentes dos direitos humanos6 e de
seus meios assecuratórios. A literatura especializada de forma uníssona destaca
que a Magna Carta (1215) foi o primeiro documento que incorporou os direitos
humanos, seguida da Petição dos Direitos (1628), do Habeas Corpus (1679) e da
Declaração dos Direitos (1688). Considera-se que a Declaração de Direitos é o
documento mais importante, sendo este fruto da Revolução de 16887.
Contudo, “a primeira declaração de direitos fundamentais, em sentido moderno, foi a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, que era uma das
treze colônias inglesas na América. Essa declaração é de 12.1.1776, [...]”8. O mesmo autor também declara que essa declaração se preocupava com a estrutura de
um governo democrático e com um sistema de limitação de poderes.
O segundo diploma foi a Constituição dos EUA através das suas 10 primeiras emendas quais incluíram a Carta de Direitos Fundamentais do homem na
Constituição americana9 .
Posteriormente, veio a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,
adotada pela Assembléia Constituinte francesa em 27.8.1789. Muitos autores defendem que essa Declaração sofreu muitas influências da Constituição americana e
especialmente da Declaração de Virgínia, já que elas a precederam. Não obstante,
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi sendo preparada ao longo
do século XVIII pelos revolucionários franceses. Deste modo, pode-se afirmar que
as declarações de direitos do homem “modernas”, ou seja, americanas e francesas,
são reflexo do pensamento político europeu e internacional do século XVIII, ou
seja, de uma corrente filosófica humanitária cujo objetivo era libertar o homem
esmagado pelas regras caducas do absolutismo e do regime feudal10.
Importante salientar que o que diferenciou a Declaração Francesa das proclamadas na América do Norte foi sua vocação universalizante, enquanto que a
Declaração americana destinava-se tão-somente aos americanos11.
Após a vigência de inúmeras declarações de direitos humanos, buscou-se
um meio de efetivar e assegurar esses direitos através de meios jurídicos próprios. Assim sendo, determinou-se que o reconhecimento se fizesse segundo uma
formulação jurídica mais caracterizadamente positiva, ou seja, mediante sua inscrição no texto das constituições 12.
Sarlet13 conclui que a contribuição francesa foi decisiva para o processo de
constitucionalização e reconhecimento dos direitos e liberdades fundamentais
nas Constituições do século XIX, bem como em outros diplomas legais, como
por exemplo, o Código Civil francês (Código Napoleônico), de 1804.

6
Definição utilizada à consagração de direitos aos seres humanos, em nível internacional, enquanto que a expressão direitos fundamentais, refere-se aos direitos consagrados e válidos no plano interno.
7
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 17ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.157. SARLET,
Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.
8
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 17ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.157.
9
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 17ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.157.
10
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 17ed. São Paulo: Malheiros, 2000,p.157.
11
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 17ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.165.
12
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 17ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.157.
13
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.
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A positivação dos direitos fundamentais reconhecidos nas inúmeras Declarações foi se dando progressivamente, conforme as lutas e reivindicações por novos direitos, ou melhor, para que os direitos proclamados nas declarações fossem
efetivados e assegurados. Assim a paulatina positivação dos direitos fundamentais proclamados pelas Declarações americanas e francesas foi sendo incorporada paulatinamente aos ordenamentos jurídicos dos diversos Estados.
Neste sentido, alguns estudos ressaltam que foi a Constituição Belga, de
1831, que primeiramente inscreveu os direitos fundamentais em sua Constituição. Todavia, a primazia é outorgada a Constituição do Império do Brasil, de
1824, que em seu artigo 179 e incisos, declarava a inviolabilidade dos Direitos
Civis e Políticos dos Cidadãos Brasileiros14.
Silva15 também leciona que no plano jurídico, a Revolução de 1848, em
Paris, inscreveu, em sua constituição de curta duração, o direito do trabalho, mas
foi a Constituição Mexicana de 1917 que, por primeiro, sistematizara o conjunto dos direitos sociais do homem. No mesmo sentido, seguiu-se a Constituição
alemã de Weimar, de 1919, abrindo seu Livro II com a rubrica dos Direitos e
Deveres Fundamentais dos Alemães.
A institucionalização dos direitos fundamentais, ou melhor, a passagem
dos direitos previstos nas inúmeras declarações às constituições de todo o mundo, deu-se sucessivamente. Primeiramente, implementaram-se os direitos civis
e políticos, ou seja, os direitos individuais vinculados à liberdade, à igualdade,
à propriedade, à segurança e à resistência às diversas formas de opressão. Esses
direitos são definidos como de primeira geração, ou de primeira “dimensão”,
consoante a melhor doutrina.
Conforme Wolkmer16 os direitos de primeira dimensão surgem no contexto da formação do constitucionalismo político clássico que sintetiza as teses do
Estado Democrático de Direito, da teoria da tripartição dos poderes, do princípio
da soberania popular e da doutrina da universalidade dos direitos e garantias
fundamentais.
Em síntese, os direitos de primeira dimensão são direitos de cunho negativo, posto que dirigidos a uma abstenção do Estado e não a uma conduta positiva
por parte dos poderes públicos, sendo neste sentido, direitos de resistência ou de
oposição dos cidadãos perante o Estado. Os direitos de primeira dimensão apareceram ao longo dos séculos XVIII e XIX.
Após o aparecimento dos direitos civis e políticos, ou seja, os direitos de
primeira dimensão surgiram os direitos de segunda dimensão, qualificados como
os direitos sociais, econômicos e culturais. Sarlet17 leciona que o aparecimento
desses direitos se deu em razão do impacto da industrialização e dos graves problemas sociais e econômicos que a acompanharam. Assim, a constatação de que

14

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 17ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.174.
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 17ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.164.
16
WOLKMER, Antônio Carlos; LEITE, José Rubens Morato. (Orgs). Os “novos” direitos no Brasil. São Paulo: Saraiva,
2003.
17
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p.49.
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a consagração formal de liberdade e igualdade não gerava a garantia do seu efetivo gozo acabaram, já no decorrer do século XIX, gerando amplos movimentos
reivindicatórios e o reconhecimento progressivo de direitos atribuindo ao Estado
comportamento ativo na realização da justiça social.
Deste modo, estes direitos são caracterizados por sua dimensão positiva,
uma vez que se cuida não mais de evitar a intervenção do Estado na esfera da
liberdade individual, mas sim, deste propiciar um “direito de participar do bemestar-social”. Ou seja, não se trata da não intervenção do Estado no agir individual, mas do agir do Estado para propiciar melhores condições de vida ao indivíduo.
São direitos de segunda dimensão, por exemplo, o direito ao trabalho, à previdência social, à educação, a saúde, à moradia, entre outros.
Os direitos de terceira dimensão são também denominados de direitos de
solidariedade e fraternidade. Sarlet18 menciona que os direitos de terceira dimensão trazem como nota distintiva o fato de se desprenderem, em princípio, da
figura do homem-indivíduo como seu titular, destinando-se à proteção de grupos humanos (família, povo, nação, crianças, idosos) e caracterizando-se, conseqüentemente, como direitos de titularidade difusa. São exemplos de direitos de
terceira dimensão o direito ao meio ambiente, direito do consumidor, direito a
autodeterminação dos povos, direito à paz, entre outros.
Wolkmer19 leciona a respeito da existência dos direitos de quarta dimensão,
sendo estes os referentes à biotecnologia, à bioética, e à regulação da engenharia
genética, ou melhor, são os que têm vinculação direta com a vida humana, como
por exemplo, a reprodução humana assistida (inseminação artificial), aborto, eutanásia, cirurgias intra-uterinas, transplantes de órgãos, clonagem, contracepção,
entre outros. O Autor destaca também que esses direitos emergiram no fi nal do
século XX e projetam grandes e desafiadoras discussões nos primórdios do novo
milênio.
Sarlet20 relutante ao reconhecimento da existência da quarta dimensão dos
direitos fundamentais entende que primeiro é necessário aguardar a consagração
desses direitos na esfera do direito internacional e nas ordens constitucionais internas. Todavia, o referido autor reconhece que dentre outros mestres pátrios, Paulo
Bonavides leciona favoravelmente a existência dos direitos de quarta dimensão.
Wolkmer21 vai além, ao reconhecer a existência da quinta dimensão dos direitos fundamentais, lecionando que: “São os “novos“ direitos advindos das tecnologias de informação (internet), do ciberespaço e da realidade virtual em geral”.
Após o breve escorço histórico, importante analisar com maior atenção as
peculiaridades do direito à moradia como um direito fundamental de segunda
dimensão.

18

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p.49.
WOLKMER, Antônio Carlos; LEITE, José Rubens Morato. (Orgs). Os “novos” direitos no Brasil. São Paulo: Saraiva,
2003.
20
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p.52.
21
WOLKMER, Antônio Carlos; LEITE, José Rubens Morato. (Orgs). Os “novos” direitos no Brasil. São Paulo: Saraiva,
2003, p.15.
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3. DO RECONHECIMENTO DO DIREITO À MORADIA COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL
Nos últimos anos, em nível nacional e internacional, a preocupação com a
moradia atingiu um status relevante, tornando-se constantemente objeto de eventos, assunção de documentos e diálogos entre o Estado e a sociedade civil. Fato
este que revela a importância do tema, principalmente em decorrência das inúmeras conseqüências negativas ao meio ambiente e, portanto, ao ser humano.
No Brasil, principalmente em decorrência dos graves e complexos problemas apresentados a sociedade civil, ainda na década 80, encabeçou os primeiros
movimentos visando a melhorar a situação subumana vivenciada por milhares
de pessoas e famílias que sem moradia adequada ocupavam locais públicos e
privados, como praças, pontes, imóveis abandonados, entre outros.
Saule Júnior22 leciona que a gênese do direito à moradia como um direito
fundamental decorre da Declaração Universal dos Direitos Humanos, fonte inspiradora dos sistemas de proteção internacional dos direitos humanos, com base
no artigo XXV, que assim prescreve:
Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua
família, saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados
médicos e os serviços sociais indispensáveis, o direito à segurança e em caso de
desemprego, doença, invalidez, velhice, ou outros casos de perda dos meios de
subsistência em circunstâncias fora de seu controle. (grifo nosso).
O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, celebra
no seu artigo 11, que: “Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito
de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como uma melhoria
contínua de suas condições de vida” (grifo nosso). O Brasil aderiu a este pacto
através do Decreto 591, de 06 de julho de 1992.
A respeito da responsabilidade quanto ao cumprimento das suas obrigações
ante a assinatura dos tratados internacionais assinados pelo Brasil, Saule Júnior23
dispõe que os Estados não podem se isentar das obrigações e responsabilidades
decorrentes do Pacto, sob pena de descumprir e desrespeitar os compromissos
que legalmente assumiu perante a comunidade internacional. E ainda24, os Estados Partes têm a obrigação legal de instituir organismos e instrumentos para a
promoção de políticas públicas de modo a tornar pleno o exercício desses direitos, devendo assim intervir e regulamentar as atividades do setor privado referente à política habitacional, regulamentar o uso e acesso à propriedade imobiliária,
em especial a urbana de modo que atenda a sua função social, regulamentar o
mercado de terra, dispor sobre sistemas de financiamento de habitação de interesse social, regulamentar e dispor sobre o uso do solo urbano, sobre o direito
de construir, dispor sobre instrumentos tributários, dispor sobre os regimes de
concessão de moradia.

22
23
24

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p.74-75.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 77.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 77-78.
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Outro documento internacional assinado pelo Brasil foi a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, que
no seu artigo V, iii, estabelece que os Estados partes comprometem-se a proibir
e a eliminar a discriminação racial em todas as suas formas e a garantir o direito
de cada um à igualdade perante à lei sem distinção de raça, cor ou de origem
nacional ou étnica, principalmente no gozo dos direitos econômicos, sociais e
culturais, e à moradia.
Além destes documentos, ainda pode-se citar a Declaração sobre Assentamentos Humanos de Vancouver (1976); Declaração sobre o Desenvolvimento
(1986) e a Agenda 21 (1992) que preceituaram o direito à moradia como um
direito fundamental.
Em decorrência da adesão a inúmeros documentos e, portanto, diante das
obrigações assumidas perante a comunidade internacional o Brasil inseriu no
texto do artigo 6º, da Carta Magna, através da Emenda Constitucional 26/2000,
o direito à moradia como um direito fundamental dos cidadãos brasileiros. O
referido artigo em sua nova redação, assim prescreve: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição”. (grifo nosso).
O direito à moradia é classificado como um direito social e os direitos sociais são direitos fundamentais de 2ª dimensão, os quais, caracterizam-se por sua
dimensão positiva, ou seja, devem ser efetivados, assegurados pelo Estado, ou
seja, não se trata da não intervenção do Estado no agir individual, mas do agir do
Estado para propiciar melhores condições de vida ao cidadão, visando sobretudo
a igualdade material. Neste sentido, em decorrência do status de direito social,
do direito à moradia cabe ao Estado brasileiro assegurar este direito aos cidadãos
destituídos de moradia ou com moradias precárias. O artigo 21, XX, da CF/88,
dispõe acerca da competência da União para “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos”.
(grifo nosso).
Destarte, são indiscutíveis a necessidade e obrigatoriedade do Brasil em
efetivar a moradia aos cidadãos não somente em razão das obrigações assumidas
com a comunidade internacional, mas principalmente em virtude dos reflexos
decorrentes da inexistência de moradia ou de uma moradia em condições inadequadas, à vida, bem como a outros direitos e valores do cidadão. É negado ao
cidadão brasileiro sem moradia o direito a uma existência digna, assim sendo,
assegurar à moradia é assegurar dignidade, cidadania, melhores condições de
saúde, inserção social, trabalho, conhecimento e identidade. Neste sentido de
Souza25 leciona que o direito à moradia está diretamente relacionado à aquisição
e exercício de outros direitos ante o fato de que morar sob um teto, em um local
determinado, tem-se também direito a outros direitos, como o direito à vida pri-

25
SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. Direito à Moradia e de Habitação. Análise comparativa e suas implicações teóricas
e práticas com os direitos da personalidade. São Paulo: RT, 2004, p.135.
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vada, à intimidade, à honra, à imagem, ao sigilo de correspondência de sua residência, ao segredo doméstico, ao sossego, à educação, à saúde, pois não há como
admitir o exercício de um direito sem o outro, porquanto são tão essenciais que
se unem em um só indivíduo, de forma que não se pode separá-los integralmente
ou definitivamente.
Não se pode olvidar a lição de Milton Santos26 que assim dispõe:
Cada homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como produtor, consumidor, cidadão, depende de sua localização no território. [...]. Pessoas, com as
mesmas virtualidades, a mesma formação, até mesmo o mesmo salário têm valor
diferente segundo o lugar em que vivem: as oportunidades não são as mesmas.
Por isso, a possibilidade de ser mais ou menos cidadão depende, em larga proporção, do ponto do território onde se está. Enquanto um lugar vem a ser condição
de sua pobreza, um outro lugar poderia, no mesmo momento histórico, facilitar
o acesso àqueles bens e serviços que lhes são teoricamente devidos, mas que, de
fato, lhe faltam.
Ainda acerca da interdependência entre o direito à moradia com outros direitos fundamentais e o direito da personalidade Schreiber27 ressalta que avulta
em importância a habitação a qual é requisito inerente à formação e ao desenvolvimento da personalidade humana. A não-habitação ou habitação inadequada
representa não apenas a perda da moradia, mas a perda da própria condição de
pessoa. De fato, todo o indivíduo tende naturalmente a delimitar um espaço de
ocupação que lhe possa servir de referência à sua própria identidade.
E ainda, urge ressaltar que em boa parte dos casos o direito à moradia efetiva o princípio da função social da propriedade, tendo em vista que as ocupações
visando ao estabelecimento de moradia se dão em locais abandonados, sejam
públicos ou privados. Assim sendo, o cumprimento ao princípio da função social
constitui em mais um fator que faz com que o acesso à moradia deva ser assegurado, mas desde que em consonância com outros direitos e normas jurídicas,
ou seja, desde que a ocupação não se dê em locais protegidos em razão da sua
especificidade como se dá com as áreas ambientais, conforme será examinado no
próximo item ou lesando outros direitos legítimos.
Leitão e Lacerda28 alertam ainda ao fato de o princípio em voga pode ser
utilizado para de forma mascarada visando a ocultar outros interesses e fatos
em razão de que a partir do momento em que o problema se tornou demasiado
grande para ser ignorado - não apenas do ponto de vista urbanístico, mas também
político, o princípio da função social da propriedade veio resgatar a idéia de que
a ocupação é também uma forma legítima e, portanto, legal, de acesso ao lote
urbano.

26

SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. 4ª ed. São Paulo: Nobel, 1998, p.45 e ss.
RAMOS, Carmem Lúcia Silveira; Diálogos sobre Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p.84.
28
FERNANDES, Edésio; AFONSIN, Betânia (orgs). A lei e a ilegalidade na produção do Espaço urbano. Belo Horizonte:
Del Rey, 2001, p. 74.
27
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4. DO DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO
Hodiernamente, as relações entre meio ambiente e seus ecossistemas estão
em pauta em todos os cantos do planeta. Inúmeros eventos foram realizados nas
últimas três décadas e ainda se realizam nos dias de hoje visando principalmente
a efetivar as normas instituídas. Todavia, foi longo o caminho percorrido até
chegar-se ao atual estágio de conscientização ambiental e positivação das normas
ambientais. Infelizmente, o grau de efetivação das normas ambientais ainda é
insatisfatório.
A legislação brasileira ambiental evoluiu paulatinamente. Assim em 1981
foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente, através da Lei nº 6.938, no
campo processual foi criada a Ação Civil Pública através da Lei nº 7.347/85,
a qual institucionalizou a tutela processual moldada à natureza dos direitos e
interesses difusos. Posteriormente, a Constituição Federal de 1988 previu um
capítulo ao meio ambiente regulamentando diversas matérias e erigindo o meio
ambiente ecologicamente equilibrado um bem de uso comum do povo, conforme
seu artigo 225.
É indiscutível o status de direito fundamental outorgado ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado e neste sentido Mirra 29 leciona que reconhecer um
determinado valor como direito fundamental significa considerar a sua proteção
como indispensável à vida e a dignidade das pessoas – núcleo essencial dos
direitos fundamentais. E, proclamar um direito fundamental, qualquer que seja,
implica erigir o valor por ele abrangido em elemento básico e essencial do modelo democrático que se pretende que seja instaurado no país.
A definição legal de meio ambiente foi prevista na Política Nacional
do Meio Ambiente que em seu artigo 3º, o definiu: “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”.
Ante a qualificação do meio ambiente, assim como do direito à moradia
como direitos fundamentais, ambos assegurados pela Carta Magna brasileira, respectivamente em seus artigos 225 e 6º, e ambos imprescindíveis à uma
existência digna, urge examinar os reflexos e as conseqüências jurídicas,
bem como as interfaces resultantes desta colisão.
5. DAS INTERFACES DA COLISÃO ENTRE O DIREITO AO MEIO AMBIENTE
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E O ACESSO A MORADIA EM LOCAIS AMBIENTAIS
PROTEGIDOS
Mencionou-se que o déficit habitacional brasileiro supera sete milhões de
unidades e que além da inexistência suficiente de moradias observa-se a existência de um número considerável de residências em precárias condições e em
situações de ilegalidade ou irregularidade com as normas em vigor.

29

MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente. 2.ed. São Paulo: Editora Juarez
de Oliveira, 2004, p.56.
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Ante este contexto, questiona-se acerca da posição do Estado. De início salientando que inúmeros municípios têm promovido assentamentos e outras ações
públicas visando a construção de casas populares à população de baixa renda. O
atual governo federal criou um ministério dedicado exclusivamente às questões
urbanas, ou seja, o Ministério das Cidades, e através deste ministério vem propondo inúmeras ações e programas visando a facilitar a aquisição de moradias
para as classes baixa e média. Dentre as ações e programas federais executados
nos últimos anos, conforme dados do Ministério das Cidades30 destacam-se: o
Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade de Assentamentos Precários;
o Apoio ao Poder Público para Construção Habitacional destinada a Famílias de
Baixa Renda; o Programa Habitar Brasil; o Programa de Subsídio à Habitação de
Interesse Social; o Programa Carta de Crédito Individual; o Programa Carta de
Crédito Associativo; o Programa de Apoio à Produção de Habitações; o Programa
Pró-Moradia; o Programa de Arrendamento Residencial.
Não obstante, percebe-se que, apesar das ações públicas e da sociedade civil,
em nível geral a ação é insignificante, todavia, são bons começos. Enquanto não
há respostas efetivas, verifica-se a ação do mercado imobiliário que de acordo
com seus interesses vem promovendo o acesso à moradia, agravando-se ainda
mais o problema e perpetuando-se a exclusão social e suas conseqüências.
Baltrusius31 salienta que quartos em cortiços, lotes, barracos, casas em loteamentos clandestinos, em favelas, em ocupações de terras e inclusive em loteamentos em áreas de mananciais podem ser adquiridos no mercado imobiliário formal
e informal. A população da favela cresceu cerca de 300% nos últimos sete anos e
nesse período surgiu a primeira imobiliária na favela.
Buscando responder ao questionamento proposto inicialmente, acredita-se
que em razão do insucesso das ações públicas, o Estado tem “fechado os olhos”
para as ocupações ilegais e irregulares, e por isso tem flexibilizado a adequação dos
assentamentos, loteamentos e outras formas de moradias irregulares, bem como tem
legalizado situações até então ilegais. Neste diapasão, Turra32 constata também que
o tratamento dado aos moradores da favela variou historicamente de acordo com
fatores políticos, sociais e culturais. Pouco a pouco, a favela foi deixando de ser um
território de bandidos, de caos e desordem para ser tolerada, tendo, por fim, sido
reconhecido aos seus habitantes o direito de nela permanecerem.
Constata-se assim em específico no Brasil o surgimento de um novo fenômeno, qual seja, o de urbanização, regularização e legalização dos assentamentos
ilegais e ou irregulares. São considerados assentamentos irregulares e ilegais de
uma forma geral os locais que não estão em conformidade com as normas legais
em vigor, ou são ocupados por aqueles que não seus legítimos proprietários, como
por exemplo, nas ocupações por particulares de terrenos públicos.

30

In http:// www.cidades.gov.br, acesso em setembro 2005.
FERNANDES, Edésio; AFONSIN, Betânia (orgs). A lei e a ilegalidade na produção do Espaço urbano. Belo Horizonte:
Del Rey, 2001, p.216 e ss.
32
FERNANDES, Edésio; AFONSIN, Betânia (orgs). A lei e a ilegalidade na produção do Espaço urbano. Belo Horizonte:
Del Rey, 2001, p.34.
31
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Acredita-se que a flexibilização da legislação brasileira visa a regularizar
situações até então irregulares ou ainda, facilitar o acesso à propriedade através
da posse e assim efetivar o direito à moradia que conforme já elucidado não se
confunde com o direito à propriedade.
Neste sentido, podemos citar as inovações do Código Civil de 2002, em seus
artigos 1.238 e 1.240 que proporcionaram a ampliação do acesso à moradia com
a aquisição do direito de propriedade decorrente da usucapião. Nestes casos, os
prazos para aquisição da propriedade através da usucapião foram sensivelmente
reduzidos desde que a posse tenha como objetivo a fixação de moradia. Também
foi criada uma nova figura jurídica, qual seja a posse-trabalho, de acordo com
o artigo 1228, § 4º, que assegura ao possuidor o direito à propriedade mediante
indenização ao proprietário.
O Estatuto da Cidade, instituído pela Lei 10.257/2001, que tem como escopo
conforme o art. 2º, I, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, visando a garantir o direito às 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, às presentes e futuras gerações, criou outra espécie de usucapião, a usucapião
coletiva. Esta modalidade de usucapião, prevista no artigo 10, do mencionado
Estatuto gera o domínio do imóvel à população de baixa renda, após a posse prolongada de cinco anos, sendo que poderão propor a ação coletivamente todas as
pessoas que estejam na posse de um imóvel. Assim sendo, o presente instrumento
tem por objetivo assegurar a moradia às pessoas de baixa renda através da aquisição do título de proprietário a um grande número de pessoas, visando nitidamente
a regularizar favelas e outros assentamentos ilegais.
Salienta-se que muitas famílias foram beneficiadas com o instituto do “Direito de Uso” através do qual as famílias que habitavam terrenos públicos por
mais de cinco anos foram agraciadas com o direito de ali permanecerem. Todavia,
tendo em vista que são terrenos públicos não lhes foi conferido o direito de propriedade e sim o direito de uso, conforme dispõe o Decreto-lei 271/67.
Outro fenômeno de incomensurável gravidade que vem se consolidando no
Brasil é a urbanização, flexibilização e legalização das ocupações ilegais em
áreas ambientais “protegidas”. Insta mencionar que as áreas ambientais protegidas têm uma tutela legal em decorrência das suas especificidades, ou seja, em
razão da sua importância para o equilíbrio ambiental, seja por serem ecossistemas
frágeis ou áreas que abrigam espécies em extinção ou em vias de extinção.
O Código Florestal, em seus artigos 2º e 3º, de acordo com as alterações posteriores, arrolam alguns casos de áreas protegidas, quais sejam: as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: ao longo dos rios ou de qualquer curso
de água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será:
de trinta metros para os cursos de água de menos de dez metros de largura; de
cinqüenta metros para os cursos de água que tenham de dez a cinqüenta metros de
largura; de cem metros para os cursos de água que tenham de cinqüenta a duzentos metros de largura; de duzentos metros para os cursos de água que tenham de
duzentos a seiscentos metros de largura; de quinhentos metros para os cursos de
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água que tenham largura superior a seiscentos metros; ao redor das lagoas, lagos
ou reservatórios de água naturais ou artificiais; nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados olhos de água, qualquer que seja a sua situação topográfica,
num raio mínimo de cinqüenta metros de largura; no topo de morros, montes,
montanhas e serras; nas encostas ou partes destas, com declividade superior a
45°, equivalente a 100% na linha de maior declive; nas restingas, como fixadoras
de dunas ou estabilizadoras de mangues; nas bordas dos tabuleiros ou chapadas,
a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a cem metros em
projeções horizontais; em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer
que seja a vegetação. Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando
assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas a atenuar a erosão das terras; a fixar as dunas; a formar
faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares; a proteger sítios de excepcional
beleza ou de valor científico ou histórico; a asilar exemplares da fauna ou flora
ameaçados de extinção; a manter o ambiente necessário à vida das populações
silvícolas; a assegurar condições de bem-estar público.
A flexibilização da legislação visando a regularização de ocupações ilegais
em áreas ambientais protegidas ficou patente ante a edição da Lei 11.284, de
02/03/06, que alterou o Código Florestal, sendo que no seu artigo 19 dispõe:
A exploração de florestas e formações sucessoras, tanto de domínio público
como de domínio privado, dependerá de prévia aprovação pelo órgão estadual
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, bem como da
adoção de técnicas de condução, exploração, reposição florestal e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme.
§ 2o - Compete ao órgão ambiental municipal a aprovação de que trata o
caput deste artigo: I - nas florestas públicas de domínio do Município; II - nas
unidades de conservação criadas pelo Município; III - nos casos que lhe forem delegados por convênio ou outro instrumento admissível, ouvidos, quando couber,
os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal.
Destarte, os órgãos ambientais estaduais, municipais e o IBAMA poderão
autorizar a exploração de florestas e formações sucessoras, tanto de domínio público como de domínio privado. Lembrando-se que se entende por florestas todas
as áreas “protegidas” arroladas nos artigos 2 o e 3 o do Código Florestal acima
transcritos.
Constata-se que com o poder outorgado aos órgãos citados, principalmente
aos órgãos municipais a proteção e preservação das mencionadas áreas está cada
vez mais à sorte da ética e da responsabilidade dos agentes públicos. Anota-se
aqui que no âmbito municipal os agentes ambientais em geral são funcionários
públicos pertencentes ao quadro funcional do município e que estão próximos
dos munícipes atingidos com as “antigas” restrições quanto à utilização das suas
propriedades. Todavia, com a nova possibilidade outorgada legalmente, admissível o pleito visando a utilização plena dos imóveis que possuem na íntegra ou
em parte restrições de uso por apresentarem o status jurídico de áreas protegidas.
Destarte, diminuir-se-á significativamente a existência de áreas ambientais pro-
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tegidas e consequentemente o equilíbrio ambiental restará ameaçado. Boa parte
das áreas protegidas estão localizadas nas áreas urbanas e como o espaço urbano
está se tornando raro, e assim mais valorizado, cada centímetro quadrado tende a
ser utilizado.
Ainda forçoso mencionar a existência do movimento internacional visando a
“segurança da posse” para que se realize uma compreensão apurada desta temática. Este movimento tem influenciado a ação estatal, principalmente no pertinente
à flexibilização da legislação. Neste sentido Fernandes33 destaca que a promoção
de regularização fundiária é hoje vista por instituições financeiras internacionais,
como o Banco Mundial, como sendo a condição essencial para ampliação do
mercado nas cidades e para a reativação da economia urbana. De fato, o Banco
Mundial tem imposto a outorga de títulos de propriedade como condição para
liberação de recursos, inclusive em vários países da América Latina, com base no
argumento de que, entre outros efeitos, a segurança da posse e conseqüente acesso ao crédito formal farão com que os moradores invistam em seus lotes e casa,
assim reativando a economia urbana como um todo.
Ante tal fato, percebe-se nitidamente o intuito estatal de legalizar certas situações “ilegais” e ou urbanizar estas áreas visando entre outros fatores a ampliar o
acesso à moradia e incrementar o mercado. As soluções deverão ser diversas haja
vista a ocupação se dar ou não em áreas protegidas. Esta diferenciação se dá em
decorrência da natureza do bem. Se a área não tem nenhuma tutela legal no sentido de proteção em decorrência das suas especificidades, concorda-se com as medidas tomadas, desde que a efetivação do direito à moradia seja concedido conforme as normas legais e sem que sejam lesados direitos de outras pessoas de forma
arbitrária, ou seja, sem a devida garantia de contraditório e ampla defesa. Aqui,
impõe-se a observação no que diz respeito ao direito de propriedade assegurado
pela Carta Constitucional brasileira em seu artigo 5o, inc., XXII e o cumprimento
ao princípio da função sócio-ambiental (artigo 5o, inc., XXIII, da CF/88) em paralelo com o direito à moradia, ou seja, conflita-se o direito de propriedade - direito
fundamental de primeira dimensão, com o direito ao acesso à moradia – direito
fundamental de segunda dimensão. Neste caso o magistrado ao ser invocado deve
julgar de acordo com a proporcionalidade dos interesses em conflito.
Por outro lado, se a área ocupada é uma área protegida legalmente, como por
exemplo, as áreas arroladas nos arts. 2o e 3o, do Código Florestal, impõem-se uma
análise mais acurada.
Saule Júnior e Pinho34 entendem que o direito ao acesso à moradia deve ser
garantido, ainda que se trate de áreas ambientais protegidas, conforme parecer jurídico atestando a viabilidade jurídica da implantação de serviço de abastecimento
de água e coleta de esgoto pelo Estado de São Paulo, através da Companhia Estadual de Saneamento de São Paulo, num loteamento “ilegal” instalado numa “área

33

FERNANDES, Edésio (org). Direito Urbanístico e Política urbana no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p.37.
SAULE JÚNIOR, Nelson. Direito à cidade. Trilhas legais para o direito às cidades sustentáveis. São Paulo: Max
Limonad, 1999, p.264 e ss.
34
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de preservação de manancial”. A conclusão positiva deste grupo de cidadãos ter
o direito ao serviço de abastecimento de água e de coleta de esgoto e da SABESP
estar autorizada a prestar este serviço, dá-se em razão da responsabilidade do Poder Público que é extraída dos fundamentos dos direitos fundamentais da pessoa
humana na ordem internacional e interna e das responsabilidades e obrigações
estabelecidas ao Estado Brasileiro a partir da Constituição de 1988. Alega ainda
que se cidadãos que cometem crimes e são devidamente condenados a cumprir
penas de detenção, tem o seu direito de sobrevivência assegurados no sentido de
suas necessidades básicas serem supridas pelo Estado, como alimentação, vestuário e saúde, incluindo o saneamento básico, este mesmo direito de sobrevivência
que é parte essencial da dignidade de qualquer pessoa humana e do direito à vida,
deve ser assegurado a qualquer grupo de cidadãos que por motivo de boa-fé ou
por necessidade social estejam residindo num loteamento considerado irregular.
A negação por parte do Poder Público de fornecer água e coletar o esgoto pela
situação de irregularidade do loteamento configura uma discriminação que não
atende o princípio da igualdade.
Entende-se que em se tratando de áreas protegidas, portanto, bens ambientais
pertencentes à coletividade, ou seja, as presentes e futuras gerações, não se pode
permitir a flexibilização de normas e a legalização de situações nitidamente em
confronto com a legislação, sob pena de se infringir direitos difusos intergeracionais e de se propiciar uma avalanche de novas e constantes ocupações. Saliente-se
que estas áreas são de vital importância para o equilíbrio ambiental e assim para a
preservação e proteção do meio ambiente. Não se olvidando que o meio ambiente
ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, de terceira dimensão, assegurado pela Constituição Federal no seu artigo 225, e, portanto, todas as normas e
ações que impeçam a manutenção deste equilíbrio são inconstitucionais.
Vislumbra-se então uma colisão de direitos fundamentais, quais sejam: o do
acesso à moradia - direito fundamental de segunda dimensão -, e o do meio ambiente ecologicamente equilibrado – direito fundamental de terceira dimensão.
Sendo o direito ao acesso à moradia um direito social, ou seja, um direito
fundamental de segunda dimensão, portanto, caracterizado pelo dever de ação
do Estado na sua efetivação. Imprescindível destacar que em termos de direitos
sociais, deve-se obedecer ao princípio da proibição do retrocesso social, ou seja,
posteriormente a adoção de direitos sociais pela legislação brasileira, os mesmos
não podem sofrer mitigações, supressões e restrições, sob pena de se infringir o
princípio em tela. Todavia, há quem saliente que para a efetivação destes direitos,
ainda que aplicável o princípio do retrocesso social, tem-se que levar em consideração as previsões orçamentárias dos entes públicos. Deste modo, a não existência
de orçamento visando a efetivação deste direito pode constituir-se em um álibi à
sua não operacionalidade.
Razão pela qual, entende-se que o acesso à moradia deve ser efetivado,
desde que não violados outros direitos, sob pena de violação do princípio mencionado, além dos demais valores e motivos já analisados. Todavia, não se pode
consentir que a efetivação do direito à moradia se dê em áreas protegidas, posto
que em frontal colisão com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibra-
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do, direitos de terceira dimensão que são direitos difusos porque pertencentes a
toda coletividade indistintamente; intergeracionais porque pertencem as atuais e
futuras gerações; de fraternidade e solidariedade porque estima-se que as atuais
gerações farão o uso sustentável do mesmo a fim de assegurar o uso às próximas
gerações e também porque há uma solidariedade entre as diversas espécies que
compõem o meio ambiente.
Os casos de colisões entre direitos fundamentais devem ser resolvidos de
acordo com a proporcionalidade dos valores em confronto, razão pela qual, o
direito ao meio ambiente equilibrado pertencente às presentes e futuras gerações,
número indeterminado de pessoas, deve prevalecer sobre o direito dos moradores
da área protegida, número determinado de pessoas, ainda que de grande proporção, no que tange a sua permanência naquele local, se possível e viável a manutenção e ou reparação das características ecológicas do local, não obstante, a
efetivação do direito à moradia neste caso, deve-se dar em outro local, sob pena
de lesar o direito à moradia, prescrito no art. 6º, da CF/88. Considerando-se que as
características do local protegido estejam comprometidas e seja inviável a reparação e, caso o local esteja habilitado à habitação, entende-se que se deve promover
a urbanização e legalização dos assentamentos, desde que em consonância com as
regras jurídicas e direitos de terceiros.
6. CONCLUSÕES ARTICULADAS
6.1 Sendo o direito à moradia um direito fundamental de segunda dimensão, portanto defeso o retrocesso social, impõem-se ao Estado o dever de efetivá-lo.
6.2 Sendo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado um direito fundamental de terceira dimensão, impõem-se que atos e normas visando a flexibilização da legislação e de legalização de situações ilegais que coloquem ou possam
colocar em perigo o equilíbrio ambiental sejam declarados inconstitucionais.
6.3 Em caso de colisão entre direitos fundamentais o magistrado deve julgar de
acordo com o princípio da proporcionalidade, ponderando a primazia dos direitos
e valores lesados, a fim de por justa equação à lide e deste modo.
6.3.1 A efetivação do direito à moradia não pode se dar em áreas protegidas, exceto se as mesmas perderam sua finalidade ecológica e impossível ou inviável a
reparação.
6.3.2 Caso possível e viável a reparação das áreas protegidas ocupadas estas devem ser oportunizadas, retirando-se os ocupantes e assegurando-se o direito à
moradia em outro local.
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1. INTRODUÇÃO
Não obstante a percepção do dano ambiental, remontar aos tempos bíblicos1,
tem-se que a verdadeira conscientização acerca da finitude dos bens que compõem o meio ambiente e a relação de total dependência estabelecida do homem
para com o meio, é ideologia relativamente nova2, pautada por critérios econômicos. Em verdade, somente com a carência de recursos naturais é que se buscou o
estabelecimento de um novo paradigma, pautado em um ideário preservacionista,
onde o desenvolvimento econômico previsto pela norma constitucional3, deve ser
corolário ao uso sustentável dos bens dispostos no meio ambiente4.
Paradoxalmente aos estudos realizados, no intuito de estabelecer um equilíbrio
entre as necessidades (na maioria das vezes supérfluas) do homem e os recursos naturais disponíveis, verificou-se um progressivo aumento da degradação ambiental,
principalmente a partir da segunda metade do séc. XVIII, no ápice do pensamento
antropocêntrico, veiculado através da Revolução Industrial. Os padrões de consumo estabelecidos, se não irreversíveis, tornaram-se ao menos imodificáveis a curto
prazo, vez que enraizados na cultura do homem contemporâneo.
Juntamente com a recente preocupação encampada pelo direito material,
constatou-se a falta de mecanismos que oferecessem um respaldo eficaz ao meio
ambiente, passando a se questionar sobre a viabilidade da utilização de institutos processuais já existentes, ou a necessária criação de novos meios de tutela,
contrariando, assim, a premissa natural de que o Direito encontra seu suporte no
mundo fático5.

1

Gênesis, cap. VI e VII; Deuterônimo, cap. XX, vers. 19
Alerta mundial marcado pela Convenção de Estocolmo (1972), organizada pela ONU.
CF, art. 170, inc. VI.
4
DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 2. ed., São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 241.
5
“[...] se antes recorríamos à natureza para dar uma base estável ao Direito (e, no fundo, essa é a razão do Direito Natural),
assistimos, hoje, com uma trágica inversão, sendo o homem obrigado a recorrer ao Direito para salvar a natureza que morre”. (REALE, Miguel apud MILARÉ, Edis, Direito do Ambiente, 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 93).
2
3
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Ademais, sensíveis mudanças estão constantemente sendo operadas no Direito Processual Civil, impulsionadas, principalmente, pelo anseio de um processo
“justo” - em substituição ao modelo do due processo of law - nos termos estabelecidos pelo artigo 111, da Constituição Federal italiana6, que serviu de inspiração à
recente inclusão, no ordenamento brasileiro, de preceito constitucional, estipulando a obrigatoriedade do “tempo razoável” de duração do processo7.
Na seara instrumental, tema que vem despertando grande interesse dos processualistas e demais estudiosos da área, tem sido a formação do pólo ativo das
demandas coletivas ambientais, ante a vindicação de interesses que não pertencem, com exclusividade, ao autor da ação.
Sob este aspecto, passa-se à análise da legitimidade ad causam, como uma
das condições da ação, partindo da mera definição da matéria, no campo das lides
individuais, até o alto grau de complexidade alcançado pelo assunto, quando abordado sob o viés do processo coletivo.
2. PRETENSA TITULARIDADE SUBJETIVA DO DIREITO POSTULADO COMO ELEMENTO
CARACTERIZADOR DA LEGITIMIDADE NOS CONFLITOS INTERSUBJETIVOS
Mesmo diante da autonomia alcançada pela ciência processual, esta sempre
buscou justificar a relação de imanência existente entre o objeto que se busca tutelar e as partes formadoras dos pólos passivo e ativo da relação jurídica processual.
Esta, aliás, era a concepção albergada pelo artigo 75, do Código Civil de 1916,
quando mencionava que “a todo direito corresponde uma ação que o assegura”.
Ainda que desprovido de dispositivo similar ao do Codex revogado, o diploma material vigente (Lei 10.406/2002) não possui o condão de ilidir o posicionamento firmado pela processualística, sob a égide interpretativa do artigo 6º
do Código de Processo Civil, que veda, sem autorização legal, a postulação de
direito alheio. Trata-se da chamada “legitimidade ordinária”, entendida, segundo
Marcus Vinícius Rios Gonçalves, como “a relação de pertinência subjetiva entre o
conflito trazido a juízo e a qualidade para litigar a respeito dele, como demandante
ou demandado” 8.
Nesse sentido, firma-se o entendimento pelo qual a condição da ação, relacionada à legitimidade ad causam, deve ser aferida pela titularidade do direito
postulado, sem a qual deverá o feito ser extinto, com fulcro no artigo 267, inc. VI,
do estatuto processual civil.
Em casos práticos, a legitimação para a causa é elemento que se identifica
quase sempre atrelado ao “interesse para agir”, sendo estes, conceitos de difícil separação, dada a relação de interdependência estabelecida. O indivíduo que,
por ventura, ingressar com demanda judicial, embasada em direito pertencente

6
WAMBIER, Luiz Rodrigues. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. MEDINA, José Miguel Garcia. Breves Comentários à
Nova Sistemática Processual Civil. 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 25.
7
CF, art. 5.º, inc. LXXVIII, acrescentado pela Emenda Constitucional n.º 45, de 08.12.2004.
8
GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Novo Curso de Direito Processual Civil. vol. I, São Paulo: Saraiva, 2004, p. 89.
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a outrem, não poderá experimentar benefício algum do pleito, seja pela falta de
identificação com o objeto (legitimidade), ou por força da inutilidade do provimento jurisdicional que se almeja, vez que não poderá torná-lo efetivo por falta
de interesse9.
A questão de saber-se sobre a titularidade da tutela passou a despertar novo
interesse, com a configuração dos direitos coletivos em sentido lato, principalmente no que tange aos direito difusos, já que a identidade dos verdadeiros interessados é de indeterminação absoluta. Chega-se a falibilidade da tradicional
legitimação ordinária, fazendo com que o legislador fosse obrigado a buscar novas fórmulas para contornar o problema da tutela de interesses naturalmente aglutinados, consoante será exposto abaixo.
3. O “MACROBEM” AMBIENTAL
Antes, porém, de se adentrar na seara da legitimação para as ações coletivas
ambientais, se torna imprescindível uma abordagem crítica acerca da formação do
direito material em tela e os seus verdadeiros titulares.
Em uma conceituação minimalista, o artigo 3.º, inc. I, da Lei da Política
Nacional do Meio Ambiente (Lei n.º 6.938/81), descreve o meio ambiente como
“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”.
Tem-se, entretanto, que tal conceito não mais se coaduna com a visão atual
sobre a matéria, principalmente após a edição da Constituição Federal de 1988,
que através de seu art. 225, caput, elencou o meio ambiente como “bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida” – menção que deu ensejo
ao aparecimento de várias diversificações do termo, então ampliado10, como, v.g.
o meio ambiente do trabalho, o cultural, o social e outros conceitos que, originariamente, encontravam-se desprovidos de tutela jurídica ambiental, haja vista não
estarem mencionados pela Lei n.º 6.938/8111.
Segundo José Afonso da Silva, “o meio ambiente é, assim, a integração do
conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em tordos as suas formas”12. Trata-se, em verdade, de
um desdobramento da função social incorporada pelo Wellfare State (se analisada
sob um ponto de vista antropocêntrico), com vistas a assegurar a sobrevivência da
coletividade. Utilizando das palavras de Vladimir Passos de Freitas “a saúde das
pessoas depende diretamente de um saudável ambiente”13.
Tomando-se por mira a singular multidimencionalidade alcançada pelo Direito
Ambiental (tendo por objeto de estudo o “meio ambiente natural, artificial, cultural

9

GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. Op. cit., p. 90.
MILARÉ, Édis. Direito do Meio Ambiente. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 64.
11
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 5. ed., Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2001, p. 46-47.
12
SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4. ed., 2ª tiragem, São Paulo: Malheiros, p. 20.
13
FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a Efetividade das Normas Ambientais. 2. ed., São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2002, p. 26.
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e do trabalho”14 – de contornos materiais ou imateriais15), este desvenciliou-se dos
clássicos ramos jurídicos, como o direito civil ou o direito penal, elencando o “bem
ambiental” como espécime próprio de estudo, podendo este ser conceituado como
um “valor difuso e imaterial, que serve de objeto mediato às relações jurídicas de
natureza ambiental”16. Não significa dizer que, com o aparecimento deste “macrobem” 17, cuja formação do todo e sua finalidade destacam-se pela importância social
proporcionada, se tenha esquecido dos bens jurídicos singulares18 (“microbens”),
os quais se acham passíveis de tutela via ações individuais. Trata-se, em verdade,
de um posicionamento holístico, que busca incessantemente aprimorar o relacionamento existente entre o “homem” e o “meio” no qual ele está inserto.
Diante da impossibilidade absoluta de se delimitar todos os titulares do direito enfocado, tem-se por cabível a sua classificação, como espécie de direito
difuso, assim entendido, nos termos do art. 81, parágrafo único, inc. I, do Código
de Defesa do Consumidor, os “transindividuais, de natureza indivisível, de que
sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”.
A classificação apontada gera, contudo, certa polêmica, ao proporcionar, em
um primeiro momento, interpretação equivocada de que se estaria diante de uma
forma de res nulius19 que, apesar de tutelável por modelos especiais de ações,
não passaria de um direito “de todos e, ao mesmo tempo, de ninguém”, visto não
comportar divisões por grupos sociais definidos a priori20.
Crê-se, entretanto, na existência de direitos individuais ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, cuja soma é que dá origem à nova espécie da categoria de direitos, classificada como “difusos” – soma esta que, apenas, não pode
ser apurada matematicamente. O artigo 225, da Constituição Federal, ao atribuir
a “todos” o direito à higidez do ambiente, no sentido de proibir-lhe a apropriação
individual, não intencionou retirar-lhe da esfera de direitos de desfrute cada indivíduo, integrante do organismo social.
Neste ponto, se procurará demonstrar a deficiência do ordenamento jurídico
pátrio, em sede de ações coletivas – embora se reconheça o grande avanço frente
ao direito comparado.
4. LEGITIMAÇÃO ATIVA EM SEDE DE DEMANDAS COLETIVAS AMBIENTAIS
Ao contrário da sistemática adotada pelas class actions norte-americanas,
onde a legitimidade para a propositura da ação coletiva é aferida e confirmada

14

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 5. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 211.
REISEWITZ, Lúcia. Direito Ambiental e Patrimônio Cultural. 1. ed., São Paulo: Juarez de Oliveira, 2004, p. 64.
16
PIVA, Rui Carvalho. Bem ambiental. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 152.
17
MORATO, José Rubens. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 85.
18
BENJAMIN, Antonio Herman V (Coord). Função ambiental: dano ambiental, prevenção, reparação e repressão.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p. 75.
19
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses Difusos – Conceito e legitimação para agir. 6. ed., São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2004, p. 173.
20
Op. cit., p. 94.
15

Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students‘ Papers

887

pelo próprio magistrado (ope judicis), o legislador pátrio preferiu por elencar, previamente, quais seriam os autores em potencial para as demandas coletivas, versando sobre direitos difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos.
Por esta razão, estabelece o artigo 5.º, da Lei n.º 7.347/85, em verdadeira
atribuição ope legis, as entidades que estariam legitimadas para a propositura de
demanda coletiva de natureza transindividual, a saber: Ministério Público, União,
Estados, Municípios, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações e associações que contém com mais de um ano de constituição e
possua pertinência temática com o assunto versado.
Em que pese a existência de posicionamentos, entendendo que a tutela por
entes coletivos não destoaria da legitimidade ordinária, estabelecida pelo artigo
6.º, do Código de Processo Civil, trazido a lume preambularmente, tem-se, de
forma majoritária, que a legitimação para agir em ações coletivas é de caráter
“extraordinário” – eis que o autor postula em nome próprio direito alheio.
De acordo com a primeira tese, esposada por Rodolfo de Camargo Mancuso,
dentre outros, entende-se que o ente coletivo, ao estar em juízo em ação de que
trata a lei n.º 7.347/85, atua no cumprimento de função institucional própria, à
qual está incumbido por força de lei ou normativa particular (estatuto constitutivo,
no caso das associações). Já com base no posicionamento dominante, o fato do
ente também agir em interesse próprio, não desvirtua a feição extraordinária da
legitimação, ante a prevalência dos interesses (difusos, coletivos ou individuais
homogêneos) em jogo, beneficiando, ao final, toda a coletividade.
Importante ressaltar a existência de correntes secundárias, que optam por
uma nova classificação, de tipo híbrido, contendo aspectos concernentes tanto da
legitimação ordinária, quanto da extraordinária. Acredita-se, todavia, ser desnecessária a criação de nova espécie, quando possível o enquadramento da matéria
em uma categoria previamente existente.
Mais do que extraordinária, verifica-se tratar de legitimação concorrente e disjuntiva, visto que, além de contar com vários entes legitimados para
atuarem no pólo ativo da ação coletiva, tem-se que a propositura da ação por
um dos co-legitimados legais, não exclui a possibilidade dos demais também
o virem a fazer.
A formação de um pólo ativo diferenciado, em verdadeira substituição
processual dos interesses lesados, apresenta diversas vantagens, dentre as quais,
pode-se citar: a) a defesa dos direitos se dará por ente coletivo, em tese, tecnicamente melhor preparado que os indivíduos isoladamente considerados; e b) a
medida evitará a prolação de decisões conflitantes – fato que poderia ocorrer em
múltiplas demandas individuais versando sobre a mesma matéria, mas propostas
perante juízos diversos -, contribuindo, assim, para o prestígio do Poder Judiciário; c) ao contrário do que ocorre nas class actions, o sistema brasileiro está imune
a possíveis arbitrariedades por parte dos magistrados, visto que, neste a formação
do pólo ativo da ação encontra-se determinada pela própria lei, independentemente da atuação volitiva do juiz.
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5. DEFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DE TUTELA COLETIVA NO DIREITO PÁTRIO
Ainda que constatadas as diversas vantagens apontadas em prol da legitimação ope legis, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro para as ações coletivas, percebe-se, quanto a este, possíveis deficiências capazes de macular os
interesses que se almeja proteger, vez que optou por “privilegiar o critério da
seletividade em prejuízo do acesso irrestrito à justiça”21. Marcelo Abelha Rodrigues assevera que a amplitude do que se venha a considerar por meio ambiente
pode levar à ineficácia de sua tutela, pelo que se deve delimitar o bem ambiental e
somente o que venha a atingi-lo seria alvo de tutela22.
Retomando a discussão iniciada no item 2 do presente estudo, tem-se que a
formação do “macrobem” ambiental não descaracteriza a existência dos “microbens”, assim entendidos como o conjunto das coisas que compõem o bem maior
(macrobem)23. Ademais, a existência de um direito dito coletivo (lato sensu) não
pode inibir, por completo, a atuação individual, sob pena de ineficácia da tutela.
No caso do meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado a todos pelo
art. 225, caput, da Constituição Federal, tem-se que a tutela coletiva, através dos
mecanismos processuais em vigor, não pode ser elencada como único meio de
defesa de tal interesse, ante o inusitado aparecimento de situações de fragilização
dos direitos, como a que se demonstrará a seguir.
Partindo-se do pressuposto de que, em se tratando de direitos ditos especiais,
o maior número de interessados em protegê-los contribuirá para a efetividade da
tutela, tem-se permitido a atuação conjunta dos legitimados para a propositura das
ações coletivas, sem que se incorra em litispendência, consoante já se decidiu por
ocasião do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Conflito de Competência n.º 22.693.
Na falta de manifestação por parte de um dos co-legitimados pelo artigo 5.º,
da Lei da Ação Civil Pública, também o “cidadão” poderá propor Ação Popular
para a tutela do meio ambiente24, dada a ampliação do conceito legal deste, assim
operada por força da Constituição vigente, conforme exposto alhures. Por este
prisma, quedando-se inerte qualquer dos co-legitimados legais para a ação de que
trata a Lei n.º 7.347/85, persiste a legitimação do cidadão para socorrer o direito
ameaçado. Também aqui se fala em legitimação extraordinária, visto que, muito
maior que o direito individual do cidadão demandante, prevalece o interesse de
toda a coletividade.
Neste ponto, em particular, questiona-se a constitucionalidade da restrição feita pelo artigo 5.º da lei especial em comento, quanto às pessoas legitimadas para a

21

SALLES, Carlos Alberto de. Políticas Públicas e a Legitimidade para a Defesa de Interesses Difusos e Coletivos.
Revista de Processo N.º 121, mar/2005, São Paulo: Revistas dos Tribunais, p. 48.
22
RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Ambiental: parte geral. 2. ed. rev. ampl. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2005, p. 69.
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GARCIA, Júlio César. A Multidimensionalidade do Bem Ambiental e o Processo Civil Coletivo Brasileiro. Revista de
Direito Ambiental. N.º 36, out/dez. 2004, São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 114.
24
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Popular – Proteção ao erário, do patrimônio público, da moralidade administrativa e do meio ambiente. 5. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 90.
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propositura da ação em defesa ao meio ambiente, bem como, sob o mesmo aspecto,
da Lei n.º 4.717/65, que institui a ação popular, visto que, em virtude de tal legislação, somente o “cidadão” é que estaria legitimado a sua propositura. Logo, de acordo com o estipulado pelo artigo 1.º, § 3.º, do mesmo diploma legal, a legitimação
ativa para tal expediente processual coletivo, somente será conferida a pessoa que
possua título eleitoral. Cuida-se de noção vinculada à democracia político-participativa, onde a qualidade de cidadão é aferida por sua capacidade de voto.
Assim, indaga-se: se a igualdade jurídica entre brasileiros (portadores ou
não de título eleitoral) e estrangeiros – ao menos com relação aos direitos considerados essenciais - é premissa assegurada pelo artigo 5.º, caput, da Constituição
Federal e pelo artigo 225, caput, que confere a todos o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, como poderia o estrangeiro defender tal interesse
de per se, já que não possui título de eleitor? Não se estaria infringindo também
princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado pelo art. 5.º, inc. XXXV,
da Lei Maior?
Muito embora já se tenha cogitado a possibilidade da utilização da ação
popular por parte de estrangeiro25, com fundamento na norma constitucional de
igualdade em epígrafe (art. 5.º, caput), tem-se que a implementação prática da
medida ainda está longe de ser esposada pelos areópagos pátrios.
Em uma análise superficial, seria tal impasse resolvido pela utilização do
mandado de segurança, já que, ao menos em tese, se estaria infringindo direito
líquido e certo (meio ambiente ecologicamente equilibrado) não amparado por
habeas corpus. Entretanto, de acordo com o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, através da edição da Súmula 101, “o mandado de segurança
não substitui a ação popular”.
A utilização de outras medidas protetivas de ordem individual, tal como uma
ação de preceito cominatório, exigiria, para a configuração do interesse de agir, a
demonstração, por parte do autor, da ocorrência de dano a um interesse subjetivo
seu, passível de ser reparado através da atuação jurisdicional, sendo desnecessária a
prova da culpa do causador do dano26. Trata-se de um dos pressupostos da responsabilidade civil clássica, atualmente dispostos no artigo 186, do Código Civil.
Pode acontecer que, na hipótese aventada, o autor da ação não tenha sofrido
danos diretos em decorrência da poluição implementada, fato que compromete
a formação válida da demanda individual (CPC, art. 267, VI). Não quer dizer
que, com isso, o indivíduo não tenha sido prejudicado por uma atitude lesiva ao
meio ambiente provocada por terceiro, visto possuir um direito abstrato à higidez
ambiental. Aliás, até mesmo a geração vindoura possui direito (ou expectativa de
direito) em relação ao meio ambiente sadio, visto ser esta, previsão expressa do
artigo 225, da Constituição Federal, ao se referir às presentes e futuras gerações,
sem qualquer ressalva quanto ao porte de título eleitoral.

25
LEITE, José Rubens Morato. Ação Popular: Um Exercício da Cidadania Ambiental?. Revista de Direito Ambiental.
N.º 17, jan/mar. 2000, São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 132.
26
FREITAS, Vladimir Passos de. Do Dano Ambiental Coletivo e a Lesão Individual. Revista de Direito Ambiental. N.º
35, jul/set. 2004, São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 30.
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Note-se que, até mesmo a festejada proposta de Código Modelo de Processos
Coletivos para a Ibero-América, de autoria dos ilustres professores Ada Pellegrini
Grinover, Kazuo Watanabe e Antonio Gidi - ainda que estendendo a utilização da
representatividade adequada a outros co-legitimados que não a própria associação
-, em seu artigo 3.º, inc. I, não abandona o conceito de cidadão constante da Lei
da Ação Popular, deixando, ao desamparo, estrangeiros residentes no Brasil, bem
como os próprios nacionais, desprovidos de documento que o legitima à participação política. Por este modo, busca-se indagar os modelos de legitimação existentes,
de forma a evitar meras especulações teóricas sem qualquer serventia prática27.
A visão que se almeja transmitir é que, mesmo reconhecendo as vantagens
decorrentes do sistema de legitimação albergado pelo ordenamento pátrio, temse que a sua falta de flexibilização – ressalvada a dispensa do lapso referente à
constituição prévia da entidade associativa, a cargo do magistrado – pode ensejar
prejuízos aos direitos tutelados, em um claro exemplo onde o objeto protegido
pela lei pode vir a padecer pela ausência de meios adequados para tutela deste.
Por esta linha de raciocínio, não se pode aceitar a existência de um direito
fundamental do homem28 (brasileiros e estrangeiros), assegurado pelo artigo 225,
da Magna Carta, que venha desprovido de mecanismos de tutela. Afinal, estes é
que devem se conformar aos novos direitos materiais existentes no ordenamento
jurídico contemporâneo, como forma de melhor preservar os interesses gerais.
Caso assim não ocorra, na hipótese dos estrangeiros impedidos de promover a
tutela do meio ambiente, estar-se-ia negando aplicação a preceitos constitucionais
de índole fundamental como o próprio direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, ao princípio da igualdade, esculpido no artigo 5.º, caput, da CF e,
conseqüentemente, ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto pelo
artigo 5.º, inc. XXXV, da mesma Carta.
6. CONCLUSÕES ARTICULADAS
6.1 A legitimidade ad causam, nas ações individuais, é aferida pela relação existente entre o sujeito e a coisa, objeto da ação; noção esta que se pretende transpor
para as ações coletivas.
6.2 Diversamente do que ocorre nas lides individuais, nas ações de caráter coletivo, prevalece a natureza extraordinária da legitimação, mesmo quando a propositura da lide fique a cargo de um cidadão, isoladamente considerado.
6.3 Embora se reconheça as vantagens auferidas com a utilização do sistema ope
legis, tem-se que a legitimação ativa conferida apenas pela própria lei, em casos
específicos, pode ocasionar obstrução a direitos constitucionais.
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6.4 Acredita-se, pois, na necessária revisão legislativa, na busca de mecanismos
alternativos de tutela coletiva, passíveis de manejo por indivíduos que não estejam
relacionados no rol, trazido pela norma jurídica.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos as florestas brasileiras vêm sofrendo acelerada destruição dos seus recursos naturais, seja em decorrência do consumo (matéria-prima),
como do avanço do agronegócio.
Para conter essas intervenções humanas, o Poder Público têm a disposição medidas limitativas ao direito de propriedade, que institui áreas de reserva legal e de preservação permanente, que buscam proporcionar a sustentabilidade natural.
A área de reserva legal é uma obrigação que recai diretamente no proprietário do imóvel rural, independentemente de sua pessoa ou da forma pelo qual
o tenha adquirido. Por isso, se torna necessário mostrar os aspectos legais que a
envolvem, para adentrarmos no instituto de sua compensação.
Mostrar suas características, quando deve ser aplicado, se faz cumprir ou
não a função social da propriedade, além de salientar a importância do zoneamento sócio-economico e o sensoriamento remoto para realização.
O Código Florestal prevê a compensação da área de reserva legal degradada por outra equivalente em importância ecológica e extensão, desde que
pertencente ao mesmo ecossistema, localizada na mesma microbacia. Por conseqüência, dispensa o proprietário de reflorestar a área que hoje está sendo
utilizada desde que desmatada anteriormente a 14/12/1998. Após essa data, o
proprietário ou possuidor não pode utilizar os benefícios da compensação de
reserva legal, mas sim recompor a reserva legal de sua propriedade mediante
o plantio, a cada 3 (três) anos, de no mínimo 1/10 (um décimo) da área total
necessária a sua complementação, com espécies nativas, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente1, como também
conduzir a regeneração natural.
Portanto, esta tese pretende mostrar esses aspectos técnicos e jurídicos que envolvem o instituto da compensação de reserva legal no sentido
de regularizar as propriedades rurais desprovidos dos percentuais exigidos
pela lei.

1

Art. 44, inciso I da Lei 4771/1965.
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2. RESERVA LEGAL
Desde 1934 a flora brasileira vêm sendo protegida por meio de instrumentos legais. O Código Florestal de 1934 estabeleceu o limite de 25% das áreas a serem mantidas como florestas, áreas estas denominadas à época de reserva de madeiras. Permitia a
substituição de vegetação nativa por vegetação plantada2 (MARQUES, 1999).
Já com a edição do Código Florestal de 1965, o percentual a ser mantido em
cada imóvel rural, passou a ser adotado de acordo com as diferentes regiões do
País, considerando 50% na Amazônia Legal e 20% nas demais regiões.
Em 1989 as áreas de reserva legal foram ampliadas para as imóveis rurais
situados em áreas de Cerrado, e em 1991 foi determinada a obrigatoriedade de
reposição de reserva legal.
Entre 1996 a 2001 foram editadas várias Medidas Provisórias relativas às
áreas de reserva legal, alterando o percentual dessas áreas inseridas no Cerrado e
nos Estados da Amazônia Legal.
A Amazônia Legal é composta pelos Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima,
Rondônia, Amapá e Mato Grosso e regiões situadas ao norte do paralelo 13º S, dos Estados do Tocantis e Goiás, e a oeste do meridiano de 44º W, do Estado do Maranhão3.
O conceito legal da área de reserva legal esta disposto no artigo 1º, parágrafo 2º, III, do Código Florestal, com redação alterada pela Medida Provisória n.
2.166-67 de 24 de agosto de 2001, onde determina que seja uma área localizada
no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas.
A expressão reserva legal é utilizada pela legislação para caracterizar esse
regime jurídico florestal, sendo um importante instrumento de proteção das florestas4. Várias são as denominações encontradas: reserva legal, reserva florestal
legal, reserva legal florestal.
Tanto as áreas de reserva legal como as áreas de preservação permanente
– APP são considerados espaços territoriais especialmente protegidos de acordo
com a Constituição Federal em seu artigo 225, inciso III5.
Assim, não se confunde as áreas de reserva legal com as áreas de preservação permanente. A primeira visa à conservação, sendo possível a exploração
mediante a adoção de técnicas de manejo florestal sustentado, permitindo assim o
corte raso. Já o segundo visa a preservação, são áreas que existentes na propriedade, devem ser mantidas intocadas por força dos artigos 2º (APP legal) e 3º (APP
administrativa) do Código Florestal.

2

MARQUES, José Roque Nunes. Direito Ambiental: análise da exploração madeireira na Amazônia. Ltr: 1999.
Inciso VI do § 2º do artigo 1º do Código Florestal, Lei n. 4.771/65 (com alteração promovida pela Medida Provisória n.
2.166-65/01).
4
COSTA NETO, Nicolao Dino Castro e. Proteção Jurídica do meio ambiente: I encontro de florestas. Belo Horizonte: Del
Rey, 2003, p 201- 258.
5
Art. 225, inciso 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, vedadas qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção.
3
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A área de reserva legal tem como características ser uma obrigação de caráter geral, gratuita, que incide sobre as propriedades e posse rurais, providas ou não
de vegetação, sendo uma modalidade de limitação administrativa.
A limitação administrativa ambiental tem como finalidade atender ao principio da função social da propriedade. “É que tal espaço protegido faz parte da
configuração intrínseca do direito de propriedade”6.
Desse modo, não cabe cogitar a indenização em face das limitações impostas às propriedades corporificadas nos casos de áreas de reserva legal.
Vislumbra-se uma limitação administrativa de uso que incide sobre o direito
de propriedade, de acordo com a função social da propriedade7.
Como dito, as áreas de reserva legal devem possuir os percentuais atualmente exigidos pela legislação que encontram-se expressos no art. 16 da Lei n.
4.771/65, com redação determinada pela Medida Provisória n. 2.166-67/2001:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao
regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
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 localizada nas demais regiões do País;
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.
Igualmente, os imóveis rurais localizados nos Estados pertencentes à Amazônia Legal, deverão manter a título de reserva legal de 80% (oitenta por cento)
na fitosionomia de florestal amazônica e 35 % (trinta cinco por cento) na fitosionomia cerrado, sendo permitido ao proprietário rural efetuar o corte raso, respectivamente em 20% (floresta) a 65% (cerrado), desde que devidamente autorizado
pelo órgão ambiental competente.
Ressalta-se que a obrigatoriedade da reserva legal não impede o uso econômico da propriedade, como exemplo a extração da madeira por meio da técnica do
Manejo Florestal Sustentável de Uso Múltiplo, ou até mesmo para fins de turismo
ecológico. Tal técnica caracteriza-se pela retirada da madeira de forma sustentá-

6

CAMPOS JUNIOR, Raimundo Alves. O conflito entre o direito de propriedade e o meio ambiente e a questão da indenização das áreas de preservação florestal. Curitiba: Juruá, 2004, p 176.
7
ANTUNES, Luciana Rodrigues. Averbação da reserva legal e da servidão florestal. Jusnavegandi, teresina, a.9,m.714, 19
de junho de 2005. disponível em http:// uol.com.br/doutrina/texto.asp?=6766. Acesso em 23 de outubro de 2005.
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vel, com impacto reduzido e realização de inventário, salientando que estas áreas
estão isentas do Imposto Territorial Rural – ITR, nos termos dos arts 18, §2º, da
Lei n. 4.771/65 e art. 104 da Lei n. 8.171/91.
As áreas de reserva legal são excluídas do cômputo da área tributável, porém, devem ser informadas no Ato Declaratório Ambiental – ADA.
Toda propriedade deve possuir a reserva legal, no entanto, independe de
averbação no Registro de Imóveis, à margem da matrícula, visto tratar-se de uma
limitação ao direito de propriedade, incidindo de forma geral, gratuita, unilateral,
condicionando e limitando o uso de parte certa e localizada no imóvel rural.
Surge a necessidade de averbar-se a margem da matrícula8 quando existe a pretensão de se proceder à exploração do imóvel rural, visando a supressão da vegetação
nativa. Neste caso, existe a necessidade da delimitação da área de reserva legal para que
a vegetação natural não seja suprimida além do que é permitido pelo Código Florestal.
Conforme Luciana Rodrigues Antunes9, a finalidade da averbação é dar publicidade à reserva legal, para que futuros adquirentes saibam onde está localizada, seus limites e confrontações.
Com relação ao § 9º do artigo 16, teve o legislador especial cuidado com a
pequena propriedade rural, impondo a gratuidade da averbação, bem como apoio
técnico capacitado e jurídico para aqueles que se enquadram nesta situação.
Outro aspecto importante diz respeito a localização da reserva legal, que
pode ser definida pelo próprio proprietário, desde que obedeça aos critérios da lei,
devendo ser aprovado pelo órgão ambiental competente, conforme o artigo 16, §
4º do Código Florestal, assim transcrito:
§ 4: A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental
estadual competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal ou
outra instituição devidamente habilitada, devendo ser consideradas, no processo
de aprovação, a função social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos quando houver:
I – o plano de bacia hidrográfico;
II – o plano diretor municipal;
III – o zoneamento ecológico – econômico;
IV – outras categorias de zoneamento ambiental;
V – a proximidade com outra reserva legal, área de preservação permanente,
unidade de conservação ou outra área legalmente protegida.
Quando da localização da reserva legal e averbação na respectiva matrícula o proprietário/possuidor deve verificar esses critérios legais que propiciam
uma proteção maior da fauna e flora existentes, permitindo a interação/integração da biota local.

8
Art. 16, §§ 8º e 9º. § 8º: a área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel, no
registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
§
9º: A averbação da área de reserva legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário.
9
Ibidim.
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Neste caso, compete a administração pública, única e exclusivamente verificar
a existência de atributos ecológicos nas áreas que deverão ser averbadas pelo proprietário conforme esclarece Paulo de Bessa Antunes10. Todavia, nada impede que
após análise discricionária do órgão ambiental, se determine a alteração da reserva
legal, ou seja, não existindo esses critérios legais quando da localização da reserva
legal, pode o órgão ambiental determinar que seja relocada a reserva legal inicialmente definida pelo proprietário/possuidor por não atender os critérios legais.
Vale lembrar que a reserva legal, depois de demarcada e averbada não pode
mais ser alterada, ou seja, é impossível sua alteração quanto a sua destinação e
localização, principalmente nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, como bem ensina Orlandi Neto11, “ficará
aquela parte do imóvel gravada perpetuamente sem restrição”.
Percebe-se que várias são as características da reserva legal no ordenamento
jurídico pátrio. Todas devem ser aplicadas para que ocorra a concretização do
objetivo da reserva legal que prevê o uso sustentável dos recursos naturais, à conservação da biodiversidade e o obrigo e proteção de fauna e flora nativas. Esses
objetivos específicos da reserva legal são fundamentais para a concretização do
novo instituto da compensação de reserva legal.
3. COMPENSAÇÃO DE RESERVA LEGAL
O instituto da compensação da reserva legal visa a proteção da própria biodiversidade ou diversidade biológica. Esta é entendida como a variabilidade de
organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; englobando ainda a diversidade dentro de espécies,
entre espécies e de ecossistemas12.
Dessa forma, o artigo 16 da Lei n. 4.771/65, trouxe os percentuais mínimos
de reserva florestal legal13. Mesmo existindo esta norma que disciplina a limitação da área reserva legal, essa área vem sendo incorporada indevidamente na
cadeia produtiva, especialmente com o crescimento do agronegócio.
Diante desse problema, como assegurar o uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da

10

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Editora Lumem Júris: Rio de Janeiro, 2004.
ORLANDI NETO, Narciso. As reservas particulares e legais do código florestal e sua averbação no registro de imóveis.
In Freitas, Vladimir Passos de (org). Direito ambiental em evolção. Curitiba: Juruá, 1998, p. 2002-2003.
12
Art. 2º, inciso III da Lei n. 9.985/2000.
13
Art. 16: as florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvada as situadas em área de preservação permanente,
assim como aquelas não sujeitas a regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de
supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
I
– 80% (oitenta por cento), na propriedade rural situada em área de floresta localizada na Amazônia Legal;
II
– 35% (trinta cinco por cento), na propriedade situada em área de cerrado localizada na Amazônia legal, sendo no mínimo 20% (vinte por cento) na propriedade e 15% (quinze por cento) na forma de compensação em outra área, desde que
localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos termos do § 7 deste artigo;
III
– 20% (vinte por cento), na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de vegetação nativa localizada
nas demais regiões do País”.
11

898

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

biodiversidade, o abrigo e proteção da fauna e flora nativas, cujo uso é permitido
apenas por meio de técnicas de manejo que garantam a sua perpetuidade, objetivos da própria existência da reserva legal?
Surge, então, o instituto da compensação de reserva legal, na qual se compensa a área de reserva legal por outra área equivalente em importância ecológica
e extensão, desde que pertencente ao mesmo ecossistema e esteja localizada na
mesma microbacia, conforme critérios estabelecidos em regulamento.
O art. 44 – C do Código Florestal aborda o assunto ao explicitar que o proprietário
ou possuidor que, a partir da vigência da Medida Provisória n. 1.736, de 14 de dezembro
de 1998, suprimiu total ou parcialmente florestas ou demais formas de vegetação nativa,
situadas no interior de sua propriedade ou posse, sem as devidas autorizações exigidas
por lei, não pode fazer uso dos benefícios previstos no inciso III do art. 44.
Então, a propriedade rural que não possuir os percentuais exigidos em lei, e
que estiver aberta posteriormente a 14/12/98, não pode adotar a compensação de
reserva legal, somente se enquadrando nos incisos I e II da referida norma.
Esses incisos abordam que o proprietário ou possuidor não pode fazer uso
dos benefícios da compensação de reserva legal, mas sim recompor a reserva
legal de sua propriedade mediante o plantio, a cada 3 (três) anos, de no mínimo
1/10 (um décimo) da área total necessária a sua complementação, com espécies
nativas, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente, como também conduzir a regeneração natural da reserva legal.
A compensação de reserva legal dispensa o proprietário de reflorestar em
área que hoje está sendo usada para produção agrícola ou outra atividade, desde
que desmatada anteriormente a 14/12/98.
Mais uma vez adverte-se, que somente poderão se beneficiar desta política
florestal aqueles que suprimiram a vegetação nativa situadas em áreas de reserva
legal anteriormente a 14/12/1998, conforme art. 44-C do Código Florestal, data
estipulada pela Medida Provisória n. 1.736-31 de 14/12/98.
A compensação de reserva legal tem a finalidade de combater os desmatamentos e queimadas irregulares, e conter a expansão da fronteira agrícola. Portanto, a compensação da reserva legal é um instituto recente no ordenamento jurídico
pátrio que vem desempenhando um papel respeitável no sentido de conter atividades degradadoras e ilícitas relacionadas à flora brasileira.
Pode-se indagar se a propriedade rural que realiza a compensação de reserva
legal está realmente atendendo a sua função social14. Cinco são os requisitos que
devem ser simultaneamente preenchidos para o cumprimento da função social da
propriedade rural: 1) aproveitamento racional e adequado; 2) utilização adequada
dos recursos naturais disponíveis; 3) preservação do meio ambiente; 4) observância das disposições que regulam as relações de trabalho; 5) exploração que
favoreça o bem estar dos proprietários e dos trabalhadores.
A proteção do meio ambiente não tem a natureza de intervenção na relação jurídica de propriedade – como frequentemente se afirma, mas sim é parte

14

Art. 186 da Constituição Federal de 1988.
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integrante de sua estrutura, conferindo-lhe amparo e significado, não permitindo
dessa forma a exploração integral da terra e de seus atributos.15
O que hoje se denomina ordem pública ambiental não confere ao proprietário direito à indenização, nem tipifica caso de desapropriação indireta, verificando
assim que a proteção do meio ambiente insere-se de modo inseparável no próprio
direito de propriedade, integrando a função social da propriedade.16 Aliás, além
da função social da propriedade constituir uma garantia constitucional, o Código Civil17 também estabelece que o direito de propriedade deve ser exercido em
consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam
preservados os aspectos naturais.
Como ressaltado anteriormente, quando da constituição da reserva legal
deve ser considerado a função social da propriedade18.
Dessa forma, o Código Florestal no artigo 44 estabelece três formas de recomposição das áreas de reserva legal. Concluí-se assim, que será difícil ocorrer a
desapropriação do proprietário/possuidor de seu imóvel rural para fins de reforma
agrária por descumprimento da função social da propriedade por inexistir a área
de reserva legal.
A lei foi bem flexível ao estabelecer essas formas de recomposição. Somente
se enquadrará no descumprimento da função social da propriedade o proprietário/
possuidor que ficar omisso, uma vez que não houve a recomposição de seu imóvel, descumprindo assim, os critérios legais e, consequentemente não cumprindo
a função social da propriedade.
O que se questiona é no tocante a terceira forma de recomposição, quando
o proprietário realiza a compensação da área de reserva legal outra, de mesma
importância ecológica, podendo ser em propriedade particular ou Unidades de
Conservação, porém, a propriedade não é recomposta, não voltando ao seu estado
original, até por que já existe uma atividade ou trata-se de uma área aberta.
Daí calha indagar: será que esta propriedade, em que se realizou a compensação de reserva legal, a função social e ecológica é cumprida?
Para a realização da compensação de reserva legal necessário que se tenha
outros instrumentos para a concretização do instituto conforme critérios legais.
Assim, o zoneamento sócio-econômico ecológico ajuda nesse processo
de regularização desses imóveis rurais desprovidos dos percentuais atualmente exigidos.

15

BENJAMIN, Antonio Herman. A proteção jurídica das florestas tropicais. The Legal Protection of Tropical Forests.
IMESP, São Paulo, 1999.
16
LOUREIRO, Francisco Eduardo. A propriedade como relação jurídica complexa. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
17
§ 1º do Art. 1.228 do Código Civil: 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.
18
Art. 16 §4º: a localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função social da propriedade, e os seguintes
critérios e instrumentos, quando houver: I – o plano de bacia hidrográfica; o plano diretor municipal; o zoneamento ecológico-econômico; IV – outras categorias de zoneamento ambiental e V – proximidade com outra Reserva Legal, Área de
preservação permanente, unidade de conservação ou outra área legalmente protegida.
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O zoneamento sócio-econômico ecológico é um instrumento político e técnico de ordenamento e regulação do uso do território brasileiro. Tem como objetivo principal, fornecer ao setor público e privado, informações necessárias para o
planejamento racional de sua ocupação.
Serve para subsidiar o planejamento do território, visando sua a ordenação quanto ao uso e ocupação. Por sua vez, a ordenação do território
tem como bases homogêneas quanto as características ecológicas, potencialidades econômicas e restrições ambientais construídas através de análise
integrada.
De tal modo, o zoneamento econômico ecológico define quais são as áreas
que pertencem ao mesmo ecossistema e que estão localizadas na mesma microbacia, subsidiando os proprietários e a autoridade competente que queiram realizar
a compensação de reserva legal.
Para a implementação da compensação da reserva legal em muitos Estados
brasileiros é necessário como condição sine qua non que tenham realizado o estudo e regulamentado o zoneamento sócio econômico ecológico em seus respectivos territórios.
Outro instrumento imprescindível para a realização da compensação de reserva legal é a utilização do sensoriamento remoto, por meio de imagens de satélite que demonstram com precisão os imóveis rurais. Como saber se uma área foi
aberta anteriormente a data 14/12/98, um dos critérios para se utilizar o instituto
da compensação de reserva legal?
Assim, as imagens de satélite fornecerão esses dados/subsídios para a autoridade competente quando da análise da compensação de reserva legal.
Portanto, o instituto da compensação de reserva legal precisa ser analisado
com atenção, principalmente quanto a data limite de utilização – “14/12/98” –.
Sua aplicabilidade só é possível após a realização do zoneamento sócio-econômico, acompanhado do sensoriamento remoto, que permita a identificação de uma
área ecologicamente equivalente, e a efetiva data do desmatamento
6. CONCLUSÕES ARTICULADAS
Alguns tópicos merecem destaque, quais sejam:
6.1 O instituto da compensação de reserva legal propicia o desenvolvimento sustentável.
6.2 Vislumbra-se a função social da propriedade quando se realiza a compensação
de reserva legal.
6.3 O zoneamento sócio-econômico ecológico e as imagens de satélite são instrumentos imprescindíveis para a concretização do instituto de compensação de
reserva legal.
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A (IN)EFETIVIDADE DA TUTELA COLETIVA
AMBIENTAL EM FACE DA LEI Nº 7.347/1985:
CONSTRUÇÃO SOCIAL OU DESCONSTRUÇÃO
JUDICIAL?
THAÍS EMÍLIA DE SOUSA VIEGAS
Mestranda no Curso de Pós-Graduação em Direito da
Universidade Federal de Santa Catarina (CPGD/UFSC), vinculada
à Área de Concentração Direito, Estado e Sociedade e à SubÁrea Biodireito e Meio Ambiente. Bolsista CAPES

1. INTRODUÇÃO
A tese ora apresentada buscará expor alguns pontos de crítica à efetividade da tutela coletiva ambiental em face do parágrafo 1º do art. 12 da Lei nº
7.347/1985, que disciplina a ação civil pública. Para tanto, o arsenal teórico do
trabalho filia-se à perspectiva construtivista, segundo a qual os problemas ambientais resultam de construções sociais, ou seja, de um conjunto de negociações
influenciadas por variáveis as mais diversas.
A topografia do estudo foi delineada de modo que, em um primeiro momento, sejam apresentados os principais elementos teóricos fundantes da investigação, explicitando o modo pelo qual se dá a formulação de exigências ambientais,
desde sua percepção, até sua demonstração e legitimação. Em um segundo momento, dentro dos limites a que se propõe este texto, apontam-se instrumentos
processuais cabíveis para a tutela jurídica coletiva do ambiente. A partir deles,
no item seguinte, detém-se atenção sobre a ação civil pública e a correspondente
possibilidade de, em face do parágrafo 1º do art. 12 da Lei nº 7.347/1985, o Poder Judiciário brasileiro, ao apreciar um problema ambiental, no âmbito de sua
competência, desconstruir esse problema, baseado nos argumentos de grave lesão
à ordem e à economia pública.
Posta a discussão nesse patamar, segundo a perspectiva construtivista, temse que os problemas ambientais são uma construção social e, quando alcançam
a esfera do Judiciário, têm suas linhas reestruturadas de modo que o risco percebido naquele problema ambiental passa a ser minimizado ou desconsiderado, em
favor de outros valores e interesses.
2. A CONSTRUÇÃO SOCIAL DE PROBLEMAS AMBIENTAIS
Seguindo a trilha do sociológo Hannigan, sustenta-se que a preocupação
pública quanto ao ambiente não se dá de modo automático, ainda quando as con-
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dições do entorno mostram-se deterioradas a olhos nus. Trata-se de um processo
social de reconhecimento da existência de um problema, de modo que, segundo
ele, “(...) os problemas ambientais não se materializam por eles próprios; em vez
disso, eles devem ser construídos” pelos indivíduos ou organizações que definem
a poluição, ou outro estado objectivo como preocupante, e que procuram fazer
algo para resolver o problema.”1
Nada obstante defender a perspectiva construtivista dos problemas ambientais, Hannigan não lhes nega uma realidade objetiva. “(...) a formulação social,
tal como aqui é conceptualizada não nega os poderes causais independentes da
natureza, mas defende que a ordenação destes problemas pelos actores sociais
nem sempre corresponde directamente à necessidade real.”2
No mesmo sentido, Irwin, interpretando o pensamento de Hannigan, destaca que ele não nega a realidade dos problemas ambientais, mas, antes, rejeita
uma posição construtivista extremada, entendendo que os problemas (os reais e
os imaginários) precisam ser socialmente construídos para, assim, terem lugar
na agenda ambiental.3 Conforme esta linha de análise, também a perspectiva da
sociologia do conhecimento aponta que os fatos não falam por si, mas são criados
e interpretados, de modo que discursos sobre o natural são construídos social e
institucionalmente.4
Hannigan repisa a hipótese de que “(...) a percepção pública de que os problemas ambientais alcançaram proporções de ‘crise’, não reflecte necessariamente a realidade dos problemas reais, mas antes uma visão dos peritos científicos e
dos meios de comunicação social.”5 Quanto àqueles primeiros atores, Hannigan
destaca que a produção de muitos problemas ambientais dá-se numa área dominada por peritos. Tal discussão permeia toda a obra, de modo que seu entendimento
é que os cientistas são essenciais no processo de formulação social dos problemas
ambientais, mas o autor não nega a importância das experiências de vida e do conhecimento prático dos leigos nas tarefas de reunião, apresentação e contestação
das exigências.
A perspectiva construtivista de Hannigan, adotada neste trabalho, é compartilhada por Irwin, para quem o público e outros grupos não respondem simplesmente aos problemas ambientais, sendo mais apropriado considerar que diferentes
grupos definem, estruturam, contextualizam e geram tais problemas.6
A primeira tarefa pela qual passa a formulação social dos problemas ambientais é a reunião das exigências ambientais, que abrange a descoberta e a elaboração de um problema inicial. É nessa etapa que a ciência aparece como fórum
central: “Os problemas ambientais são frequentemente originados no domínio da

1

HANNIGAN, John A. Sociologia Ambiental: a formação de uma perspectiva social. Lisboa: Instituto Piaget, 1995.
p. 11.
2
HANNIGAN, ob. cit., p. 45.
3
IRWIN, Alan. Sociology and the Environment: A Critical Introduction to Society, Nature and Knowledge. Cambridge: Polity Press, 2001. p. 21-22.
4
IRWIN, ob. cit., p. 74.
5
HANNIGAN, ob. cit., p. 37.
6
IRWIN, ob. cit., p. 114.

Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students‘ Papers

905

ciência. Uma das razões para isto é o facto as (sic) pessoas comuns não terem nem
o conhecimento, nem os recursos para encontrar novos problemas.”7 Também para
Irwin o papel da ciência é crucial na identificação e no julgamento de problemas
ambientais.8
A segunda tarefa fundamental na formulação social dos problemas ambientais é a apresentação das exigências ambientais, que abrange as funções de liderar a atenção e de legitimar a exigência. “Para liderar a atenção, um problema
ambiental potencial deve ser visto como novidade, importante e compreensível
(...).”9 Ainda problematizando a tarefa de apresentação das exigências ambientais,
Hannigan assevera que não basta liderar a atenção, sendo necessário legitimar a
exigência em amplas frentes, tais como, meios de comunicação social, ciência e
público.
A terceira tarefa na formulação social dos problemas ambientais é a contestação das exigências. Na obra de Hannigan, contestar significa transportar a
exigência ambiental para o âmbito institucional, promovendo ações e políticas de
implementação através da produção de normas sobre a matéria.10
Em seguida, Hannigan elenca, didaticamente, os fatores necessários para a
construção exitosa de um problema ambiental. São eles:
“1. Autoridade científica para a validação das exigências.
2. Existência de “propagadores” que possam estabelecer a ligação entre o
ambientalismo e a ciência.
3. Atenção dos meios de comunicação social onde o problema é “estruturado” como novidade importante.
4. Dramatização do problema em termos simbólicos e visuais.
5. Incentivos económicos para tomar uma acção positiva.
6. Emergência de um patrocinador institucional que possa assegurar legitimidade e continuidade.”11
Novamente, Hannigan ocupa-se da ciência como fonte de exigências ambientais. E é enfático: “É raro encontrar um problema ambiental que não tenha
origem num corpo de investigação científica. (...) Em última instância, é o suporte
científico destes problemas ambientais que os soergue acima de muitos outros
problemas sociais (...).”12
Depreende-se do texto de Hannigan que é preciso reconhecer os limites da
ciência, mas é necessário também perceber que ela ainda é essencial na construção e legitimação de problemas ambientais. Isso tudo nada obstante as contingências dos julgamentos científicos.

7

HANNIGAN, ob. cit., p. 58.
IRWIN, ob. cit., p. 71.
9
HANNIGAN, ob. cit., p. 63.
10
“(...) apelar para a acção numa exigência ambiental exige uma contestação em acção pelos seus formuladores procurando efectuar uma mudança política e legal. Enquanto o apoio científico e atenção dos meios de comunicação social
continuam a constituir uma parte importante do pacote de exigências, o problema é principalmente contestado no
âmbito da arena política.” (HANNIGAN, ob. cit., p. 68.)
11
HANNIGAN, ob. cit., p. 75.
12
HANNIGAN, ob. cit., p. 103.
8
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Nessa linha de pensamento, o autor problematiza a prova científica, apontando a existência de dissenso quanto à determinação daquilo que se enquadra como
prova científica e daquilo que não é outra coisa senão mera opinião. Disso advêm
dificuldades no estabelecimento de elementos de responsabilização – matéria cara
ao direito e ao sistema civil e penal de responsabilização por danos ambientais.
Ainda em relação à questão da prova, Hannigan aduz que, dentre os componentes da formulação social do risco (objeto definido como perigoso; prejuízo
reconhecido; relação causal entre objeto e dano), aquele que consiste num sistema
que articula objeto perigoso e potencial prejuízo depende de provas cuja coleta é
dificultada por várias razões: o risco pode ser atribuído a vários objetos, os efeitos
danosos podem ser reconhecidos apenas muitos anos depois do evento causador.
É diante de tais problemas que o autor trata da prova jurídica e da científica referindo que
O fardo da prova legal é o mais oneroso, visto que não pode deixar lugar
para “dúvidas razoáveis”. Os requerimentos que constituem o padrão nos estudos científicos (por exemplo: “os dados são sugestivos, mas requerem mais
investigações”) não aparecem em tribunal. Não aparecem igualmente as provas
anedóticas ou clínicas. Tal como os ambientalistas descobriram, muitas vezes
os juizes mostram-se relutantes em abrir qualquer caminho novo, agindo para
prevenir um problema antes que ocorra. A prova científica é mais fácil de obter,
mas é, todavia, escrava dos níveis de significado estatísticos. É igualmente algo
inconstante, a sua autoridade permanece intacta apenas até surgir o próximo
estudo que o refute.13
Mas antes da legitimação de uma exigência ambiental pelas provas científicas, há o seu processo de concepção. É a respeito do local e das pessoas que,
num debate político sobre questões de risco, constroem a noção do que é perigoso
ou aceitável que Hannigan tece um conjunto de observações. Argumenta o autor,
baseado nas idéias de Renn, que aquele debate ocorre numa arena social, que se
constitui no
(...) estabelecimento político em que os actores dirigem as suas exigências
àqueles que estão encarregues das tomadas de decisão, na esperança de influenciar o processo político. Renn concebe diversos “palcos” diferentes que partilham
esta arena: legislativo, administrativo, judicial, científico e os meios de comunicação social.14
Conforme a noção de arena social, Hannigan sustenta que, em tal espaço,
são negociados os níveis de aceitabilidade do risco. Nesse processo, destacam-se
os investigadores e os árbitros do risco, classificação tomada de empréstimo, por
Hannigan, de Palmlund.
Os investigadores do risco, nomeadamente os cientistas na universidade, os
laboratórios governamentais e as agências patrocinadas publicamente, são relatados como “ajudantes” na tentativa de reunir provas sobre o porquê e o como e sob

13
14

HANNIGAN, ob. cit., p. 132-133.
HANNIGAN, ob. cit., p. 134.
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que circunstâncias um objecto ou actividade são portadores de risco, quem está
exposto ao risco e quando é que o risco pode ser visto como “aceitável”. Contudo,
de vez em quando, os investigadores do risco foram identificados como geradores
de risco, particularmente se as suas descobertas defendem a posição dos últimos.
Os árbitros do risco (mediadores, tribunais, agências reguladoras, Congresso/Parlamento) ficam fora do “palco” procurando determinar, de forma neutral, até que
ponto o risco deverá ser aceite, ou a forma como deverá ser limitado ou evitado, e
que compensação deveria ser dada àqueles que sofrem danos resultantes de uma
situação julgada perigosa.15
O território de discussão deste trabalho é o palco judicial, que participa da
formação da arena social de construção dos problemas ambientais. Também esse
palco da construção social e do debate político é um espaço dominado por peritos:
os operadores do direito. São juízes, advogados, promotores de justiça, defensores públicos, desembargadores, procuradores de justiça, que têm a difícil função
de converter demandas sociais ou, para ser fiel à terminologia encampada neste
trabalho, construções sociais em demandas jurídicas. É perante os tribunais que
novas negociações acontecem. Então, cumpre voltar o olhar para este palco e para
os instrumentos através dos quais problemas ambientais são levados ao conhecimento do Poder Judiciário.
3. INSTRUMENTOS PROCESSUAIS PARA A TUTELA JURÍDICA COLETIVA DO AMBIENTE
Tendo por orientação a formulação social dos problemas ambientais e o
palco judicial como o local de onde partem estas reflexões, neste segundo momento, serão apontados alguns instrumentos processuais de que dispõe o ordenamento jurídico brasileiro para a discussão, frente ao Poder Judiciário, de
problemas ambientais. Contudo, antes de enumerar as ações judiciais cabíveis, é
preciso esclarecer que o objetivo, aqui, é somente esclarecer ao leitor a existência desses instrumentos jurídico-processuais, através dos quais as demandas sociais são convertidas em demandas jurídicas. Desta forma, não serão discutidos,
integralmente, os aspectos formais característicos destas ações, mas serão eleitos os pontos essenciais para a discussão a que se propõe tal estudo. Ademais, é
preciso ressaltar que tais instrumentos foram selecionados a partir da percepção
de que o direito ao ambiente (conforme previsto no art. 225 da Constituição
Federal de 1988) foge ao esquema tradicional de tutela jurídica de direitos, vez
que sua natureza é difusa e toca a todos e a cada um dos indivíduos que formam
o corpo social. Por tal razão, a defesa do ambiente, em juízo, é concretizada
por meio de instrumentos processuais diferenciados, que buscam contemplar os
interesses difusos em questão.
Feitas tais ressalvas, serão objetos de comentários a ação civil pública, a
ação popular e o mandado de segurança coletivo. Tais ações judiciais têm sido

15

HANNIGAN, ob. cit., p. 136.
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amplamente manuseadas, pelos atores legitimados processualmente, para a discussão judicial de questões ambientais.
A ação civil pública, prevista na Lei nº. 7.347/85, e a ação popular, regulada
pela Lei nº 4.717/65, têm por objeto a proteção jurisdicional ao ambiente ou a
qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Tais leis estabelecem as regras processuais para tanto, como: local de propositura da ação; possibilidade de ajuizamento
de ação cautelar para evitar dano ao ambiente, antes do ingresso da ação principal; legitimados para ajuizamento; possibilidade de concessão de medida liminar
para obstar danos irreparáveis ao ambiente; dentre outras previsões formais para
ingresso e andamento daquelas ações. Vale destacar que, tanto a ação civil pública
quanto a ação popular, têm fundamento constitucional, de modo que a primeira
está prevista no art. 129, inciso III e a segunda no art. 5º, inciso LXXIII da Constituição Federal de 1988.
O mandado de segurança coletivo tem, igualmente, dignidade constitucional, estando previsto no inciso LXX do artigo 5º da Constituição Federal de 1988.
O instrumento pode ser utilizado quando ocorrer ameaça ou lesão a direito líquido
e certo, difuso ou coletivo, por ato ilegal ou abuso de autoridade.
Não se pretende, com a enumeração destes instrumentos processuais de tutela do ambiente, previstos no ordenamento jurídico brasileiro, esgotar o estudo das
possibilidades legais de ações judiciais que têm por objeto a discussão de problemas
ambientais. Objetiva-se, isto sim, ressaltar a importância das ações aqui elencadas
– mormente da ação civil pública – para o debate, no Poder Judiciário, daqueles
problemas. Assim, para fins deste estudo, aspectos da ação civil pública serão objeto
de cautelosa atenção, vez que a mesma tem sido um dos instrumentos mais utilizados pelos legitimados ativos (quais sejam: Ministério Público Federal e Estaduais;
União, Estados e Municípios; autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de
economia mista e associação) em busca de tutela jurisdicional do ambiente.
Desse modo, no item seguinte, sustenta-se a importância da ação civil pública para a tutela coletiva do ambiente e a relevância da previsão legal que possibilita a concessão de medida liminar (art. 12 da Lei nº 7.347/1985), cujo escopo
é assegurar efetividade ao provimento jurisdicional. Contudo, nada obstante esse
mecanismo judicial, previsto no caput do dispositivo citado, há possibilidade de
que o provimento outrora concedido seja suspenso, com fundamento no parágrafo
1º do mesmo art. 12. Ora, verificada a suspensão da execução da medida liminar
que impedia o dano (concedida com base em prova inequívoca da verossimilhança
da alegação e em existência de receio de dano irreparável ou de difícil reparação
ao ambiente), o problema ambiental, construído socialmente e legitimado cientificamente, resta desconstruído, ou seja, no decurso das negociações havidas no seio
do processo judicial da ação civil pública, o Poder Judiciário diminui a importância do problema ambiental em juízo, em favor de outros interesses e valores. Aí
reside a desconstrução, pelas mãos do Judiciário, de problemas ambientais e seus
correspondentes riscos.
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4. A DESCONSTRUÇÃO JUDICIAL DE PROBLEMAS AMBIENTAIS E A AÇÃO CIVIL PÚBLICA:
UMA CRÍTICA AO PARÁGRAFO 1º DO ART. 12 DA LEI Nº 7.347/1985
Assentadas as bases teóricas do trabalho, bem como localizado e delimitado
o território em que se movem as reflexões aqui expostas, é preciso delinear os
contornos judiciais que os problemas ambientais assumem quando são levados ao
Poder Judiciário brasileiro por meio de ações civis públicas.
Como dantes salientado, a ordem jurídica brasileira prevê instrumentos processuais aptos a tutelar de modo eficaz o ambiente, tais como a ação civil pública,
o mandado de segurança coletivo e a ação popular. Essas ações judiciais são os
mecanismos através dos quais os atores legitimados pelas normas correspondentes provocam a atuação do Poder Judiciário quando um problema ambiental é percebido, efetivamente, como uma ameaça ou quando já repercutiram seus efeitos
danosos e o Poder Judiciário é provocado no intuito de reparar o dano porventura
sofrido. Assim, os problemas ambientais formulados, legitimados e contestados
socialmente são juridicizados.
No palco judicial, que se constitui, conforme já assinalado, uma das dimensões da arena social, o processo de concepção do problema ambiental toma outros
delineamentos. Isso porque durante o andamento de qualquer daquelas ações judiciais anteriormente citadas, verifica-se o confronto de diversas concepções técnicas sobre o problema ambiental e suas conseqüências para a saúde da coletividade, seu bem-estar e higidez do ambiente. Cuida-se, o palco judicial, de um espaço
de luta social em que o debate é protagonizado por peritos, o que complexifica a
demanda judicial e também as negociações levadas a cabo durante o processo.
Em se tratando de problemas ambientais, tem-se que os mesmos são, também, determinados por fatos, conforme apontado na parte inicial deste estudo.
Esta objetividade referida por Hannigan, presente nos problemas ambientais e
determinante dos mesmos, em sede processual, tem que ser provada e esta prova
se dá através de laudos técnico-periciais. É na seara da apreciação, pelo Poder
Judiciário, destes laudos que se dá o confronto de diversas concepções técnicas
sobre o problema ambiental. Aliado a tal fator, a construção social do risco ambiental muda sua configuração quando alcança a esfera judicial na medida em que
também estão em jogo interesses que guardam uma especial conflituosidade.16
Tendo em conta os aspectos referidos acerca das dificuldades envolvidas
em processos judiciais que têm por objeto a questão ambiental é que se sustenta
haver, no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, uma desconstrução dos problemas

16
A confl ituosidade a que se faz referência é devida, dentre outros fatores, ao fato de que o ambiente configura-se
como interesse difuso, ou seja, pertence a todos e a ninguém em particular, cuja defesa e preservação, nos termos da
Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, compete tanto ao Poder Público quanto a coletividade (LEITE, José
Rubens Morato e AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco, 2 ed, Rio de Janeiro: Forense,
2004). Para além disso, nos processos judiciais, não raro, os pólos ativo (autor ou autores da ação) e passivo (parte
contra qual é movida a ação judicial) são compostos de sociedade civil e grandes empresas, o que opõe, de um lado,
um pretenso interesse público de proteção ao ambiente e, de outro, um conjunto de argumentos favoráveis ao desenvolvimento econômico irresistível.
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ambientais outrora formulados socialmente. Há, portanto, durante o trâmite dos
processos judiciais uma renegociação social dos problemas ambientais.
Nesta altura da exposição, e antes do estudo mais atenta da disposição prevista no art. 12 da Lei nº 7.347/1985, deve-se tecer algumas observações. Quando
se sustenta haver, no âmbito jurídico-processual, uma renegociação social dos
problemas ambientais aponta-se tal constatação porque no momento de proferir a
decisão judicial, seja em primeiro ou em segundo grau, seja liminarmente ou em
sentença terminativa, o julgador vê-se afrontado com idéias diversas acerca de um
só conflito. De modo que, se no pólo ativo de uma ação civil pública, por exemplo,
na qual figura o Ministério Público de determinado estado da federação e, no pólo
passivo, está uma empresa de produção de placas de aço, o juiz decerto apreciará
laudos técnicos em que se sustentam duas teses. A primeira, do Ministério Público, alega que a emissão de partículas na atmosfera causará danos irreparáveis
à saúde da comunidade vizinha à siderúrgica, como também implicará no desequilíbrio ambiental da cidade em que está instalada a empresa. Entretanto, será
juntado aos autos do processo um outro laudo técnico, da empresa demandada,
igualmente elaborado por respeitados peritos, segundo o qual as partículas sólidas
liberadas no ar, pela siderúrgica, não são nocivas ao ambiente ou à saúde da população. Até mesmo porque a empresa, sobremodo preocupada com o bem-estar
social, dispõe dos mais modernos aparelhos de medição e controle de emissões
gasosas e de partículas sólidas.
Ambos os laudos são técnicos. Ambos foram elaborados segundo métodos
científicos e por profissionais especializados na matéria. Ambos, ainda, foram
apresentados pelas partes como provas para sustentar suas alegações. O juiz, por
sua vez, deve apreciar os documentos para, a partir dos elementos probatórios
carreados aos autos, decidir.17 Tal decisão, à medida que prioriza a efetiva tutela
do ambiente – reconhecendo que o problema ambiental reivindica abrigo jurídico
e que a alegação é legítima – ou entender pela desconsideração dos interesses que
gravitam em torno do possível dano ambiental, representa mais um momento da
construção social do problema ambiental. Assim, é que o andamento do processo
é mais uma fase de negociação sobre a formulação de problemas ambientais baseada na qual o “árbitro do risco” dará ou não precedência ao ambiente ou, ainda,
tentará uma ponderação, se possível, dos interesses em choque.
Tudo isso, apesar de se desenvolver perante os Tribunais, palco da arena
social dominada pelos operadores do Direito, espaço ao qual têm acesso limitado
número de atores, não acontece apartado da realidade social. Em outros falares,
a renegociação ocorrida no Poder Judiciário não está divorciada da influência social, ou seja, da influência daqueles atores que participaram das tarefas de reunião, apresentação e contestação das exigências ambientais. O universo jurídico,
reconhece-se, de difícil penetração e entendimento por parte dos demais atores

17
“Tal como Thompson (1991) realçou, os debates ambientais reflectem a existência não só de uma ausência de certezas (...), mas antes de mais a existência de certezas contraditórias: diversos conjuntos divergentes e mutuamente
irreconciliáveis de convicções sobre os problemas ambientais com que nos defrontamos e as soluções que temos ao
nosso dispor.” (HANNIGAN, ob.cit., p. 44-45)
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sociais, que não os próprios operados do Direito, não é uma dimensão paralela
e autista em relação às demandas sociais. Há interferência dos demais sistemas
sociais no sistema jurídico e isso faz com que o processo de tomada de decisão
judicial relativa ao ambiente seja também uma dimensão da formulação social dos
problemas ambientais.
Daí que, neste terceiro item, se deterá atenção sobre duas possibilidades:
a primeira é a prevista no caput do art. 12 da Lei nº 7.347/1985, de o juiz de primeiro grau, concedendo medida liminar, em sede de ação civil pública, resguardar
o ambiente de eventuais danos (irreparáveis ou de difícil reparação) até o julgamento final da lide; a outra, igualmente prevista naquele artigo de lei, em seu parágrafo 1º, é a de o Presidente do respectivo Tribunal, competente para conhecer
do recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão de antecipação da
tutela, suspender a execução da liminar concedida pelo juiz de base, para, supostamente, evitar, dentre outras conseqüências, grave lesão à ordem e à economia
pública.
Essas duas possibilidades demonstram, respectivamente, a construção e a
desconstrução judicial de problemas ambientais. Na primeira hipótese, o Poder
Judiciário, ao apreciar ações civis públicas no bojo das quais há pedido de concessão de medida liminar, prestigia a tutela coletiva do ambiente e atribui relevância jurídica ao problema ambiental em questão. Na segunda hipótese, o Poder
Judiciário, dá contornos outros à formulação social de um problema ambiental,
desconstruindo-o. Não raras vezes, os juízes e desembargadores minimizam ou
desconsideram os riscos decorrentes dos problemas ambientais em discussão
numa ação civil pública determinada, o que aponta a existência de negociações
sociais em torno de um problema ambiental que, quando juridicizado, toma outros
contornos.
Desse modo, o Poder Judiciário inova o processo de formulação social de
problemas ambientais ao julgar os limites do risco implicados naqueles problemas. Trata-se, portanto, de uma desconstrução que, baseada em laudos técnicos
de peritos especializados, reformula as exigências ambientais levadas a juízo por
portadores e defensores dos portadores de risco, julgadores e investigadores de
risco.18
Vale ressaltar que a questão central, para além de tudo o que restou assentado, é que a Lei nº 7.347/1985, louvável instrumento judicial de tutela coletiva
do ambiente, prevê, ao mesmo tempo, a possibilidade de concessão de medida
liminar e de suspensão de sua execução (respectivamente, caput e parágrafo 1º do
art. 12), caso o Presidente do Tribunal respectivo – a quem compete conhecer e
processar recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que concedeu a tutela antecipada – entender que sua permanência, no mundo jurídico, pode
acarretar “grave lesão à ordem” e à “economia pública”. Ora, que significam tais
expressões? Quando é possível determinar que uma medida liminar terá por conseqüência lesão à ordem? De que ordem se está tratando? Da ordem econômica e

18

HANNIGAN, ob.cit., p. 135.
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financeira, consagrada no Título VII da Constituição Federal de 1988? Da ordem
social prevista no Título VIII da Carta Magna? Além disso, quando uma medida
judicial de proteção do ambiente atinge, ainda que minimamente, o universo da
economia? Qual o marco que delimita o ambiental do comercial? Lembre-se de
que os fatores ambientais poucas vezes estiveram prestigiados no contexto das
relações comerciais. Não raro a promoção da defesa de interesses comerciais implica o esvaziamento de imperativos coletivos, mormente daqueles representados
pelo direito ao ambiente.19 Neste cenário, é questionável até que ponto pode-se
afirmar, sem temores, que a tutela coletiva ambiental está plenamente assegurada
por meio da ação civil pública. Não se trata de invalidar tal instrumento jurídicoprocessual, mas sim de perceber que ele não é a panacéia que muitas e autorizadas vozes relutam em sustentar. Cuida-se de um instrumento que permite tanto a
construção de problemas ambientais (reafirmando, no âmbito do Poder Judiciário,
a relevância social, política e científica do problema ambiental) quanto a sua desconstrução.
5. CONCLUSÕES
5.1 Segundo a perspectiva construtivista, os problemas ambientais são uma construção social e, quando alcançam a esfera do Poder Judiciário, têm suas linhas
reestruturadas de modo que o risco percebido naquele problema ambiental passa
a ser minimizado ou desconsiderado, em favor de outros valores e interesses.
5.2 Apesar de se reconhecer que a ação civil pública é instrumento jurídico-processual hábil a tutelar, de modo eficaz, o ambiente, o parágrafo 1º do art. 12 da
Lei nº 7.347/1985 abre uma possibilidade concreta de desconstrução judicial de
um problema ambiental legitimado social e cientificamente.
5.3 O Poder Judiciário, em determinado momento das negociações sociais de
construção de problemas ambientais, apresenta-se como mais um ator nesse processo, contribuindo para os delineamentos da exigência.
5.4 É questionável a efetividade da tutela coletiva ambiental, mesmo quando fundada na Lei nº 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade
por danos causados ao ambiente, vez que tal norma prevê, ao mesmo tempo, a
possibilidade de concessão de medida liminar e sua posterior suspensão, tendo
por base os fundamentos de grave lesão à ordem e à economia popular.

19
“Dessa maneira, chega-se, em nome da liberdade do comércio (isto é: em nome da liberdade de ter lucro), a ignorar
qualquer tipo de problema ou exigência resultando de imperativos coletivos. Não há dúvida em relação à ordem de
prioridade que deve nortear os comportamentos. Pode-se, a rigor, assinar textos para proteger espécies animais ou vegetais, preservar espaços nacionais ou regionais, ou mesmo quase universais, desde que não interfi ram no livre jogo do
comércio.” (CAUBET, Christian Guy. A irresistível ascensão do comércio internacional: o meio ambiente fora da lei?.
Seqüência: Revista do Curso de Pós-Graduação em Direito da UFSC, n. 39, ano XXI, dez./1999. p. 61-62.)
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5.5 Tais conceitos jurídicos, por serem indeterminados, operacionalizam a desconstrução judicial de problemas ambientais, discutidos em sede de ação civil
pública.
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DIGNIDADE E AMBIENTE:
A DIGNIDADE DA VIDA PARA
ALÉM DO ANIMAL HUMANO?
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e Membro do Grupo de Pesquisa Constituição e Direitos
Fundamentais da PUCRS (CNPQ)

1. INTRÓITO – BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO CONTEÚDO NORMATIVO
E CONCEITUAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NA ORDEM JURÍDICOCONSTITUCIONAL BRASILEIRA
A Constituição brasileira de 1988, de forma expressa, no seu art. 1°, inciso III, consagra a dignidade da pessoa humana como seu princípio fundamental
superior, de onde parte e tem origem todo o sistema jurídico pátrio. A dignidade
humana constitui-se da gênese ou matriz axiológica do ordenamento jurídico,
em vista de que é a partir deste meta-princípio que todos os demais princípios
(e também regras) se projetam e onde buscam seus conteúdos normativo-axiológicos. Ingo Sarlet afirma que a dignidade humana, também tomada como
valor constitucional, configura-se como o princípio de maior hierarquia da nossa Constituição e de todas as demais ordens jurídicas que a reconheceram.1 A
dignidade da pessoa humana configura-se também como a pedra basilar da edificação constitucional do Estado (democrático e social) de Direito brasileiro, na
medida em que, como refere Ingo Sarlet, sob uma matriz kantiana, o constituinte “reconheceu categoricamente que é o Estado que existe em função da pessoa
humana, e não o contrário, já que o ser humano constitui a finalidade precípua,
e não meio da atividade estatal”2, o que, diga-se de passagem, demarca a equiparação de forças na relação Estado-cidadão, em vista da proteção existencial
deste último, especialmente no que tange aos seus direitos fundamentais.
Diante de tal afirmação, pode-se extrair a importância central da “dignidade humana” na edificação do Estado de Direito e do ordenamento jurídico
contemporâneos. No âmbito do Estado de Direito Ambiental brasileiro, a dignidade humana deve ser tomada como o fundamento da comunidade estatal3, pro-

1

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988.
3.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 82-3.
SARLET, “Dignidade...”, p. 65.
3
HÄBERLE afirma, a partir da jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão, com fundamento no art. 1º, I,
da Lei Fundamental alemã, que a dignidade constitui o real “fundamento da comunidade estatal” (Grundlage der Staatlichen Gemeinschaft). HÄBERLE, Peter. “A dignidade humana como fundamento da comunidade estatal”. (Tradução de
2
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jetando a sua luz sobre todo o conjunto normativo estatal. Em vista do conteúdo
normativo do princípio (e valor) jurídico da dignidade da pessoa humana4, projetam-se direitos de natureza defensiva (negativa) ou mesmo de natureza prestacional (positiva), como é o caso da garantia do mínimo existencial.5 Da mesma
forma, é importante destacar que os direitos fundamentais, como concretizações
(em maior ou menor medida) da dignidade humana, podem ser opostos tanto
em face do Estado quanto frente a particulares, reconhecendo-se a eficácia entre
particulares dos direitos fundamentais (e principalmente da dignidade humana)6
e a afirmação do princípio constitucional da solidariedade.
No presente estudo, adotar-se-á o conceito jurídico de dignidade humana
formulado por Ingo Sarlet, o qual será tomado como moldura conceitual-normativa (em aberto) e ponto de partida para pensar (e reformular) o conceito
de dignidade humana em face dos novos desafios existenciais impostos pela
degradação ambiental (mas também em face da evolução cultural e dos novos
valores socioambientais). Da mesma forma, a reflexão acerca da dignidade
humana extrapolará a dimensão humana, bem como o espaço temporal presente, questionando sobre a possibilidade de atribuição de dignidade a outras
formas de vida e mesmo às gerações humanas futuras. Para o constitucionalista gaúcho tem-se por dignidade humana a qualidade intrínseca e distintiva
reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa
tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como
venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais
seres humanos.7
A partir de agora, após traçar uma moldura conceitual para a dignidade humana à luz de uma matriz antropocêntrico-kantiana, é que os limites conceituais
e normativos serão forçados em vista de uma comunicação com os novos valores
culturais e éticos que sedimentam as relações socioambientais no marco da sociedade “de risco” (e “em risco” de extinção) deste início de Século XXI. Em face
de ser a dignidade humana o pilar-mestre ou a pedra fundamental de toda a edificação jurídico-constitucional, qualquer modificação conceitual nela provocada
acaba por repercutir e projetar-se para todo o sistema jurídico, principalmente no

Ingo Wolfgang Sarlet e Pedro Scherer de Mello Aleixo). In: SARLET, Ingo Wolfgang (Org.). Dimensões da Dignidade:
ensaios de Filosofia do Direito e Direito Constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 116.
4
Quanto à força normativa inerente ao princípio da dignidade humana e da Constituição como um todo, remete-se à obra
clássica de KONRAD HESSE. HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto
Alegre: Serio Antônio Fabris, 1991.
5
Cf., TORRES, Ricardo Lobo. “A metamorfose dos direitos sociais em mínimo existencial”, in: SARLET, Ingo Wolfgang (Org). Direitos fundamentais sociais: estudos de direito constitucional, internacional e comparado. Rio de Janeiro:
Renovar, 2003, p. 11 e ss
6
Quanto ao desenvolvimento teórico da dignidade como limite e tarefa do Estado, da comunidade e dos particulares, cf. o
tópico 4.4 da obra de Ingo Sarlet, “Dignidade...”, especialmente, pp. 110-118.
7
SARLET, “Dignidade...”, p. 59-60.
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que tange aos direitos fundamentais.
2. A QUALIDADE AMBIENTAL COMO ELEMENTO CONSTITUTIVO DO CONCEITO JURÍDICO
DE DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (DAS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES)
O “homem situado” do mundo plural, conflitual e em acelerada mutação do
nosso tempo encontra-se muitas vezes dividido por interesses, solidariedades e
desafios discrepantes: só na consciência da sua dignidade pessoal retoma unidade
de vida e de destino.8
2.1 Dignidade e Ambiente: A Qualidade Ambiental como Elemento Constitutivo da
Dignidade Humana
A unidade de vida e de destino do ser humano passa necessariamente pela
compreensão da sua dignidade situada no mundo natural. Com a citação acima,
Jorge Miranda nos dá o rumo a ser seguido para enfrentar os desafios contemporâneos; rumo este que está na própria compreensão e consciência do ser humano
a respeito da sua própria dignidade, ou talvez, embora este entendimento não seja
esboçado pelo constitucionalista português, para além da sua própria dignidade,
no reconhecimento da dignidade inerente a outras formas de vida. A fim de possibilitar um destino digno no horizonte futuro, é chegado o momento histórico de
o ser humano humildemente assumir as suas limitações existenciais e reconhecer
o valor inerente ao ambiente que o abriga e lhe dá as bases naturais para a sua
existência de forma digna e saudável. Aí está a unidade de vida e o único destino
possível condizente com a dignidade humana.
O conteúdo conceitual e normativo do princípio jurídico da dignidade da
pessoa humana está intrinsecamente relacionado à qualidade do ambiente9 (onde
o ser humano vive, mora, trabalha, estuda, pratica lazer, bem como o que ele
come, veste, etc.). A vida e a saúde humana10 - ou como refere o artigo 225 da
Constituição Federal, conjugando tais valores, a “sadia qualidade de vida” – só
são possíveis dentro de padrões mínimos exigidos constitucionalmente para o desenvolvimento pleno da existência humana num ambiente onde haja qualidade
ambiental da água que se bebe, dos alimentos que se comem, do solo onde se
planta, do ar que se respira, da paisagem que se vê, do patrimônio histórico e
cultural que se contempla, do som que se escuta, entre outras manifestações da
dimensão ambiental. Como se percebe, a qualidade ambiental está presente nas

MIRANDA, Jorge. A Constituição portuguesa e a dignidade da pessoa humana. Revista de Direito Constitucional e
Internacional, Ano 11, Vol. 45, Out-Dez, 2003. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 82.
9
Nesse ponto, é oportuna a referência ao conceito de ambiente adotado pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente
(Lei n. 6.938/81), em seu artigo 3º, I, o qual evidencia a sua essencialidade à vida: “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”.
10
A Organização Mundial da Saúde estabelece como parâmetro para determinar uma vida saudável “um completo bemestar físico, mental e social” (Apud SARLET, “Dignidade...”, p. 60), o que coloca indiretamente a qualidade ambiental
como elemento fundamental para o “completo bem-estar” caracterizador de uma vida saudável.

8
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questões mais vitais e elementares da condição humana, além de ser elementar à
sua sobrevivência como espécie animal11.
Deve-se destacar que hoje o conceito de vida desenvolve-se para além de
uma concepção eminentemente biofísica, ao passo que os elementos “digna” e
“saudável” determinam um conceito mais amplo de vida que contemple uma dimensão existencial plena de desenvolvimento da personalidade humana, para o
qual a qualidade do ambiente passa a ser um componente nuclear. Neste contexto,
Michael Kloepfer destaca a relação intrínseca entre qualidade ambiental e vida (e
saúde) humana à luz da Lei Fundamental da Alemanha (conjugando os arts. 2º,
inc. 2, e 20a), em razão dos danos de natureza ambiental ameaçarem diretamente
a vida humana, revelando o complexo de direitos e deveres que se projetam da inter-relação entre os direitos fundamentais em questão, principalmente no que diz
com os deveres de proteção do Estado12 (e também deveres fundamentais dos particulares) em face dos bens fundamentais referidos. Na mesma reflexão, Kloepfer
admite que, em que pese um âmbito de proteção comum entre vida (e saúde) e
ambiente, o comando do art. 20a da Lei Fundamental ultrapassa “sensivelmente”
a proteção da vida e da saúde humanas, em face dos deveres ambientais objetivos
e dos deveres de proteção e objetivos do Estado referidos no dispositivo.13 No
que se refere à tutela do ambiente, destaca-se que Lei Fundamental alemã sofreu
alteração recente (26.07.2002) no seu art. 20a (sobre a proteção do ambiente) para
a inclusão da proteção dos animais (die Tiere) entre os objetivos do Estados, que
já continha a proteção das bases naturais da vida (die natürlichen Lebensgrundlagen), caracterizando também uma preocupação crescente das ordens jurídicas
com o bem-estar dos animais.
Nesse prisma, José Afonso da Silva afirma ser a vida a matriz de todos os
demais direitos fundamentais, devendo-se promover a proteção do ambiente
em face do seu valor instrumental à tutela da vida, ou melhor, da qualidade
da vida.14 O direito à vida estaria, assim, sempre subjacente quando da tutela da qualidade ambiental. No mesmo espectro, com base na Constituição
portuguesa, Jorge Miranda, não obstante negar o reconhecimento de um fim
em si mesmo na qualidade ambiental (ou melhor, no ambiente), leciona que
a promoção e proteção da qualidade ambiental consagradas constitucionalmente encontram o seu fundamento na dignidade da pessoa humana.15 Nesse
contexto, a consagração do direito ao ambiente ecologicamente equilibrado

11
Cf. GOLDBLAT, a partir da leitura que faz do pensamento e da obra de ULRICH BECK, afirma que “os perigos ecológicos colocados por acidentes nucleares em grande escala, pela liberação de químicos em grande escala, e pela alteração
e manipulação da composição genética da flora e da fauna do planeta colocam a possibilidade de autodestruição”. GOLDBLAT, David. Teoria social e ambiente. Tradução de Ana Maria André. Lisboa: Instituto Piaget, 1996, p. 232.
12
A citação foi extraída da tradução feita pela colega RITA DOSTAL ZANINI do ensaio “Vida e Dignidade da Pessoa
Humana” (Leben und Würde des Menschen) de MICHAEL KLOEPFER, Professor de Direito Público e Ambiental da
Universidade Humboldt de Berlim. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de Filosofia do Direito
e Direito Constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 167-168.
13
KLOEPFER, idem.
14
SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 4.ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 70.
15
MIRANDA, Jorge. A Constituição portuguesa e a dignidade da pessoa humana. Revista de Direito Constitucional e
Internacional, Ano 11, Vol. 45, Out-Dez, 2003. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 82.
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como direito fundamental16 acarreta no reconhecimento do “caráter vital do
ambiente como condição básica para a vida, indispensável à promoção da dignidade e o bem-estar humanos, e para a concretização do conteúdo de outros
direitos humanos”17.
Dessa forma, não se pode conceber a vida - com dignidade e saúde18 - sem
qualidade ambiental. O elemento “qualidade ambiental” passa a ser constitutivo
do próprio princípio (ou valor) da dignidade da pessoa humana, na medida em
que este é dependente daquele para a sua plena realização. No entanto, é importante deixar claro que os conceitos em tela (dignidade, qualidade ambiental,
saúde e vida), embora guardem íntima (pode-se dizer vital) conexão entre si,
não se confundem ou mesmo se sobrepõem um em relação ao outro, pois são
autônomos e assim serão enfrentados nas argumentações desenvolvidas ao longo do presente trabalho.
José Afonso da Silva afirma que, em razão da aderência do direito ao ambiente ao direito à vida, este contamina o primeiro direito referido com uma
qualidade que impede sua eliminação por via de emenda constitucional19, estando, por via de conseqüência, inserido materialmente no rol das matérias componentes dos limites materiais ao poder de reforma constantes do art. 60, § 4º, da
Constituição Federal, caracterizando o direito fundamental ao ambiente como
cláusula pétrea. Outra não poderia ser a interpretação constitucional dada ao
direito ao ambiente, em vista da consagração da sua jusfundamentalidade. O
que está subjacente à afirmação de José Afonso da Silva é a relação intrínseca
entre vida e ambiente, em vista de que a primeira, para atingir o patamar objetivado pelo ordenamento constitucional, passa necessariamente pela qualidade
ambiental, a qual se agrega como componente nuclear ao conceito jurídico de
dignidade humana.
2.2 Ambiente e Direitos de Personalidade
Seguindo na mesma linha de fundamentação, para afirmar a importância da qualidade ambiental no âmbito do desenvolvimento existencial hu-

16
Destaca-se que o reconhecimento da jusfundamentalidade do ambiente na ordem constitucional brasileira é procedida
através da abertura do catálogo dos direitos e garantias fundamentais prevista no art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, em
face de uma compreensão material dos direitos fundamentais e da própria Constituição.
17
Tradução livre do autor: (“recognize the vital character of the environment as basic condition of life, indispensable to
the promotion of human dignity and welfare, and to the fulfillment of other human rights”). BIRNIE, Patrícia; BOYLE,
Alan. International law and the environment. 2.ed. Oxford/New York: Oxford University Press, p. 255.
18
CANÇADO TRINDADE aponta para a relação direta que se estabelece entre degradação ambiental e saúde humana,
resultando esta gradualmente comprometida na medida em que aquela avança pelo mundo. “Pelos efeitos do aquecimento
global sobre a saúde humana: câncer de pele, lesão na retina ocular, catarata e eventual cegueira, lesão neurológica, menor
resistência a infecções, alteração do sistema imunológico; em suma, a destruição da camada de ozônio pode resultar em
danos substanciais à saúde humana assim como ao meio ambiente (danos a plantas terrestres, destruição do plâncton, um
elemento chave na cadeia alimentar), revelando assim a necessária convergência da proteção da saúde humana e da proteção ambiental.” TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos humanos e meio ambiente: paralelo dos sistemas de
proteção internacional. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1993, p. 64.
19
AFONSO DA SILVA, José. Fundamentos constitucionais da proteção do meio ambiente. In: Revista de Direito Ambiental, n. 27, p. 55.
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mano, é importante vincular tal idéia aos direitos de personalidade. Quanto
aos direitos de personalidade, a doutrina do Direito Civil-Constitucional,
resgatando a dimensão do “ser” em face do “ter”, tem destacado a caracterização normativa de uma cláusula geral de tutela da pessoa, a qual encontra
o seu fundamento no meta-princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana, não resistindo mais, em vista de uma leitura constitucionalizada
dos direitos da personalidade, o entendimento acerca de uma enumeração
taxativa destes. 20 A relação entre dignidade e direitos da personalidade é, de
fato, muito próxima, em vista de ambas estarem diretamente comprometidas
com a concretização da vida humana de forma plena e qualificada (e também saudável).
A natureza existencial da tutela atribuída à personalidade da pessoa
humana representa uma proteção abrangente em face de todas as possibilidades de sua violação, o que deve, necessariamente, acompanhar a evolução
e a complexidade das relações sociais (e socioambientais) contemporâneas.
Nesse sentido, Maria Celina Bodin de Moraes, no intuito de caracterizar
a personalidade como um valor aberto e mutante do nosso ordenamento,
afirma que “a personalidade é, portanto, não um ‘direito’, mas um valor, o
valor fundamental do ordenamento, que está na base de uma série (aberta)
de situações existenciais, nas quais se traduz a sua incessantemente mutável
exigência de tutela”.21
Nesse prisma, em vista da abertura conceitual inerente à personalidade
(como direito e valor do nosso ordenamento), a fim de contextualizá-la em face
dos riscos existenciais criados pela “sociedade de risco” contemporânea, não há
como não inserir a qualidade ambiental como um dos elementos-chave da tutela
da personalidade humana, em vista da relação intrínseca que aquela guarda com
a condição existencial do ser humano. A vida situada em um quadro ambiental
degradado compromete o livre desenvolvimento da personalidade humana, especialmente no que diz respeito à integridade psicofísica do ser humano, que
comporta, nas palavras de Maria Celina Bodin de Moraes, um “amplíssimo direito à saúde”, compreendendo este um “completo bem-estar psicofísico e social”.22 Na mesma linha, Robson da Silva coloca o equilíbrio ambiental como
crucial para que a personalidade humana tenha um “curso normal de desenvolvimento”, o que, principalmente nas grande e médias cidades, está constantemente comprometido em razão dos “desarranjos emocionais e físicos” provocados pela poluição sonora, atmosférica, hídrica, etc., afetando toda a sociedade e
o indivíduo em particular.23

20
Dessa forma, o rol dos direitos da personalidade elencados nos artigos 11 a 21 do novo Código Civil (L. n. 10.406/02) é
meramente exemplificativo, contemplando a possibilidade de direitos da personalidade fora do referido catálogo. BODIN
DE MORAES, Maria Celina. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003, p. 117-8.
21
BODIN DE MORAES, “Danos à pessoa...”, p. 121.
22
BODIN DE MORAES, “Danos à pessoa...”, p. 94.
23
ROBSON DA SILVA, José. Paradigma biocêntrico: do patrimônio privado ao patrimônio ambiental. Rio de Janeiro:
Renovar, 2002, p. 254.
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Não obstante a proeminência do interesse transindividual (ou difuso) do direito fundamental ao ambiente, a dimensão individual-subjetiva é resguardada,
apresentando especial importância na abordagem dos direitos da personalidade.
Perlingieri, ao criticar a limitação da titularidade para a defesa do ambiente para
associações ou mesmo para o Estado no âmbito do Direito italiano, afirma que
o ambiente configura-se como instrumento privilegiado para o desenvolvimento
da pessoa, e, portanto, deve ter reconhecida a sua dimensão individual-subjetiva
como constitutiva do status personae.24
Nesse sentido, Morato Leite afirma a ambivalência do dano ambiental,
que pode recair sobre o patrimônio ambiental (bem comum à coletividade),
mas também atingir interesses legítimos de uma determinada pessoa, “configurando um dano particular que ataca um direito subjetivo e legitima o lesado
a uma reparação pelo prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial”.25 Enfim, sem
descaracterizar a natureza difusa do dano ambiental, é importante destacar
sempre a dimensão individual do dano ambiental, especialmente no que diz
respeito ao prejuízo sofrido pelo indivíduo no desenvolvimento pleno da sua
personalidade em face de condições existências impróprias como decorrência
da degradação ambiental. Conforme revelam Milaré e Loures, “os direitos da
personalidade têm em mira a dignidade humana e, por pressuposto, a existência de condições mínimas que possibilitem o pleno desenvolvimento psíquico
e físico os indivíduos”.26 As condições existenciais mínimas necessárias ao
pleno desenvolvimento da personalidade passam necessariamente pela qualidade do ambiente (ou habitat natural) em que a vida humana se desenvolve,
caracterizando um elo vital entre ambiente e direitos de personalidade (como
projeções da dignidade humana).
2.3 A Dimensão Histórico-cultural do Conceito de Dignidade Humana à Luz da Cultura
Ambientalista: um Diálogo com o Pensamento Jurídico de Peter Häberle
A moldura constitucional da dignidade humana é preenchida com um mínimo universalizável, ao passo que parcela do seu conteúdo é preenchido de
acordo com elementos culturais postos por determinada cultura. De outra forma, está-se a dizer que a dignidade humana é um conceito que se reconstrói
em razão da evolução cultural e da inserção de novos valores ao seu conteúdo,
sendo, portanto, um conceito histórico em constante mutação.27 Nesse sentido,

24
PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: introdução ao Direito Civil Constitucional. Trad. Maria Cristina De
Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 172-3.
25
MORATO LEITE, José Rubens. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2000, p. 99.
26
MILARÉ, Edis; LOURES, Flávia Tavares Rocha. Meio ambiente e os direitos da personalidade. In: Revista de Direito
Ambiental, n. 37, p. 25.
27
Cfr., na obra de Ingo Sarlet, a partir da leitura que o autor faz da obra de HÄBERLE, a referência à dimensão históricocultural da dignidade humana, a qual “não deve ser considerada exclusivamente como algo inerente à natureza humana
(no sentido de uma qualidade inata pura e simplesmente), isto na medida em que a dignidade possui também um sentido
cultural, sendo fruto do trabalho de diversas gerações e da humanidade em seu todo, razão pela qual as dimensões natural e
cultural da dignidade da pessoa se complementam e interagem mutuamente”. SARLET, “Dignidade...”, p. 46.
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para Häberle, afastando qualquer conceituação absoluta, a dignidade humana
possui uma referência cultural relativa, ao passo que se situa num determinado
contexto cultural e tem o seu conceito impregnado por esta cultura, não obstante seja também possível apontar para feições tendencialmente universais do
seu conceito28 (relacionado mais especificamente a sua dimensão natural, e não
cultural). Nesse aspecto, pode-se dizer que determinados componentes fundamentais da personalidade humana devem ser considerados (respeitados e protegidos) em todas as culturas.29
Esta dimensão histórico-cultural da dignidade humana permite, embora
protegido um núcleo essencial de certa forma perene, a mutação conceitual
da dignidade humana, captando no seu âmbito normativo novos elementos ou
valores que são legitimados no espaço sócio-histórico-cultural de determinada comunidade humana. 30 Nesse sentido, a proteção ambiental (ou talvez seja
melhor dizer a própria qualidade de vida) pode ser tomada como um novo componente da dignidade humana na sua versão conceitual contemporânea em face
dos riscos e ameaças existenciais postos pela degradação ambiental. E, a partir
deste novo perfil ambiental da dignidade, deve-se vislumbrar para o futuro um
“desenvolvimento cada vez reforçado dos deveres e obrigações”31 decorrentes
da dignidade humana, especialmente em razão das novas violações ao seu conteúdo ocasionadas pela poluição e destruição do ambiente.
2.3 Dignidade das Futuras Gerações Humanas?
Outro ponto importante na discussão acerca da relação entre dignidade
humana e ambiente diz respeito ao reconhecimento da dignidade das gerações
humanas futuras. Dessa forma, pode-se conceber o princípio da solidariedade numa dimensão inter-geracional, pois há um vínculo elementar na relação
traçada entre o comportamento das gerações humanas contemporâneas em
relação ao ambiente e a qualidade (ou mesmo viabilidade) da vida das gerações futuras. A degradação do ambiente e o esgotamento dos recursos naturais
implicam inviabilidade da vida (de forma digna e saudável) das futuras gerações humanas. Häberle aponta, nesse sentido, para um complexo de responsabilidades e deveres das gerações contemporâneas “viventes” em resguardar as
condições existências paras as pessoas que virão a habitar o planeta, devendose voltar olhar para o futuro de um povo.32

HÄBERLE, “A dignidade...”, p. 126-7.
HÄBERLE, “A dignidade...”, p. 126.
30
“O enunciado constitucional da dignidade humana traz consigo uma medida mínima em capacidade de desenvolvimento
e, com isso, de mutabilidade, da aparentemente “absoluta” dignidade humana. Assim, apenas recentemente se tem tomado
consciência dos riscos e ameaças da esfera ambiental, bem como grupos marginalizados foram apenas há pouco percebidos pela sociedade: as cláusulas da dignidade humana situam-se no contexto da cultura constitucional. Esta transcende o
aspecto jurídico da Constituição: alcançando o cultural, textos clássicos, bem como utopias concretas (v.g. os protetores do
meio ambiente), assim como as experiências de um povo (v. g. com tiranias) e também as esperanças (v.g., a seu tempo, a
unidade alemã ou da Europa atual)”. HÄBERLE, “A dignidade...”, p. 135-6.
31
HÄBERLE, “A dignidade...”, p. 102.
32
HÄBERLE, “A dignidade…”, p. 128.
28
29
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A partir dessa reflexão, a dignidade da pessoa humana também deve ser
tomada como elemento nuclear do Estado Social33, na medida em que esta se dá,
de certa forma, na “referência ao outro” (Du-Bezug)34, reconhecendo-se igualdade em dignidade de todos os membros de determinada comunidade estatal.
No âmbito do Estado Ambiental, a “referência ao outro” toma uma maior amplitude, na medida em que busca proteger também um “outro” que se encontra num espaço temporal-geracional distinto (futuras gerações). Dessa forma,
pode-se dizer que a dignidade humana, fundamenta tanto a sociedade constituída como também aquela ainda a ser constituída no futuro, apontando para deveres e responsabilidades das gerações presentes (em que pese a herança negativa
das gerações passadas) para com as gerações humanas futuras. 35
Na mesma linha argumentativa, Jorge Miranda afirma a natureza relacional e solidarista da dignidade humana, realizando-se esta, para além da sua dimensão individualista, na dignidade de todos, destacando que “cada pessoa tem,
contudo, de ser compreendida em relação com as demais. A dignidade de cada
pessoa pressupõe a de todos”.36 No âmbito das relações jurídicas ambientais,
pode-se conceber a idéia de solidariedade inter-geracional, tendo em vista o
compromisso com as gerações futuras (reconhecida também a sua dignidade)
que se atribui às gerações humanas que hoje habitam a Terra. No mesmo sentido, o catedrático da Universidade de Lisboa, com base na Constituição portuguesa, leciona que: “apela também a Constituição (após 1997) à solidariedade
entre gerações, a propósito do aproveitamento racional dos recursos naturais
(art. 66º, n. 2, d). Mas esta solidariedade assenta ainda no valor dignidade: é
para que as gerações futuras, compostas por homens e mulheres com a mesma
dignidade dos de hoje, possam igualmente desfrutar dos bens da natureza que
importa salvaguardar a capacidade de renovação desses recursos e a estabilidade
ecológica”.37 Registra-se, por fim, que a proteção do ambiente e dos recursos naturais, no âmbito da Constituição portuguesa, foi elevada a tarefa fundamental
do Estado na revisão constitucional de 1982.
A partir da doutrina de Häberle, é possível apontar para uma dimensão
prospectiva da dignidade da pessoa humana, “apontando para um futuro compatível com a dignidade da pessoa”.38 É na esteira de tornar factível um futuro
condizente com uma vida humana digna e saudável para todos os membros da
comunidade humana que as pontes conceituais e normativas entre ambiente e
dignidade mostram-se cada vez mais relevantes na edificação permanente da
teoria dos direitos fundamentais. Mas, em que pese a referida dimensão pros-

HÄBERLE, “A dignidade...”, p. 115.
HÄBERLE, “A dignidade...”, p. 127.
35
HÄBERLE, “A dignidade...”, p. 128.
36
MIRANDA, Jorge. A Constituição portuguesa e a dignidade da pessoa humana. Revista de Direito Constitucional e
Internacional, Ano 11, Vol. 45, Out-Dez, 2003. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 86.
37
MIRANDA, “A Constituição...”, p. 89. Cf. também do mesmo autor, acerca do direito fundamental do ambiente, no
âmbito do direito português, MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional, Tomo IV, Parte dos Direitos Fundamentais. 3.ed. Coimbra: Editora Coimbra, 2000, p. 532-542.
38
HÄBERLE, “A dignidade...”, p. 91.
33
34
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pectiva da dignidade humana, a relação entre ambiente e dignidade também
está no tempo presente, assim como também há estado no passado. No entanto,
no espaço temporal contemporâneo, em vista da defesa de um futuro humano,
é preciso reforçar o elo existencial que vincula ambiente e dignidade, a ponto
de, inclusive, questionar-se acerca da atribuição de forma exclusiva do valor
“dignidade” apenas aos integrantes da espécie humana, sobre o que se refletirá
de agora em diante.
3. A DIGNIDADE DA VIDA PARA ALÉM DO ANIMAL HUMANO?
...tanto o pensamento de Kant quanto todas as concepções que sustentam
ser a dignidade atributo exclusivo da pessoa humana – encontram-se, ao menos
em tese, sujeitas à crítica de um excessivo antropocentrismo, notadamente naquilo em que sustentam, que a pessoa humana, em função de sua racionalidade,
ocupa lugar privilegiado em relação aos demais seres vivos. Para além disso,
sempre haverá como sustentar a dignidade da própria vida de um modo geral,
ainda mais numa época em que o reconhecimento da proteção do meio ambiente como valor fundamental indicia que não mais está em causa apenas a vida
humana, mas a preservação de todos os recursos naturais, incluindo todas as
formas de vida existentes no planeta, ainda que se possa argumentar que tal proteção da vida em geral constitua, em última análise, exigência da vida humana
e vida humana com dignidade.39
3.1 Repensar a Concepção Kantiana (Antropocêntrica e Individualista) de Dignidade
Humana para Além do Ser Humano
A matriz filosófica moderna da concepção de dignidade humana está no
pensamento de Immanuel Kant. Até hoje a fórmula elaborada por Kant conduz a
grande maioria das conceituações jurídico-constitucionais da dignidade humana.
A formulação kantiana acerca da dignidade humana coloca a idéia de que o ser
humano não pode ser empregado como simples meio (ou seja, objeto) para a satisfação de qualquer vontade alheia, mas sempre deve ser tomado como fim em si
mesmo (ou seja, sujeito) em qualquer relação40, seja em face do Estado seja em
face de terceiros. Isso se deve, em grande medida, pelo reconhecimento de um

SARLET, “Dignidade...”, p. 34-35.
A formulação kantiana de dignidade humana está desenvolvida, entre outros escritos, na Segunda Seção da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, quando o filósofo alemão trata da transição da filosofia moral popular para a metafísica
dos costumes. A citação que segue marca de forma expressa o excessivo antropocentrismo no pensamento kantiano, sobre
o qual se pretende refletir e verificar neste trabalho a sua pertinência no pensamento contemporâneo. “Os seres cuja
existência depende, não em verdade da nossa vontade, mas da natureza, têm contudo, se são seres irracionais, apenas um
valor relativo como meios e por isso se chamam coisas, ao passo que os seres racionais se chamam pessoas, porque a sua
natureza os distingue já como fins em si mesmos, quer dizer, como algo que não pode ser empregado como simples meio e
que, por conseguinte, limita nessa medida todo o arbítrio (e é um objeto do respeito).” KANT, Immanuel. Crítica da razão
pura e outros textos filosóficos. Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1974, p. 229.
39
40
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valor intrínseco a cada existência humana.41 A fórmula de se tomar sempre o ser
humano como um fim em si mesmo está diretamente vinculada à idéia de autonomia, de liberdade, de racionalidade e de autodeterminação inerentes à condição
humana. A proteção do ser humano contra qualquer “objetificação” da sua existência e o respeito da sua condição de sujeito nas relações sociais e intersubjetivas
são manifestações da concepção kantiana de dignidade humana. Nesse sentido,
a fim de ampliar a concepção kantiana para além do ser humano, pretende-se no
presente trabalho provocar o questionamento acerca do reconhecimento de um
fim em si mesmo inerente a outras formas de vida (ou da vida de um modo geral),
atribuindo-lhes valor intrínseco, ou seja, dignidade.
Nesse horizonte, a denúncia feita por Ingo Sarlet no inicio deste tópico a
respeito de um excessivo antropocentrismo em torno das concepções de dignidade da pessoa humana é tomada como o ponto de partida para a reflexão que
se pretende levar a cabo no presente trabalho. Em que pese uma a fundamentação doutrinária ainda frágil (pelo menos no campo jurídico) em defesa de uma
perspectiva biocêntrica ou ecocêntrica para a concepção da dignidade humana
(e também do Direito), a relevância do tema, diante da exposição existencial a
que está submetido o ser humano contemporâneo, parece justificar a presente
tentativa de pensar a questão. De fato, o dilema existencial com que se defronta
a humanidade hoje revela a fragilidade (para não dizer falácia) da separação cartesiana entre ser humano e natureza (ou ambiente). Em tempos de gripe aviária,
vaca louca, febre aftosa e outras questões que desnudam o vínculo existencial
elementar existente entre ser humano e ambiente, é insustentável pensar o humano sem relacioná-lo diretamente com o seu espaço ambiental e toda a cadeia
de vida que fundamenta a sua existência. Em vista disso, com a fragilização
das bases naturais que lhe dão suporte, também a vida humana é colocada em
situação vulnerável.
A nova compreensão da relação entre ser humano e natureza provocada
pela sociedade de risco contemporânea coloca também novos contornos para
compreensão da relação dignidade (só humana?) e ambiente. A inquestionável
consagração da proteção ambiental no âmbito jusfundamental e o reconhecimento da qualidade de vida como elemento integrante da dignidade humana
provocam uma reformulação conceitual desta, consagrando o valor ambiental
em face da sua dimensão histórico-cultural. Ingo Sarlet leciona que “os desenvolvimentos em torno da natureza relacional e comunicativa da dignidade da
pessoa humana contribuem para a superação de uma concepção eminentemente especista (biológica) e, portanto, necessariamente reducionista e vulnerável
– de peculiar e específica dignidade dos seres humanos (que por si só, não afasta
uma possível consideração da dignidade da vida de um modo geral)”.42 Nesse
contexto, para além de uma compreensão “especista” da dignidade, que pare-

41
O imperativo categórico (prático) kantiano teria a seguinte formulação: “Age de tal maneira que uses a humanidade,
tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como
meio”. KANT, “Crítica da razão pura...”, p. 229.
42
SARLET, “Dignidade...”, p. 55.
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ce cada vez mais frágil diante do quadro existencial contemporâneo, deve-se
avançar no sentido de ampliar o espectro de incidência do valor dignidade para
outras formas de vida, o que se fará adiante, a partir do pensamento de Peter
Singer, especialmente em face dos seres sencientes.
3.2 Animal Ethics: Um Diálogo com o Pensamento de Peter Singer
A questão sobre o reconhecimento de um valor intrínseco à vida animal
(não-humana), bem como a atribuição de direitos aos animais tem permeado a
discussão no âmbito filosófico, mais especificadamente no campo da ética. Nesse
prisma, alguns autores têm discutido a natureza do comportamento humano e
da ação humana em face dos animais, o que, por si só, iniciou um movimento
praticamente mundial de defesa do bem-estar dos animais43, inclusive com a consagração normativa de tais reivindicações em diversos ordenamentos jurídicos.44
Um dos exemplos mais significativos (se não o mais) deste movimento está na
“libertação animal” de Peter Singer.45 No entanto, as mesmas reflexões também se
fizeram presentes em importantes filósofos e pensadores, como é o caso, apenas
exemplificativamente, de Hans Jonas e Tom Regan46.
Em razão da nova natureza inerente à ação humana ocasionada pela civilização tecnológica, Jonas questiona a validade da concepção antropocêntrica de
toda a ética moderna. Nesse sentido, para o filósofo alemão, não é sem sentido o
questionamento sobre o reconhecimento, sob uma perspectiva moral, de direitos
próprios da natureza47, bem como a proteção de um bem-estar das coisas “extrahumanas”, reconhecendo-se um “fim em si mesmo” para além da esfera humana.48 Em que pese o autor não demarcar a sua posição sobre o tema, a simples
reflexão já se constitui como um prenúncio dos novos caminhos que deverão ser
percorridos no horizonte evolutivo do pensamento humano.
A reflexão formulada por Peter Singer no campo ético é extremamente importante, o qual afirma que o princípio ético sobre o qual assenta a igualdade
humana nos obriga a ter igual consideração para com os animais não-humanos,49
considerando que “a defesa da igualdade não depende da inteligência, da capacidade moral, da força física ou características semelhantes. A igualdade é uma
idéia moral, e não a afirmação de um fato”.50 Nesse ponto, Singer denuncia a “tira-

43
Cfr., sobre o tema, a importante contribuição de ANAMARIA FEIJÓ, A utilização de animais na investigação e docência: uma reflexão ética necessária. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2005.
44
Como, por exemplo, o Animal Welfare Act nos Estado Unidos, em 1985; o British Animals (Scientific Procedures) Act,
na Inglaterra em 1986; e o International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals, de 1984.
45
Destaca-se que a primeira edição da obra de SINGER data de 1975, tendo sido reformulada em 1990. SINGER, Peter.
Libertação Animal. Porto: Via Optima, 2000. Cfr. também SINGER, Singer. Ética Prática. São Paulo: Martins Fontes,
2002.
46
REGAN, Tom. The case for animal rights. Berkeley: University of California Press, 1983.
47
JONAS, Hans. El Principio de Responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Barcelona:
Herder, 1995, p. 35.
48
JONAS, idem.
49
SINGER, Peter. Libertação Animal. Porto: Via Optima, 2000.
50
SINGER, “Libertação...”, p. 4.
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nia dos animais humanos” sobre os animais não-humanos, defendendo que estes
deveriam ser tratados como seres “sencientes”51 e independentes que são, e não
como um meio para os fins humanos. Para ele, o movimento de libertação animal
capitaneado por sua obra vislumbra pôr fim aos preconceitos e discriminação baseados em características arbitrárias como a espécie animal (assim como ocorreu
no passado em relação à raça e ao gênero). A discriminação arbitrária referida
caracterizaria o que Singer denomina de especismo, que configuraria “um preconceito ou atitude de favorecimento dos interesses dos membros de uma espécie
em detrimento dos interesses dos membros de outras espécies”52, assim como se
verificou no racismo e no sexismo, só que agora o que está em jogo não seriam os
interesses dos membros da mesma raça ou do mesmo sexo, mas os interesses dos
membros da mesma espécie.
Singer, sob um viés filosófico utilitarista, com base nas formulações de Jeremy Bentham, afirma que está na “capacidade de sofrimento a característica vital
que concede a um ser o direito a uma consideração igual”, e não na faculdade
da razão ou na faculdade da linguagem ou discurso.53 Se um ser (humano ou
não-humano) sofre, não haveria justificativa moral para recusar ter em conta esse
sofrimento, e da mesma forma não haveria qualquer justificativa moral para considerar a dor (ou prazer) que os animais sentem como menos importante do que
a mesma dor (ou prazer) sentida pelo ser humano.54 Como refere Singer, “a dor
e o sofrimento são maus em si mesmos, devendo ser evitados ou minimizados,
independentemente da raça, sexo ou da espécie do ser que sofre”.55 Para Singer,
“o que devemos fazer é transportar os animais não humanos para a esfera da preocupação moral e deixar de tratar as suas vidas como banais, utilizando-as para
quaisquer fins que tenhamos em mente”.56 A reflexão de Singer nos faz repensar a
justificativa moral para a ação humana, o que passa por nossos hábitos alimentares, métodos agrícolas e pecuários utilizados, práticas experimentais no campo da
ciência, nossa atitude em relação a vida selvagem e a caça, uso de peles, utilização
de animais como diversão em circos, rodeios e jardins zoológicos, entre outras
formas de se levar em conta a vida animal não-humana como simples meio ou
objeto, e não um fim em si mesmo. Está-se, dessa maneira, consagrando o status
moral dos animais sensitivos não-humanos, os quais passam a integrar a comunidade moral juntamente com os seres humanos.

SINGER designa como “seres sencientes” aqueles que detêm capacidade de sofrer e/ou experimentar alegria, determinando a fronteira que coloca o limite da preocupação relativamente aos interesses dos outros seres. SINGER, “Libertação...”, p. 8.
52
SINGER, “Libertação...”, p. 6.
53
SINGER, “Libertação...”, p. 7. Para exemplificar a formulação exposta, é oportuna a passagem da Libertação Animal:
“Uma pedra não tem interesses porque não é capaz de sofrimento. Nada que lhe façamos fará a mais pequena diferença
em termos do seu bem-estar, A capacidade de sofrimento e alegria é, no entanto, não apenas necessária mas também
suficiente para que possamos afirmar que um ser tem interesses – a um nível mínimo absoluto, o interesse de não sofrer.
Um rato, por exemplo, tem interesse em não ser pontapeado ao longo da rua, pois sofrerá se isso lhe for feito”. SINGER,
“Libertação...”, p. 7.
54
SINGER, “Libertação...”, p. 14.
55
SINGER, “Libertação...”, p. 16.
56
SINGER, “Libertação...”, p. 18.
51
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3.3 A Superação do Paradigma Jurídico Antropocêntrico Clássico e o Reconhecimento
da Dignidade da Vida Animal Não-humana no Âmbito Jurídico-constitucional
No âmbito jurídico, principalmente por parte de autores que trabalham com
o Direito Ambiental (ou Direito do Ambiente), tem-se suscitado alguma reflexão sobre a superação do paradigma antropocêntrico na regulação das relações
jurídico-ambientais. 57 Nesta linha, Morato Leite trabalha com o conceito do antropocentrismo alargado (ou moderado), objetivando a tutela do meio ambiente
independentemente da sua utilidade direta ou benefícios ao homem, ao considerar
a preservação da capacidade funcional do patrimônio natural com ideais éticos
de colaboração e interação homem-natureza. 58 Aqui, em que pese a manutenção
de uma compreensão antropocêntrica do Direito, na medida em que se propõe a
sua moderação ou alargamento, está-se já sob uma nova ótica para a compreensão
da relação ser humano-natureza, ao passo que à natureza passa-se a atribuir um
valor intrínseco, ou seja, está-se a reconhecer a natureza, para usar a formulação
kantiana, como um fim em si mesmo59, apesar de esta dimensão ser relacional em
face do ser humano.
Assim, faz sentido perguntar se existe dignidade da vida não-humana e
se os animais são detentores de uma dignidade (e também de direitos)60. Se a
dignidade consiste em um valor que nós atribuímos à determinada manifestação existencial - no caso da dignidade humana, a nós mesmos -, é possível o
reconhecimento do valor “dignidade” como inerente a outras formas de vida
não-humanas. A própria vida, de um modo geral, guarda consigo o elemento
dignidade, ainda mais quando a dependência existencial entre espécies naturais
é cada vez mais reiterada no âmbito científico, consagrando o que Fritjof CAPRA denominou de “teia da vida”61.
A Constituição Federal, art. 225, § 1º, VII, enuncia de forma expressa a vedação de práticas que “provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais
à crueldade”, o que sinaliza o reconhecimento, por parte do constituinte, do valor
inerente a outras formas de vida não-humanas, protegendo-as, inclusive, contra a
ação humana. Tal conclusão é possível em vista de que não se está buscando com

FIGUEIREDO DIAS colaciona que uma das principais novidades postas pela abordagem jurídica do ambiente diz respeito ao trânsito de uma concepção exclusivamente antropocêntrica do Direito para a afirmação de um princípio “biocêntrico” ou “ecocêntrico”. DIAS, José Eduardo Figueiredo. Direito constitucional e administrativo do ambiente. Cadernos do
Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente. Coimbra: Almedina, 2002, p. 13.
58
LEITE, José Rubens Morato. Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2000, p. 79.
59
FREITAS DO AMARAL posiciona-se no sentido de que, quando se está a legislar contra a crueldade frente aos animais,
em verdade não se está a proteger a “delicadeza dos sentimentos do ser humano face aos animais”, mas sim o animal em si
mesmo, atribuindo-lhe um valor intrínseco. Da mesma forma, o ambiente não pode ser protegido apenas em razão da saúde
e da qualidade de vida do ser humano, mas sim em virtude daquele representar um valor em si mesmo. A partir de tais reflexões, o autor, sem posicionar-se, lança o questionamento acerca de tais constatações nos conduzirem ao reconhecimento
de direitos dos animais (e também contra o ser humano). AMARAL, Diogo Freitas do. Acesso à justiça em matéria de ambiente e de consumo. In: Textos “Ambiente e Consumo”, Volume I. Lisboa: Centro de Estudos Jurídicos, 1996, p. 162.
60
Cfr., acerca da discussão e das diferenças entre os as correntes de defensores dos direitos dos animais (animal rights) e
dos defensores do bem-estar dos animais (animal welfare), a obra organizada por CASS SUNSTEIN e MARTHA NUSSBAUM, Animal Rights: current debates and new directions. New York: Oxford University Press, 2004.
61
CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 1996.
57
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tal previsão constitucional proteger (ao menos diretamente) o ser humano. É difícil de conceber que o constituinte, ao proteger a vida de espécies naturais em face
da sua ameaça de extinção, estivesse unicamente a promover a proteção de algum
valor instrumental de espécies naturais, mas, ao contrário, deixa transparecer uma
tutela da vida em geral nitidamente desvinculada do ser humano. Já com relação
à vedação de práticas cruéis contra animais, o constituinte revela de forma clara a
sua preocupação com o bem-estar dos animais não-humanos, negando uma visão
instrumental da vida animal. Dessa forma, está-se a reconhecer a vida animal
como um fim em si mesmo, contrariando o antropocentrismo kantiano.
No mesmo horizonte argumentativo, em face da controvérsia acerca da
atribuição de dignidade e/ou direitos aos animais e demais seres vivos, Ingo
Sarlet afirma que “a tendência contemporânea de uma proteção constitucional e
legal da fauna e flora, bem como dos demais recursos naturais, inclusive contra
atos de crueldade praticados pelo ser humano, revela no mínimo que a própria
comunidade humana vislumbra em determinadas condutas (inclusive praticadas
em relação a outros seres vivos) um conteúdo de indignidade”, que estaria por
revelar que “nem todas as medidas de proteção da natureza não humana têm por
objeto assegurar aos seres humanos sua vida com dignidade (por conta de um
ambiente saudável e equilibrado) mas já dizem com a preservação por si só – da
vida em geral e do patrimônio ambiental, resulta evidente que se está a reconhecer um valor em si, isto é, intrínseco”.62
Um olhar sobre o Direito Penal revela a criminalização de condutas humanas que resultem em crueldade e maus-tratos contra animais. Por trás de tal
postura do legislador infraconstitucional, no âmbito da proteção da fauna, que
seguiu a diretriz prevista na Constituição Federal63, tem-se implícito o reconhecimento, ou melhor, a atribuição do “valor” dignidade a outras formas de vida
não-humanas. A Lei dos Crimes Ambientais (L. 9.605/98), na Seção dos Crimes
contra a Fauna64, ao passo que criminaliza a conduta humana que atente contra
a vida e o bem-estar animal e caracteriza a reprovação social de tal prática, reconhece, em certa medida, um valor inerente à vida animal, independentemente
da sua utilidade ao ser humano.
O penalista gaúcho Paulo Vinicius Sporleder de Souza, rompendo paradigmaticamente com a visão liberal-individualista (também antropocêntrica) do Direito Penal, ante a natureza difusa dos crimes ambientais, provoca a doutrina clássica e consagra o meio ambiente natural como sujeito

SARLET, “Dignidade...”, p. 35.
“Art. 225 (...) § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...) VII – proteger a fauna e a
flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco na sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade”. Cf. artigo sobre a crueldade contra os animais de CUSTÓDIO, Helita Barreira.
“Crueldade contra animais e a proteção destes como relevante questão jurídica ambiental e constitucional”. Revista de
Direito Ambiental, n. 7, Jul/Set, 1997, p. 54 e segs.
64
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou
exóticos: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1(um) ano, e multa; § 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência
dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos; §
2º A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se ocorre morte do animal.
62
63
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passivo da criminalidade, juntamente com a coletividade e a humanidade. 65
Sporleder de Souza, defende uma teoria antropocêntrica-ecocêntrica ou antropocêntrica-relacional sobre os bens jurídicos ambientais onde “o meio
ambiente, mesmo sendo considerado um fim ‘em si mesmo’, deve ser alvo
de proteção penal tendo em vista a idéia relacional de responsabilidade do
homem não só para com a natureza, mas também para com as futuras gerações”.66 A teoria antropocêntrica-ecocêntrica ou antropocêntrica-relacional defendida por Sporleder de Souza sobre os bens jurídicos ambientais
contrapõe-se às teorias: a) antropocêntrica, que não considera o ambiente
como um “fim em si mesmo”, entendendo que a sua proteção tem em vista a
tutela de bens jurídicos estritamente antropocêntricos, sejam eles individuais ou supra-individuais; e b) ecocêntrica, inspirada no pensamento da deep
ecology (ecologia profunda ou radical), que sustenta que o ambiente deve
ser compreendido como um “fim em si mesmo”, justificando-se a proteção
penal independentemente de qualquer relação com o homem e com as suas
necessidades, pois a natureza possui valores próprios que merecem ser tutelados de fora autônoma pelo direito penal.67
Como já referido anteriormente, outro argumento importante para sustentar
a dignidade da vida de um modo geral é referente à proteção de espécies ameaçadas de extinção consagrada pela Constituição, porquanto, na maioria dos casos, a
existência de determinada espécie no ambiente não traz nenhum benefício existencial direto ou mesmo econômico para o ser humano, contrariando a visão posta
pela corrente antropocêntrico-instrumental dos recursos naturais. Nesse exemplo,
a proteção das espécies ameaçadas de extinção não representa a funcionalizacão
da vida animal em razão da sua utilidade ao homem, mas atinge uma dimensão
objetiva de proteção, reconhecendo, de certa forma, um valor – que poderia muito
bem ser denominado de “dignidade” – inerente àquela existência em risco de
extinção. Deve-se destacar que a proteção de espécies ameaçadas de extinção é
mais abrangente do que a vedação de práticas cruéis contra os animais, que se
restringe aos animais, tutelando também a flora e todas as demais formas de vida
que estiverem sujeitas à extinção, o que acaba por revelar, de certa forma, o reconhecimento, por parte do constituinte, de um valor inerente à vida de um modo
geral digno de tutela.
Na jurisprudência brasileira, a vedação de práticas cruéis contra a vida
animal tem encontrado amparo junto ao Supremo Tribunal Federal, que decidiu, respectivamente, pela inconstitucionalidade da prática da “Farra do
Boi” 68 no Estado de Santa Catarina e pela inconstitucionalidade da lei do Es-

65
SOUZA, Paulo Vinícius Sporleder de. “O meio ambiente (natural) como sujeito passivo dos crimes ambientais”. Revista
Brasileira de Ciências Criminais, Ano 12, n. 50, Set/Out, 2004. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 57-90.
66
SOUZA, “O meio ambiente...”, p. 80.
67
SOUZA, “O meio ambiente...”, p. 78-80.
68
Na decisão, o STF analisou o caso à luz do princípio da proporcionalidade e ponderou o direito à manifestação cultural
das comunidades catarinenses e a crueldade contra os animais ínsita na prática da “Farra do Boi”, optando pela vedação da
referida prática e proteção da vida e do bem-estar animal (STF, Rext n. 153.531-8-SC, Rel. Min. Francisco Resek, decisão
em 03.06.97). Cf. dissertação de mestrado Carolina Medeiros Bahia “Colisão de direitos fundamentais ambientais e a regra
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tado do Rio de Janeiro que regulamentava a “Briga de Galo” 69, ambas as decisões fundamentadas na previsão constitucional do art. 225, § 1º, VII. Além
das práticas referidas, pode-se elencar como manifestações cruéis contra
animais, entre outras: caça, rodeio, tourada, rinha de cachorros. Juntamente
com as críticas em relação a práticas cruéis contra animais, merece destaque (e repúdio) também a “cultura pet shop” de “humanização” de animais
domésticos (principalmente cachorros e gatos), aos quais é condicionado o
uso de utensílios e roupas ao modo de se vestir humano, descaracterizando
e desrespeitando a sua identidade animal (e natural). Da mesma forma que
as práticas que infligem sofrimento aos animais, a violação da identidade
natural dos animais é uma forma de agredir a sua existência e a sua condição
natural. Quanto hoje se fala em “bem-estar animal”, tal compreensão não
passa pelo tratamento “personificado” dos animais, mas sim pelo respeito à
sua condição animal e identidade natural.
Em recente decisão proferida pelo Juiz Federal Cândido Alfredo Silva
Leal Júnior, com atuação junto à Vara Ambiental, Agrária e Residual da Comarca de Porto Alegre, foi proibida a caça esportiva amadora no Estado do
Rio Grande do Sul em ação civil pública ajuizada pela associação civil União
pela Vida.70 O Magistrado, reconhecendo valor intrínseco inerente ao meio
ambiente (independente da sua utilidade ao ser humano) e a ruptura com o paradigma antropocêntrico clássico, fundamentou sua decisão na vedação constitucional expressa de práticas cruéis contra a fauna e, fazendo uso do princípio constitucional da proporcionalidade, na desproporção valorativa existente
entre o direito ao lazer do caçador e o resultado de tal prática (morte cruel
dos animais), uma vez que tal medida não passaria pelo critério da necessidade, ao passo que há outras práticas para o lazer humano menos restritivas e
agressivas ao meio ambiente. Ainda, o Magistrado registrou a violação da dignidade humana na medida em que a conduta atacada pela decisão dá exemplo
negativo e incita condutas violentas e contrárias à preservação da natureza,
afrontando um estilo pacífico de vida.
A doutrina e as decisões colacionadas revelam o quanto merece destaque a dimensão histórico-cultural da dignidade, porquanto a prática da
caça amadora projeta e alimenta no âmbito social valores (violência, guerra,
degradação ambiental, extinção de espécies animais, separação homem-natureza, etc.) contrários ao rumo civilizatório tomado pela sociedade contemporânea neste princípio de Século XXI. Nesse sentido, a lição de Häberle
que afirma ter a dignidade uma referência cultural relativa e cambiante,
ajustando-se aos valores presentes no contexto (e também no tempo) cultural de determinada comunidade humana, apesar de ter sempre resguardado

da proporcionalidade: um estudo sobre o conflito entre a liberdade de ação cultural e a proteção da fauna contra atos cruéis
na farra do boi” junto ao Programa de Pós-Graduação do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), defendida em 2004.
69
STF, ADIN n. 1.856-6-RJ, Rel. Min. Carlos Veloso, decisão unânime, em 03.09.98.
70
Proc. n.º 2004.71.00.021481-2.
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um mínimo material universalizável. 71 Dessa forma, considerando os valores
inseridos no âmbito social pela cultura ambientalista, apesar da importância
em se conservar uma autonomia conceitual, a dignidade da vida de um modo
geral caracteriza também uma projeção e realização da dignidade humana,
conjugando a dimensão individual da dignidade e de toda a comunidade humana (enquanto ente coletivo e transindividual).
Por fim, registra-se a importância da conscientização e da sensibilização
acerca do respeito à vida animal não-humana, a qual também deve ter assegurado um patamar de dignidade, em vista do seu bem-estar no ambiente natural. A nossa humanidade também se revela na forma como nos relacionamos
com as demais formas de vida não-humanas. No diálogo travado entre os seus
personagens Hans Castorp e Settembrini, Thomas Mann72, em sua obra “A
montanha mágica”, após referir que a essência do humanismo está vinculada
ao respeito à dignidade humana, destaca que o “céu, por motivos de eqüidade,
pertence aos pardais”.
4. CONCLUSÕES ARTICULADAS
4.1 A qualidade ambiental, à luz da teoria constitucional dos direitos fundamentais, configura-se como elemento constitutivo da dignidade da pessoa
humana, em face do seu caráter fundamental ao pleno desenvolvimento da
personalidade humana.
4.2 É possível o reconhecimento da dignidade inerente às futuras gerações humanas, e não apenas àquelas viventes no presente, ampliando-se a dimensão
temporal da dignidade para as existências humanas futuras.
4.3 Deve-se reformular o conceito kantiano (antropocêntrico e individualista) de
dignidade para além do ser humano, objetivando o reconhecimento de um fim em
si mesmo em outras manifestações existenciais, especialmente em relação aos
animais sensitivos, que passam a ter reconhecido o seu status moral e dividir com
o ser humano a mesma comunidade moral.
4.4 O marco referencial para a atribuição de dignidade à determinada forma de
vida está na sua capacidade de sentir dor (seres sensitivos), o que se dá em razão
do desenvolvimento do seu sistema nervoso central. Tal entendimento, no plano
jurídico-constitucional, pode ser extraído da vedação de práticas cruéis contra
animais expressa no art. 225, §1º, VII, da CF.

71
72

Cf. HÄBERLE, “A dignidade...”, p. 127.
MANN, Thomas. A montanha mágica. Tradução de Herbert Caro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 217.

Teses de Estudantes de Pós-graduação/ PhD and Master Students‘ Papers

933

4.5 Conceito de dignidade dos seres sensitivos, a partir da reformulação do conceito de Ingo Sarlet: “a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser
vivo sensitivo que o faz merecedor de respeito e consideração por parte do Estado
e da comunidade humana, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e
deveres fundamentais que assegurem o ser vivo sensitivo tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover
sua participação livre e autônoma nos destinos da própria existência e da vida em
comunhão com os demais seres vivos”.

Deputado José Sarney Filho
Ex-Ministro do Meio Ambiente

O Brasil conta hoje com uma das mais avançadas legislações ambientais do mundo. Por outro lado, publica-se mais
sobre Direito Ambiental aqui do que em todos os países da América Latina somados. Não obstante tantos avanços,
continua a degradação dos nossos recursos naturais. Nesse contexto de boa lei e cumprimento insuficiente, o
trabalho do Instituto “O Direito por um Planeta Verde” é imprescindível. Responsável por muito do que há de bom
no Direito Ambiental brasileiro, o Instituto, pela excelência de seu trabalho, sempre encontra as portas abertas por
onde passa. Foi a primeira instituição brasileira a abordar o tema da implementação ambiental. E, mais
recentemente, foi também pioneira ao iniciar um Projeto Piloto sobre indicadores de implementação ambiental.
O Brasil deve muito aos membros do Instituto “O Direito por um Planeta Verde”.
José Carlos Carvalho
Ex-Ministro do Meio Ambiente

Since it was founded in 1995, the Law for a Green Planet Institute has played a fundamental role in the
development and consolidation of Brazilian environmental law. In this period, the Institute has participated in the
drafting of environmental laws and regulations enacted by the National Congress and the National Council on the
Environment. Bringing together renowned Brazilian experts, the Institute publishes the prestigious Revista de
Direito Ambiental (Journal of Environmental Law) and conducts capacity-building programs in all regions of the
country. Due to its serious and dedicated work, the Institute has become a national and international reference in
the field of Environmental Law.
Senator Marina Silva, Minister of the Environment

The Law for a Green Planet Institute is the largest and best known legal-environmental think tank in Brazil. With
members from the entire country, many of them professors at leading Brazilian universities, the Institute in only a
few years has been transformed into an indispensable and always-present participant in the great environmental
debates of our country, as often in Parliament as in the academy. At times proposing legislative innovations, such
as the Crimes against the Environment Act of 1998, or at times opposing efforts to weaken existing environmental
laws, the Institute – with its academic and scientific credibility – has become a resource for all those who are
worried about our endangered biodiversity.
Deputy José Sarney Filho
Former Minister of the Environment

Brazil today has some of the most advanced environmental legislation in the world. And we publish more on
Environmental Law than in all the countries of Latin America combined. Despite such progress, the degradation of
our natural resources continues. In this context of good law and insufficient implementation, the work of the Law
for a Green Planet Institute is crucial. Responsible for much of what is good about Brazilian environmental law, the
Institute, because of its excellent reputation, always finds doors open to it. “Green Planet” was the first Brazilian
institution to study the theme of implementation of environmental legislation. And, more recently, it was again a
pioneer in initiating a Pilot Project on environmental compliance and enforcement indicators. Brazil owes much to
the members of the Law for a Green Planet Institute.
José Carlos Carvalho
Former Minister of the Environment

HUMAN RIGHTS AND THE ENVIRONMENT

O Instituto “O Direito por um Planeta Verde” é a maior e mais conhecida instituição jurídico-ambiental do Brasil.
Integrado por especialistas de todo o país, muitos deles professores das melhores universidades brasileiras, o
Instituto em poucos anos se transformou em ator indispensável e sempre presente nos grandes debates
ambientais, tanto no Parlamento, como na academia. Seja propondo inovações legislativas, como a Lei dos Crimes
contra o Meio Ambiente de 1998, seja opondo-se às tentativas de enfraquecimento das leis existentes, o Instituto,
pela sua credibilidade científica e acadêmica, virou ponto de apoio para todos aqueles que se preocupam com a
nossa ameaçada biodiversidade.

DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE

Senadora Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente

ANTONIO HERMAN BENJAMIN
(Organizador/Editor)

Desde a sua fundação, em 1995, o Instituto “O Direito por um Planeta Verde” cumpre um papel fundamental no
desenvolvimento e consolidação do Direito Ambiental brasileiro. Nesse período, o Instituto teve importante
participação na elaboração das leis e normas ambientais aprovadas pelo Congresso Nacional e pelo CONAMA –
Conselho Nacional do Meio Ambiente. Reunindo renomados especialistas do país, o Instituto edita a conhecida
Revista de Direito Ambiental e realiza cursos em todas as regiões do país. Pelo seu trabalho sério e dedicação,
tornou-se uma referência nacional e internacional.
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