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.

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 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”.

DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE

Deputado José Sarney Filho
Ex-Ministro do Meio Ambiente
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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.

ANTONIO HERMAN BENJAMIN
(Organizador/Editor)

Senadora Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente

VOLUME 2
Teses de Estudantes de Graduação
Papers of Law School Students

Criação de Capa: Armando de Lima Sardinha
Imagem da Capa: Clayton Ferreira Lino
Cover Designer: Armando de Lima Sardinha
Cover Image: Clayton Ferreira Lino
Miolo em papel 100% reciclado (Papel Reciclato® da Suzano)
Pages printed on 100% recycled paper (Reciclato® Suzano Paper)
Coordenador Científicos do 10º Congresso Internacional de Direito Ambiental
Academic Coordinator of the 10th International Conference on Environmental Law
Antonio Herman Benjamin (Brazil)
Comissão de Organização do 11º Congresso Brasileiro de Direito Ambiental
Steering Commitee of the 11th Brazilian Conference on Environmental Law
Annelise Monteiro Steigleder (MP-RS), Eladio Lecey (Planeta Verde/Green Planet),
Jarbas Soares Júnior (MP-MG/Office of the Attorney General of
the State of Minas Gerais), Marisa Rocha Teixeira Dissinger
(MP-SP/Office of the Attorney General of the State of São Paulo), Rogério Hetmanek
(FMO/MOA), Silvia Cappelli (MP-RS/Office of the Attorney General of the State
of Rio Grande do Sul, Presidente da Comissão/President of the Commitee) e/and Vanêsca
Buzelato Prestes (Procuradoria do Município de Porto Alegre/Office
of the Chief-Legal Counsel, City of Porto Alegre).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Biblioteca do Ministério Público do Estado de São Paulo

C76d

Congresso Internacional de Direito Ambiental (10.: 2006 : São Paulo,
SP)=International Conference on Environmental Law.
Direitos humanos e meio ambiente = Human rights and the
	environment / org. Antonio Herman Benjamin. – São Paulo : Imprensa
Oficial do Estado de São Paulo, 2006.
2v.
Conteúdo: v.1 Teses apresentadas no 10º. Congresso Internacional
de Direito Ambiental e no 11º. Congresso Brasileiro de Direito Ambiental,
realizados em São Paulo nos dias 6 a 9 de junho de 2006 – v.2 Teses
de estudantes de graduação apresentadas no 1º. Congresso de Estudantes
de Direito Ambiental, realizado em São Paulo nos dias 5 e 6 de junho
de 2006
1. Direito ambiental – Congresso internacional. I. Benjamin, Antonio Herman
de Vasconcelos e, org. II. Título.
CDU 349.6(100)(063)

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

Av. Paulista, 37 Cerqueira Cesar
01311-902 São Paulo SP
Tel. 11 3289 1791

AGRADECIMENTOS
O Instituto “O Direito por um Planeta Verde” agradece à Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, pelo apoio inestimável ao 10º Congresso Internacional de Direito Ambiental, fazendo-o nas pessoas dos doutores Rodrigo César
Rebello Pinho (Procurador-Geral de Justiça), Gabriel Bittencourt Perez, Dalva
Teresa da Silva, Nelson Gonzaga de Oliveira, Marisa Rocha Teixeira Dissinger,
nos membros do CAO do Meio Ambiente (Ana Laura Bandeira Lins Lunardelli,
Filippe Augusto de Andrade Vieira, Nathalie Kiste Malveiro, Roberto Luis de
Oliveira Pimentel e Vânia Maria Tuglio) e nos Promotores de Justiça José Avelino
Grota de Souza, Roberto Carramenha, Roberto Livianu, José Carlos Meloni Sícoli e José Eduardo Ismael Lutti).
Outras pessoas e instituições contribuíram, decisivamente, para o sucesso do
evento, cabendo em especial lembrar:
Governo do Estado de São Paulo (Governador Cláudio Lembo, Secretário
Rubens Lara e Orlando de Assis Baptista Neto)
Ministério do Meio Ambiente (Ministra Marina Silva, Cláudio Roberto
Bertoldo Langone, Gustavo Trindade, João Paulo Capobianco e Silvio Ricardo
da Câmara Canto Botelho)
Ministério da Justiça (Ministro Márcio Tomaz Bastos, Arthur Badin e
Pierpaolo Bottini)
Procuradoria Geral da República (Antonio Fernando B. e Silva de Souza,
Carlos Frederico Santos e Sandra Cureau)
CONAMA (Nilo Sérgio de Melo Diniz)
MOA – Fundação Mokiti Okada (Tetsuo Watanabe, Hidenari Hayashi, Rogério
Hetmanek, Masahito Ono, Jorge Miguel da Silva Albertos, Yoshiro Nagae, Luiz
Fernando dos Reis, Helen Maria Psaros e Alessandra Kobayashi)
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Secretário José
Goldemberg e Suani Teixeira Coelho)
Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo (Secretário Alberto José
Macedo Filho, Marisa Nittolo Costa, Franscisca Tié Sumita, Luis Fernando
Ceribelli Madi, Luiz Orlando de Barros Segala e Antonio Batista Filho)
Associação Paulista do Ministério Público (João Antonio Bastos Garreta
Prats)
Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça (Francisco Sales
de Albuquerque)
AMB – Associação dos Magistrados Brasileiros (Rodrigo Collaço)
AJUFE – Associação dos Juízes Federais do Brasil (Walter Nunes)
ANPR – Associação Nacional dos Procuradores da República (Nicolao Dino)
Embaixada da França (Alain Siberchicot)
Consulado-Geral dos Estados Unidos em São Paulo (Lisa Helling, Cezar
Borsa e Eva Reichmannn)
Procuradoria-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul (Roberto Bandeira
Pereira e Cláudio Barros Silva)

ABRAMPA – Associação Brasileira do Ministério Público e Meio Ambiente
(Jarbas Soares Junior)
Escola Nacional da Magistratura (Luiz Felipe Salomão)
Escola Superior do Ministério Público da União (Lindora Maria Araújo)
Escola Superior do Ministério Público de São Paulo (Nelson Gonzaga de
Oliveira)
Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul
(Luiz Fernando Calil de Freitas)
Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul (Paulo de Tarso
Sanseverino)
Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro (Júlio Horta e Arlindo
Daibert Neto)
CETESB (Otavio Okano)
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo (Professor Hubert Alquéres, Luiz
Carlos Frigerio, Nodette Mameri Peano, Teiji Tomioka, Professora Vera Lucia
Wey, Marcelo Dias Junqueira da Silva, Nanci Roberta da Silva, Fernanda
Buccelli, Alexandra Bernardi Arouca, Robson Minghini, Ricardo Ferreira,
Marli Santos de Jesus, Maria de Fátima Consales e Solange Couto Brianti)
UICN – Comissão de Direito Ambiental/Centro de Direito Ambiental (Sheila
Abed e Alejandro Iza)
Academia de Direito Ambiental da UICN/IUCN Academy of Environmental
Law (Nicholas A. Robinson, Jamie Benidickson e Ben Boer)
INECE (Durwood Zaelke e Kenneth J. Markowitz)
University of Texas School of Law (William Powers e Steven Goode)
ABEMA – Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente
(Alexandrina S. de Moura)
Suzano Bahia Sul Papel e Celulose (Luiz César Pizzotti, Edivaldo Eduardo dos
Santos e José Francisco Pinto Amaral)
Companhia Vale do Rio Doce (José Alberto da Costa Araújo e Márcio Silva
Pereira)
Perdigão (Antonio Zambelli, Silvia Eduarda Ribeiro Coelho e Plínio Lopes
Shiguematso)
GERDAU (Erico Sommer, Rogério Forster e Vera Martini Wanner)
ACEL – Associação Nacional das Operadoras de Celular (Emerson Martins
Costa, Ana Luiza Valadares Ribeiro e Ilara Viotti )
FIESP – Federação das Indústrias de São Paulo (Nelson Pereira dos Reis)
Editora Revista dos Tribunais (Antonio Belinelo, Carlos Henrique de Carvalho
Filho e Regina Belinelo Troncon)
CNI – Confederação Nacional das Indústrias (Armando Monteiro Neto,
Maurício Mendonça e Grace Nogueira Dalla Pria Pereira)
INPEV – Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Décio
Ferraz Júnior)
Rede Accor de Hotéis (Cristiane Magalhães e Paulo Frias)
TAM Linhas Aéreas (Laura Malz e Carina Carvalho)
TAM Viagens (Gustavo Dangelo e Ane Kiefer)
Toyota do Brasil Ltda (Edson Orikassa)
Hotel Transamérica (Paulo Celso Bertero)

special thanks
The Law for a Green Planet Institute would like to thank the Office of the
Attorney General of the State of São Paulo, for its extraordinary support for
the 10th International Conference on Environmental Law, and especially express
its gratitude to Rodrigo César Rebello Pinho, Gabriel Bittencourt Perez, Dalva
Teresa da Silva and Marisa Rocha Teixeira Dissinger. Furthermore, it would like
to thank the members of the Environmental Protection Division of the AG’s Office
(Ana Laura Bandeira Lins Lunardelli, Filippe Augusto de Andrade Vieira, Nathalie
Kiste Malveiro, Roberto Luis de Oliveira Pimentel and Vânia Maria Tuglio) and
other Assistant Attorneys General that helped in the organization of the congress
(José Avelino Grota de Souza, Roberto Carramenha, Roberto Livianu, Roberto Luis
de Oliveira Pimentel, José Carlos Meloni Sícoli and José Eduardo Ismael Lutti).
Other institutions and individuals contributed immensely to the success of
the event and deserve to be mentioned:
The Governor’s Office of the State of São Paulo (Governor Cláudio Lembo,
Secretary Rubens Lara and Orlando de Assis Baptista Neto)
The Ministry of the Environment (Minister Marina Silva, Cláudio Roberto
Bertoldo Langone, João Paulo Capobianco, Gustavo Trindade and Silvio Ricardo
da Câmara Canto Botelho)
The Ministry of Justice (Minister Márcio Tomaz Bastos, Arthur Badin and
Pierpaolo Bottini)
The Office of the Federal Attorney General (Antonio Fernando B. e Silva de
Souza and Sandra Cureau)
CONAMA - The National Environmental Council (Nilo Sérgio de Melo Diniz)
MOA – Mochiti Okada Foundation (Tetsuo Watanabe, Hidenari Hayashi, Rogério
Hetmanek, Masahito Ono, Jorge Miguel da Silva Albertos, Yoshiro Nagae, Luiz
Fernando dos Reis, Helen Maria Psaros and Alessandra Kobayashi)
The Secretariat of the Environment of the State of São Paulo (Secretary José
Goldemberg, Suani Teixeira Coelho and Daisy Engelberg)
The Secretariat of Agriculture of the State of São Paulo (Secretary Alberto José
Macedo Filho, Marisa Nittolo Costa, Franscisca Tié Sumita, Luis Fernando Ceribelli
Madi, Luiz Orlando de Barros Segala and Antonio Batista Filho)
The Association of Public Prosecutors of the State of São Paulo (João Antonio
Bastos Garreta Prats)
The National Association of Attorneys General (Francisco Sales de Albuquerque)
AMB – The Brazilian Association of Judges (Rodrigo Collaço)
AJUFE – The National Association of Federal Judges (Walter Nunes)
ANPR – The National Association of Federal Public Prosecutors (Nicolao Dino)
The Embassy of France (Alain Siberchicot)
The Consulate General of the United States in São Paulo (Lisa Helling, Cezar
Borsa e Eva Reichmannn)
The Office of the Attorney General of the State of Rio Grande do Sul (Roberto
Bandeira Pereira and Claudio Barros
ABRAMPA – The Brazilian Association of Environmental Public Prosecutors
(Jarbas Soares Junior)

The National Judicial School (Luiz Felipe Salomão)
The National School of Federal Public Prosecutors (Lindora Maria Araujo)
The School of Public Prosecutors of the State of São Paulo (Nelson Gonzaga de
Oliveira)
The School of Public Prosecutors of the State of Rio Grande do Sul (Luiz
Fernando Calil de Freitas)
Judicial School of the State of Rio Grande do Sul (Paulo de Tarso Sanseverino)
The Office of the Chief-Legal Counsel, City of Rio de Janeiro (Júlio Horta and
Arlindo Daibert Neto)
CETESB – The Pollution Control Agency of the State of São Paulo (Otavio
Okano)
The Official Press of the of the State of São Paulo (Professor Hubert Alquéres,
Luiz Carlos Frigerio, Nodette Mameri Peano, Teiji Tomioka, Professora Vera Lucia
Wey, Marcelo Dias Junqueira da Silva, Nanci Roberta da Silva, Fernanda Buccelli,
Alexandra Bernardi Arouca, Robson Minghini, Ricardo Ferreira, Marli Santos de
Jesus, Maria de Fátima Consales and Solange Couto Brianti)
IUCN – The Commission on Environmental Law and the Environmental Law
Centre (Sheila Abed and Alejandro Iza)
The IUCN Academy of Environmental Law (Nicholas A. Robinson, Jamie
Benidickson and Ben Boer)
INECE – The International Network for Environmental Compliance and
Enforcement (Durwood Zaelke and Kenneth J. Markowitz)
The University of Texas School of Law (William Powers and Steven Goode)
ABEMA – The Brazilian Association of State Environmental Agencies
(Alexandrina Sobreira de Moura)
Suzano Bahia Sul Papel e Celulose (Luiz César Pizzotti, Edivaldo Eduardo dos
Santos and José Francisco Pinto Amaral)
Companhia Vale do Rio Doce (José Alberto da Costa Araújo and Márcio Silva
Pereira)
Perdigão (Antonio Zambelli, Silvia Eduarda Ribeiro Coelho and Plínio Lopes
Shiguematso)
GERDAU (Erico Sommer, Rogério Forster and Vera Martini Wanner)
ACEL - Associação Nacional das Operadoras de Celular (Emerson Martins
Costa, Ana Luiza Valadares Ribeiro and Ilara Viotti)
FIESP – The Chamber of Industries of the State of São Paulo (Nelson Pereira dos
Reis)
Editora Revista dos Tribunais (Antonio Belinelo, Carlos Henrique de Carvalho
Filho and Regina Belinelo Troncon)
CNI – The National Confederation of Industries (Armando Monteiro Neto and
Maurício Mendonça)
INPEV – Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Décio
Ferraz Júnior)
Accor Hotels (Cristiane Magalhães and Paulo Frias)
TAM Linhas Aéreas (Laura Malz and Carina Carvalho)
TAM Viagens (Gustavo Dangelo and Ane Kiefer)
Toyota do Brasil Ltda (Edson Orikassa)
Hotel Transamérica (Paulo Celso Bertero)

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)

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)

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 compara
tive 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 ins
pired 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)

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.	A paisagem, como bem ambiental incorpóreo, não possui delimitação
físico-política; é bem cultural intangível, avesso a limites espaciais ou
temporais.
2.	Paisagem é noção de caráter ético, social, cultural e jurídico, que tem,
com freqüência, mas nem sempre, valor econômico direto.
3.	A paisagem integra o direito humano e fundamental ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
4.	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.
5.	As Unidades de Conservação são um importante instrumento de proteção
da paisagem; mas não bastam.
6.

A paisagem gera riqueza e emprego, principalmente no turismo.

7.	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.
8.	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.
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 Ecológico-Econômico nacional e regional, competindo aos legitimados da Lei
7.347/85 exigir, judicialmente, o cumprimento desse dever inafastável.
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.
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.
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.
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 jurídicoecológica, 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
poluidor-pagador na sua estrutura dogmática.
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, preocuparse com a prescrição, exatamente quando for demorada a recuperação do
meio ambiente degradado.
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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1. Considerações Preliminares
A preocupação com a manutenção da diversidade de ecossistemas é um dos
maiores desafios postos para (e pelo) homem moderno. Deste modo, não se afigura apressada a afirmação de que o Direito Ambiental visa primordialmente ao
resguardo da diversidade biológica e das interações entre os seus componentes.
Entende-se por diversidade biológica a variação gênica que compõe e estrutura todos os organismos vivos. E são justamente as inter-relações entre estas
formas de vida que condicionam o equilíbrio da biosfera e, por via reflexa, possibilitam a continuidade da própria vida humana.
Para que se tenha idéia da abrangência desta expressão, vale destacar
que a quantidade de espécies conhecidas cientificamente representa um número ínfimo diante do prognóstico que se faz da composição numérica da
biodiversidade. A exponencial diversidade, entretanto, antes de permitir uma
exploração desordenada das espécies, aconselha sua conservação. Impõe-se
considerar que o surgimento ou a extinção de uma espécie, qualquer que seja
ela, implicam conseqüências em cadeia e afetam (positiva ou negativamente)
o equilíbrio da Terra.
Isto posto, cumpre notar a influência humana. Em razão de sua capacidade
transformadora, pode-se dizer que a história do homem é a história da intervenção no ambiente que o circunda. E como esta intervenção, ultimamente, vem se
baseando na satisfação de interesses imediatos, os impactos causados são, no
mais das vezes, negativos.



Expressão análoga a “biodiversidade”, sem embargo de entendimento contrário.
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Ora, se a alteração do equilíbrio da biota tem como causa principal uma ação
antrópica ordenada apenas pelo viés econômico-predatório, é imperativo que se
exija do próprio homem a função de proteger os outros elementos que compõem
a biodiversidade, seja considerando-os em si mesmos (ideal), seja valendo-se de
uma visão utilitarista (real).
Não se discute que o Direito Ambiental, como todo e qualquer tentáculo da
“ciência” jurídica, foi feito por homens e com o fim de regular a sua convivência.
Há de se considerar, entretanto, que na comunidade da vida, o homem é um reles
sub-capítulo, de existência condicionada por todos os demais, devendo, portanto,
avocar a responsabilidade de proteger aquilo de que faz parte, a natureza.
Como diria Milaré (2005, p. 729), “as leis físicas ou naturais regulam o seu
equilíbrio [da Natureza], ao passo que as leis do Direito Positivo tentam proteger
a Natureza contra o desequilíbrio causado por uma única espécie, a humana”.
Há algum tempo atrás, principalmente a partir da Revolução Industrial, a intervenção humana fundamenta-se tão somente, como dito, na satisfação imediata das
necessidades, as quais eram intensamente criadas. Inaugurava-se, assim, uma etapa de
apoteose do desenvolvimentismo econômico a qualquer custo. E para justificar a ação
predatória, comungava-se do idílio de que os recursos naturais e os espécimes vivos
sempre estariam a serviço do homem, e a salvo da ameaça de extinção.
A degradação ambiental exacerbada, no entanto, levou os estudiosos a questionarem-se acerca da suficiência dos mananciais de recursos naturais, bem como
sobre reações em cadeia ocasionadas pela extinção de determinados organismos
vivos. É neste contexto que surge a noção de “desenvolvimento sustentável”, como
antídoto para a perspectiva de se atingir uma degradação ambiental irreversível.
Pretende-se demonstrar com o presente trabalho, que a junção das categorias
“desenvolvimento” e “sustentabilidade”, representou não mais do que uma singela concessão dos mais altos prepostos do sistema capitalista, ante a formação de
uma insurgente classe de ecologistas, visando a aplacar-lhes os ânimos.
Sustentar-se-á, assim, que o comprometimento da biodiversidade e dos elementos abióticos foi apenas teoricamente mitigado, passando a ser legitimada sua
degradação (com ares de moderação), sob a justificativa de um desenvolvimento
que respeite os limites da natureza: uma verdadeira panacéia!
A linha de raciocínio adotada se coaduna em parte com a consubstanciada
no Manifesto Internacional do Ecossocialismo (2003), notadamente em relação à
denúncia do real significado de “desenvolvimento sustentável”.
Conforme consignado no documento retro referido,
Rejeitamos todo tipo de eufemismos ou propaganda que suavizem a
brutalidade do sistema: todo mascaramento de seus custos ecológicos, toda
mistificação dos custos humanos sob os nomes de democracia e direitos
humanos. Ao contrário, insistimos em enxergar o capital a partir daquilo
que ele realmente fez. Agindo sobre a natureza e seu equilíbrio ecológico, o sistema, com seu imperativo de expansão constante da lucratividade,
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expõe ecossistemas a poluentes desestabilizadores, fragmenta habitats que
evoluíram milhões de anos de modo a permitir o surgimento de organismos,
dilapida recursos, e reduz a vitalidade sensual da natureza às frias trocas
necessárias à acumulação de capital (MANIFESTO INTERNACIONAL DO
ECOSSOCIALISMO, 2003) .
2. Sobre o des-envolvimento sustentável
2.1 Os Conceitos Convencionais
A versão convencional sobre o desenvolvimento sustentável o define como
sendo “aquele que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades” (Relatório da Comissão Brundtland, 1987, apud BUARQUE, 2006).
Inicialmente cabe salientar que o conceito é insatisfatório e, de certa forma,
malicioso, por vincular a idéia de solidariedade ambiental para com as gerações
futuras (argumento de razoabilidade indiscutível) ao desenvolvimento sustentável, como se houvesse (e não há) uma correlação necessária entre um e outro.
Em uma definição mais técnica, diz-se que é sustentável o desenvolvimento
que pretende compatibilizar crescimento econômico e conservação ambiental. Há
alguns inclusive, que chegam a afirmar que a eficiência e o crescimento econômicos “constituem pré-requisitos fundamentais, sem os quais não é possível elevar a
qualidade de vida com equidade” (BUARQUE, 2006).
Tenta-se estabelecer um vínculo lógico, em verdade, inexistente, entre a qualidade de vida e a imersão na prática capitalista, numa tentativa de mascarar sua
face contra-humanística.
Ora, a própria análise científico-econômica propõe seja quebrantado o dogma do “desenvolvimento”. O relatório Meadows, de 1972, já apontava o “crescimento zero” como opção para o capitalismo nos anos 70. O economista Ezra
Mishan, em 1971, por sua vez, contrapondo-se aos economistas clássicos, procurou demonstrar que o crescimento econômico não produz diretamente o bem estar
da sociedade. Hoje já se fala, inclusive, em “decrescimento sustentável”.


Manifesto Ecossocialista Internacional. Disponível em <http://www.terrazul.m2014.net/IMG/pdf/manifesto_ecosoc_
int.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2006.

BUARQUE, Sérgio C. Desenvolvimento sustentável: em busca de uma teoria da complexidade do desenvolvimento.
Disponível em: <http://www.educacao.adm.br/pdf/2001/sergio_buarque.pdf >. Acesso em: 29 mar. 2006.

A distinção, largamente difundida, entre “desenvolvimento” e “crescimento” econômicos, será desconsiderada, uma vez
que não encerram nenhuma diferença de conteúdo, senão numa tentativa retórica de justificar o desenvolvimentismo.

BUARQUE, Sérgio C. Ob. cit.

Embora se deva atentar para o conteúdo ideológico desta proposição, vez que visou apenas a justificar a não industrialização dos países economicamente pautados em outras atividades.

cf. SCHLEICHER, Rafael Tavares. Turbulência na política ambiental mundial: as organizações não governamentais e a
convergência entre dois mundos. 2003. p. 14. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) – Universidade de Brasília, 2003. Disponível em: <http://coursenligne.sciences-po.fr/2003_2004/unb/23_04.pdf >. Acesso em: 23 mar. 2006.

cf. RODRIGUES, Jacinto. Reflexão crítica do modelo de crescimento econômico eurocêntrico e propostas para
um desenvolvimento ecologicamente sustentado. Disponível em: <http://www.codesria.org/Links/Research/luso/jacinto.
pdf>. Acesso em: 28 mar. 2006.
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Em suma: o conceito de desenvolvimento econômico sustentável inaugura a
fase de um capitalismo pretensamente ecológico, mais propriamente denominado
“Maquiagem Verde”, uma vez que a lógica(?) capitalista é a da “acumulação de
capital e desacumulação de meio ambiente” (SAMORRIL, 1982, p.98, apud TOMASONI; TOMASONI, 2006)10.
2.2 Da Etimologia dos Termos que Integram a Expressão
De fato, se procedermos a uma análise etimológica dos termos que compõem a expressão supra aludida, perceberemos que há uma forte contradição entre
as palavras “desenvolvimento” e “sustentabilidade”, embora o aspecto semântico
seja argumento que deva ser apenas secundariamente considerado.
Enquanto que o primeiro signo deriva do ramo das ciências econômicas e
encontra-se a serviço da corrida tecnológica, o segundo (“sustentabilidade”) expressa a eleição da preocupação ecológica como diretriz prioritária, visando a um
equilíbrio que conserve a maior biodiversidade possível.
Outra consideração sobre a etimologia: observe-se que o vocábulo “desenvolvimento” é resultado da adição do prefixo “des”, que indica negação, ao substantivo “envolvimento” (des + envolvimento). Ora, se a biodiversidade tem como
constante axiológica primária a idéia de interação, de envolvimento entre os organismos que a compõe, a negação desta interação denota, mais uma vez, que a
sustentabilidade e o desenvolvimento excluem-se mutuamente11.
2.3 Da Origem do Conceito de Desenvolvimento
É interessante ressaltar que a gênese do conceito de desenvolvimento remete
ao discurso de Henry Truman (presidente dos EUAN12), em 1949 e tomou por
base a idéia de sub-desenvolvimento. A esse respeito, Schleicher (2003), em tom
cortante, aduz que:
Lançada a cruzada norte-americana às regiões ‘selvagens’ do mundo, a panacéia oriunda da bipolaridade [desenvolvimento versus subdesenvolvimento] era
tal que não houve indagações acerca do real significado da palavra. Ao contrário,
desenvolvimento foi definido exatamente através de seu antípoda, subdesenvolvimento, que sinteticamente aludia a todas as regiões do globo que não haviam
alcançado o grau de degradação ambiental e de elevação do consumo individual
que vigorava nos Estados Unidos.13

10

TOMASONI, Marco Antonio; TOMASONI, Sônia Marise R. P. Ecologia, ética e ambientalismo: prefácio de suas
ambigüidades. Disponível em: <http://www.geoambiente.ufba.br/Arquivos%20extras/Textos/Ecologia,%20%C3%A9tica
%20e%20ambientalismo.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2006.
11
Interessante anotar que, a vingar o parâmetro semântico, os países sub-desenvolvidos seriam aqueles em que a conservação da biodiversidade é mais satisfatória que nos ditos países desenvolvidos.
12
Estados Unidos da América do Norte
13
SCHLEICHER, Rafael Tavares. Ob. cit., p. 21
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Assim, formulada a definição de desenvolvimento, e construída, a posteriori, a noção de “desenvolvimento sustentável”, pouco tempo se passou até a sua
difusão em escala global, mormente em se considerando a tendência à unificação
das normas ambientais, promovida por essa campanha publicitário/mercadológica
a que se chama “globalização”.
2.4 A Degradação Ambiental e a Pobreza
Saliente-se, também, que o discurso do desenvolvimento sustentável costuma atribuir à pobreza a causa dos males ambientais. Chega, inclusive, a estabelecer um piso de desenvolvimento para os países emergentes, como se houvesse
o propósito de afirmar que é o não desenvolvimento que determina a degradação
do entorno.
É necessário observar, nesse ínterim, que a poluição é examinada sob uma
perspectiva absolutamente eugenista, como se esta decorresse da pressão exercida
pelas populações pobres visando à sobrevivência. Esquece-se de mencionar que
a degradação ambiental decorrente da ação das pessoas e países pobres é apenas
residual, diante dos índices alcançados pelas chamadas “potências” mundiais.
Ao contrário do que querem os idealizadores do projeto de eternização do
desenvolvimento, note-se que a poluição, antes de ser conseqüência da pobreza,
é, em certa medida, sua causa, posto que reforça as condições miseráveis a que
se submetem as pessoas pobres. E ao impor condições alimentares e sanitárias
amplamente desfavoráveis, o desenvolvimento sustentável cumpre a importante
função estratégica de conter o crescimento populacional dos pobres, cuja existência representa um incômodo ao sistema e aos seus controladores.
Em suma, o sistema capitalista considera a degradação ambiental como uma
forma de apropriação de benefícios para alguns (países ricos), enquanto que os
custos são socializados e divididos entre toda a raça humana (países ricos e países
pobres). Uma demonstração concreta desta intenção é trazida pelo “princípio 24”
da Declaração de Estocolmo (1972), o qual estabelece que o melhoramento do
meio ambiente deve ser promovido por todos os países, “em pé de igualdade”,
como se a degradação ambiental não fosse desigualmente levada a cabo14.
A equação “capitalístico-ecológica”, nesse diapasão, prioriza o desenvolvimento econômico, ainda que sob o véu da preocupação ambiental. Resta à conservação da biodiversidade o singelo papel de coadjuvante.
Não se trata, conforme adverte Löwy (2005), de contrapor “homens maus”
(os capitalistas declaradamente ecocidas) aos “homens bons” (os capitalistas verdes). Arremata o mencionado autor:
É o próprio sistema, fundado na impiedosa competição, nas exigências da
rentabilidade, na corrida atrás do lucro rápido que é o destruidor dos equilíbrios
naturais. O pretenso capitalismo verde não passa de uma manobra publicitária,

14
Ressalte-se que esta orientação, absolutamente descabida, foi, de alguma forma, “retificada” pelo princípio 7 da Declaração do Rio de Janeiro (1992)
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de uma etiqueta que visa vender uma mercadoria, ou, na melhor das hipóteses,
de uma iniciativa local equivalente a uma gota de água sobre o solo árido do
deserto capitalista 15
2.5 Uma Analogia Necessária
Com o propósito de tornar mais elucidativa a crítica ao “desenvolvimento
sustentável”, cumpre estabelecer uma análise comparativa entre esta noção e o
postulado da “função social da propriedade”, mormente porque os dois conceitos
reforçam e giram em torno de categorias econômicas.
A “função social da propriedade” outra cousa não é senão o reforço da idéia de
propriedade privada, como bem assinalou Gomes (2004). Segundo ele, trata-se de
“um conceito ancilar do regime capitalista, por isso que, para os socialistas autênticos, a fórmula função social,(...) revela profunda hipocrisia, pois ‘mais não serve do
que para embelezar e esconder a substância da propriedade capitalística’” 16.
De igual forma, a junção do atributo da sustentabilidade ao modus vivendi
desenvolvimentista, consiste em um recurso a legitimar a degradação da biodiversidade (ainda que pretensamente mitigada), em prol da vazão da criatividade
humana, direcionada à descoberta de novas tecnologias, tudo objetivando instrumentalizar a tarefa obsessiva de acumular capital. Ou seja, conforme descreve a
sabedoria popular, “dá-se os anéis para não perder os dedos” (mas não literalmente, porque a lógica da mercancia indica que anéis valem mais que dedos).
Muito se diz que o “desenvolvimento sustentável” representou um avanço
diante do desenvolvimentismo extremo e sem freios de tempos atrás. Há de se
interpretar tal assertiva com reservas.
Ora, em inexistindo um mal declarado a ameaçar o equilíbrio ecológico
(como o era a propriedade absoluta em relação aos socialistóides extremos), é
natural que os cidadãos, e, em especial, os cidadãos-ecologistas, não se coloquem
contrários ao paradigma eleito, mesmo que veladamente a atividade predatória
continue. É até provável que absorvam o engodo da sustentabilidade econômica e,
em suas análises, não ultrapassem os limites do aprisionamento demagógico que
o conceito (de desenvolvimento sustentável) carrega.
3. Solidariedade ambiental entre as gerações
Conforme dito, o direito ambiental, de cunho inegavelmente antropocêntrico, tem como principal motivação a preocupação com as gerações posteriores e
com a perpetuação da raça humana.
Entretanto, falar em solidariedade entre gerações diferentes (solidariedade
diacrônica) sem que haja uma solidariedade, no gozo dos recursos, intra-geração

15
16

LÖWY, Michael. Ecologia e Socialismo. São Paulo: Cortez Editora, 2005, pp. 50-51.
GOMES, Orlando. Direitos Reais. 19.ed. São Paulo: Forense, 2004, p. 127.
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(solidariedade sincrônica) é esvaziar demagogicamente um princípio de fundamental importância.
Cabe observar que a solidariedade intra-geração é uma condição indispensável para a solidariedade inter-geracional, uma vez que não seria razoável exigir
dos estamentos mais assaltados pela avassaladora e inexorável aura capitalista o
não sacrifício dos recursos naturais que sequer asseguram a sua sobrevivência.
Atente-se, ainda, para o fato de que a idéia de solidariedade diacrônica pode
ser utilizada como pretexto para justificar a intervenção dos países do Norte em
países “sub-desenvolvidos” que tenham uma farta biodiversidade, como o Brasil.
Diversos preceitos das Declarações de Estocolmo (1972) e do Rio (1992) aludem
à “cooperação internacional”, criando, assim, uma válvula de escape para o que
já se chamou de Ecofacismo (DUPUY, 1980 apud TOMASONI; TOMASONI,
2006)17. Assim, sob a rubrica da proteção ao meio ambiente e sob o manto do
“desenvolvimento sustentável”, cria-se a possibilidade de empreender uma nova
forma de colonização e de monetarização dos recursos naturais.
Some-se a isto o fato de que esta “cooperação internacional” visa não propriamente à proteção da biodiversidade, mas a utilização de componentes desta
para a descoberta de novas tecnologias. Ou seja, ao invés de instrumentalizar
uma solidariedade ambiental, visa a deixar uma herança tecnológica que nem
se sabe se poderá ser fruída pela eventual geração futura, dados os reveses ao
equilíbrio da Terra.
4. Antropocentrismo: entre a ortodoxia e a suavização
Observe-se que a preocupação ambiental, embora não se trate de consenso
doutrinário, gira em torno da utilidade para o homem dos mananciais de recursos
e das outras formas de vida.
Conforme ensina Nobre (apud MELLO; DINIZ, 2006)18, a concepção de
antropocentrismo deriva de uma posição teológica cristã, a qual “considera que,
como a humanidade está no topo da hierarquia divina na Terra, os interesses de
animais e plantas tem (sic) que subordinar-se (sic) aos interesses humanos.”.
A idéia de antropocentrismo, entretanto, apresenta algumas variações, conforme avança a consciência ambiental das pessoas.
Como dito linhas atrás, em épocas de desenvolvimentismo industrial, vivia-se
uma espécie de antropocentrismo inconseqüente e ortodoxo, na medida em que não
havia nem uma aparente preocupação com o esgotamento ambiental. Com a inserção do atributo da sustentabilidade na idéia de desenvolvimento, o antropocentrismo revestiu-se de uma pretensa racionalidade e incutiu nos imaginários científico e
popular a idéia de que o homem despertou para a preocupação com outras formas
de vida, assumindo sacrificar em parte a idéia de evolução tecnológica.

17

TOMASONI, Marco Antonio; TOMASONI, Sônia Marise R. P. Ob. cit.
MELLO, Antônio C.; DINIZ, Suyene M. da R. O direito ambiental na perspectiva do desenvolvimento sustentável.
Disponível em: < www.professor.unirg.edu.br/ roveroni/projetos/artigos/cesar_1.pdf>. Acesso em: 3 abr. 2006.
18
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Hoje, já se fala em um antropocentrismo reduzido, com a preocupação também voltada para as outras espécies, não por sua utilidade para o homem, mas
por seu valor intrínseco, considerando-se o fato de que muitas das espécies que
formam a biodiversidade habitam o Planeta há muito mais tempo que nós.
5. Por uma efetiva sustentabilidade ecológica
Uma sociedade sustentável, que tenha na diversidade biológica o seu principal trunfo, deriva necessariamente de uma profunda modificação cultural, onde
deixemos de atribuir as mazelas do mundo aos determinismos biológico e social,
passando a acolher a noção de geo-comunitarismo como a única compatível com
a fraterna interação entre os homens e entre estes e as outras formas de vida, numa
verdadeira comunidade biótica chancelada pela valorização da Terra.
Ao invés do individualismo-predatório, mesmo que apresentado com uma
roupagem de prática civilizatória (desenvolvimento sustentável), devemos retornar
àquele modo de vida primitivo (comunitarismo), que outrora chamávamos de selvagem, mas que satisfazia as necessidades humanas e agradava à Mãe-Natureza.
Já dizia o chefe Seattle, em 1854, em sua famosa carta ao então presidente
estadunidense, numa demonstração da sabedoria milenar dos povos tradicionais:
“O que ocorre com a Terra recairá sobre os filhos da Terra. Há uma ligação em
tudo”19.
De imediato, subjacente à imposição de limites ao crescimento, é necessário
que se promova uma gradativa alteração do paradigma quantitativo das necessidades humanas, direcionando-as para a vertente qualitativa, de realizações pessoais (e
não patrimoniais).
Como diria Boff (1999), “toda cultura cria o âmbito das evidências cotidianas,
das convicções inquestionáveis e, como tal, gesta uma subjetividade coletiva adequada a ela.”. E arremata: “Sem uma cultura capitalista que veicula as mil razões
justificadoras da ordem do capital, o capitalismo não sobreviveria” 20.
Ou seja, um projeto que vise à sustentabilidade ecológica perpassa pela imposição de limites à corrida hedonista dos países ricos, bem como a indispensável
revisão de conceitos, como forma de iniciar o pagamento de uma dívida eterna
travada em desfavor da comunidade de vida e dos elementos que propiciam a vida,
conjunto que forma o que se chama de Gaia.
6. Conclusões ARTICULADAS
Apenas uma autêntica modificação dos valores imperantes, que perpasse
pela conscientização ambiental da população mundial, poderá levar ao entendi-

19
Mensagem do Chefe Seattle. Disponível em <http://www.geoambiente.ufba.br/Arquivos%20extras/Textos/
Chefe%20%20Seattle.htm>. Acesso em: 14 abr. 2006.
20
BOFF, Leonardo. O ecocídio e o biocídio. In: SADER, Emir (Org.). 7 pecados do capital.
Rio
de Janeiro: Record, 1999. p.34-35.
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mento de que o Homem representa algo mais do que uma carcaça com necessidades inventivamente criadas pelos que se locupletam das riquezas naturais.
Diante disto, torna-se imperativo colocar em prática as limitações econômicas contempladas por uma visão geo-comunitária, inaugurando uma verdadeira
noção de sustentabilidade ecológica.
Por todas as razões expostas, chega-se às conclusões que se seguem:
6.1 O alinhamento a uma política de desenvolvimento sustentável é um desserviço
à causa ambiental e provoca danos irremediáveis à biodiversidade, e, por conseqüência, à cadeia de vida.
6.2 É necessário que combatamos com olhos clínicos a prática dissimulada da
espoliação da natureza, rechaçando a legitimação cultural dos valores individualistas e predatórios, sempre atentos para alternativas como o ecossocialismo ou o
geo-comunitarismo.
6.3 Para que se promova essa mudança de paradigma é imperiosa a internalização
de valores como a fraternidade e o comunitarismo, atentando para a qualidade (e
não quantidade) das escolhas dos homens.
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1. Introdução
Durante as últimas décadas, tem-se vivido um período crítico no que diz
respeito à conservação da diversidade biológica. Ao longo de sua evolução, o
homem utilizou-se, indiscriminadamente, de bens e serviços proporcionados pela
biodiversidade, atingindo-se, em conseqüência, um estágio onde se é urgente uma
tutela mais efetiva do nosso patrimônio natural.
De fato, a vasta extensão territorial brasileira, a complexa variedade de espécies que a povoa, e o potencial tecnológico hoje disponível para o seu aproveitamento como valor econômico, uma vez feito o seu mapeamento e consolidado
o seu conhecimento científico, tornam a biodiversidade do Brasil uma riqueza
efetiva e um desafio permanente, de modo que se apresenta como um bem do qual
o Direito deve estar cada vez mais a proteger.
2. A biodiversidade e a sua ameaça em razão da ação humana
Inicialmente, cumpre-nos esclarecer, mesmo que em linhas gerais, o que seja
a biodiversidade para, posteriormente, mostrar a sua tutela por parte do Direito,
assim como as devidas implicações encontradas na Lei 11.284/06, relacionadas a
esta temática.
Em verdade, imprescindível para o estudo das normas de conduta é o conhecimento do fato a estas subjacente. Consoante a festejada Teoria Tridimensional
do Direito, primeiro surge o fato, em seguida o homem valora-o, para, então,
estatuir uma norma que o discipline.
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Foi com a evolução das Biociências que se passou a aprofundar e ampliar
conceitos relativos ao fenômeno da riqueza do conjunto de seres vivos localizados
em uma determinada área.
A expressão biodiversidade equivale à diversidade biológica, devendo ser
considerada em três níveis. Primeiramente, a diversidade biológica inclui diversidade genética, entendida esta como a variação genética encontrada em muitas
espécies. A diversidade biológica no nível das espécies constitui todas as espécies encontradas em um dado ecossistema. Por fim, comporta a diversidade de
ecossistemas, sendo esta variedade dos tipos de habitat e processos em uma dada
região.1
A Convenção da Biodiversidade fornece-nos o seu conceito jurídico, estabelecendo que se trata da “variabilidade de organismos vivos de todas as origens e
os complexos ecológicos de que fazem parte: compreendendo ainda a diversidade
dentro das espécies, entre espécies e de ecossistemas”.
Pode-se notar, portanto, a enorme importância que a preservação da biodiversidade representa, sendo todos os seus níveis indispensáveis para a sobrevivência
contínua das espécies e das comunidades naturais, além de serem igualmente importantes para a espécie humana. No que concerne à diversidade das espécies, a
sua funcionalidade destaca-se no fornecimento de recursos e alternativa de recursos
para os serem humanos, além de representar o alcance das adaptações evolucionárias e ecológicas das espécies em determinados ambientes. Já a diversidade genética
é indispensável para a manutenção da vitalidade reprodutiva, a resistência a doenças
e a habilidade de se adaptar a mudanças. Por fim, a diversidade de ecossistemas significa a resposta coletiva das espécies às diferentes condições ambientais.
Nos tempos atuais, no entanto, a preservação da biodiversidade tem sido
gravemente ameaçada pelo sistema capitalista de produção. Os atuais padrões de
consumo, no mundo rico, têm incentivado, cada vez mais, os países subdesenvolvidos a exportarem suas mercadorias, destacando-se, entre estas, as madeiras
nobres, cuja extração provoca a degradação do meio ambiente.
A prática acima descrita, juntamente com a erosão do solo, a desertificação,
os desmatamentos e queimadas, a caça e a pesca predatórias, o comércio ilegal
ou ilícito de espécimes, etc. insere-se entre as causas locais de ameaças à biodiversidade.
3. O Direito Ambiental e a tutela da biodiversidade
O processo de degradação ambiental voltou a atenção dos homens para a
questão ecológica, a qual, dentre outras implicações, ensejou o surgimento de
normas jurídicas de tutela do ambiente.
Nas suas lições de Direito Ambiental Constitucional, José Afonso da Silva
preleciona que a crescente intensidade dos desastres ecológicos despertou a cons-

1

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 33.
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ciência ambientalista por toda a parte, chamando a atenção para o problema da
degradação e destruição do meio ambiente, natural e cultural, de forma sufocante.
Daí adveio a necessidade da proteção jurídica ao meio ambiente, com o combate
pela lei de todos os meios de dano a sua qualidade e ao equilíbrio ecológico, de
onde foi surgindo uma legislação ambiental em todos os países.
A par das discussões doutrinárias acerca da autonomia do Direito Ambiental, o certo é que se pode defini-lo, como o faz Edis Milaré, da seguinte forma:
complexo de princípios e normas coercitivas 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.
Voltando-se para uma proteção adequada da biodiversidade e da integridade
do patrimônio genético é que o Direito Ambiental estatui normas que dispõem
sobre o planejamento e manejo cuidadoso dos recursos genéticos, estabelecendo prioridades que levam em conta os seguintes princípios, lembrados por José
Afonso da Silva:
•	Preservar o maior número possível de variedades de plantas de cultivo,
de plantas forrageiras, de árvores madeireiras, de gado, de animais para
aqüicultura, de micróbios e de outros organismos domésticos, assim
como de seus parentes selvagens;
•	Assegurar que os programas de preservação no local de ocorrências protejam: os parentes silvestres das plantas e dos animais de valor econômico ou com outra utilidade, assim como seus habitats; os habitats das espécies únicas ou das espécies ou das espécies ameaçadas; os ecossistemas
únicos; e as amostras representativas dos tipos de ecossistemas;
•	Determinar a dimensão, a distribuição e o manejo das áreas protegidas,
em função das necessidades dos ecossistemas e das comunidades animais
e vegetais a proteger;
•	Coordenar os programas nacionais de áreas protegidas com os programas
internacionais.
4. Aspectos constitucionais de proteção à biodiversidade
A Constituição da República de 1988 foi a primeira de nossa história que
assumiu deliberadamente a questão ambiental, tratando-a em termos amplos e
modernos, dispensando para tanto todo um capítulo no título da “Ordem Social”
(capítulo VI do Título VIII).
A Carta Magna positivou o direito ao meio ambiente, seguindo a tendência
verificada no final do século XX, de reconhecimento e proteção de uma outra
dimensão de direitos fundamentais, assentada na fraternidade.




MILARÉ, Edis. Direito do ambiente. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2005. p. 155.
SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. pp. 91-2.
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Enquadra-se, na classificação doutrinária constitucional, entre os direitos da
terceira geração. Estes, no dizer de Paulo Bonavides,
não se destinam especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo,
de um grupo ou de um determinado Estado. Têm primeiro por destinatário o gênero humano mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como valor
supremo em termos de existencialidade concreta.
Não cabe aqui aprofundar o estudo sobre o grau de normatividade dos princípios, mas o certo é que, a partir do momento em que foram introduzidos nos
textos constitucionais, houve um crescente processo responsável por conferir-lhes
juridicidade, de modo que, hoje, no pós-positivismo, alcançaram preeminência no
ordenamento, onde são as normas supremas.
O Constituinte de 1988 declarou que todos têm direito ao meio ambiente
equilibrado (art. 225, caput). Daí se extrai o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa humana. É direito fundamental, embora não se encontre arrolado entre aqueles do Título II, por força do §2º,
do art. 5º.
Trata-se de direito que gravita em torno do direito à vida (art. 5º, caput).
Este é matriz de todos os demais direitos fundamentais do homem, de modo que
orientará toda a tutela do meio ambiente.
Acrescente-se, por oportuno, que não se trata, simplesmente, do direito ao
meio ambiente, mas de um meio ambiente “ecologicamente equilibrado”, o qual
é imprescindível para a qualidade de vida.
Para assegurar a efetividade desse direito fundamental, incumbe ao Poder
Público, dentre outras medidas, preservar a biodiversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético (art. 225, §1º, II), sendo essa a que diretamente nos
interessa.
Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético implica em
preservar todas as espécies, mediante o fator caracterizador e diferenciador da
imensa quantidade de espécies vivas do Brasil, incluindo todos os reinos biológicos.
Assim, inarredável é o dever do Poder Público de preservação da biodiversidade, de modo que qualquer medida que implique em desobediência a esse preceito será inconstitucional. Ademais, vislumbramos a possibilidade de controle
de constitucionalidade por omissão em caso de inércia administrativa e legislativa
para efetivação dessas medidas que favorecerão o equilíbrio do meio ambiente
(art. 103, §2º).
Destarte, a análise da Lei 11.284/06 será direcionada à apreciação de sua
conformidade, ou não, ao mandamento constitucional de preservação da biodiversidade.



BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 569.
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5. A evolução da legislação ambiental brasileira na preservação da
biodiversidade
Por se tratar de objeto cujos estudos estão florescendo o tratamento legal
dispensado à biodiversidade é recente, não obstante ter merecido atenção durante
todo o processo de proteção dos recursos naturais, ainda que de forma fragmentária.
O Brasil figura como signatário em algumas convenções internacionais, as
quais influenciam a criação e o melhoramento de nossos próprios estatutos legais.
Cite-se entre aquelas a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies
de Fauna e Flora Selvagens em Perigo de Extinção (CITES), a Convenção das
Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a Convenção de RAMSAR sobre Zonas
Úmidas de Importância Internacional e a Convenção da Biodiversidade (CDB), a
qual merece destaque.
A CDB foi assinada pelo Brasil durante a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 05.06.1992. O Congresso Nacional aprovou-a em 03.02.1994, e o depósito de ratificação junto à ONU se deu em
28.02.1994. A promulgação pelo Presidente da República, por seu turno, só ocorreu em 16.03.1998, quando passou a viger no ordenamento jurídico brasileiro.
Os três princípios básicos da CDB são:
•	Considerar o valor intrínseco da biodiversidade, ou seja, além de encarar a biodiversidade como recurso explorável, valoriza suas propriedades
fundamentais, como a manutenção do equilíbrio ecológico e da diversidade genética, além dos aspectos sociais, científicos, educacionais, recreacionais e estéticos;
•	Reafirmar o direito soberano dos Estados sobre seus próprios recursos
biológicos e genéticos; e
•	Reafirmar a responsabilidade dos Estados pela conservação de sua biodiversidade e pela utilização sustentável de seus recursos biológicos.
Merece destaque a inauguração do paradigma da soberania nacional sobre
a biodiversidade, impondo a responsabilidade de regulamentação de seu acesso
aos próprios países detentores. Outro ponto importante da Convenção é o reconhecimento da importância dos conhecimentos tradicionais para a manutenção da
biodiversidade.
Em escala infraconstitucional, a diversidade biológica é tutelada de maneira
esparsa através da proteção, por exemplo, da flora (Lei 4.771/65), da fauna (Lei
5.197/67); de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental (Lei 6.902/81);
dos cetáceos (Lei 7.643/87); de ecossistemas específicos, como a Mata Atlântica
(Dec. 750/93), não havendo codificação e sequer compilação a respeito.



AZEVEDO, Cristina M. A. et al. A convenção sobre a diversidade biológica no Brasil: considerações sobre sua
implementação no que tange ao acesso ao patrimônio genético, conhecimentos tradicionais associados e repartição
de benefícios. Revista de Direito Ambiental. Ano 10. nº 37. janeiro-março de 2005. Coordenação: Antônio Herman V.
Benjamin e Edis Milaré. São Paulo: RT. pp 113-143.
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Vale ressaltar, ainda, a instituição da Política Nacional da Biodiversidade
pelo Dec. 4.339, de 22.08.2002, sendo fixados os princípios e as diretrizes para o
desenvolvimento de estratégias, políticas, planos e programas nacionais de biodiversidade coadunados com a Política Nacional do Meio Ambiente e a Declaração
Rio-92.
Enfim, chega-se a um marco na legislação ambiental brasileira, que a Lei
11.284/06, objeto de críticas e exaltações por parte de ambientalistas e juristas, no
que concerne a sua efetividade na proteção ambiental.
6. A Lei 11.284, de 02 de março de 2006
O diploma legal objeto da presente análise, tem como principal objetivo (colocado como princípio) a proteção dos ecossistemas, do solo, da água, da biodiversidade e valores culturais associados, bem como do patrimônio público. Como
resultado prático, pode vir a combater a grilagem de terras, um dos principais
fatores de desmatamento, e desenvolver a economia em diversas regiões do país
de maneira menos predatória. A lei também disciplina a concessão de florestas
públicas para a exploração sustentável, a criação do Serviço Florestal Brasileiro
(SFB), de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF) e de um
Cadastro Nacional de Florestas Públicas, entre outros.
Embora não se trate de lei específica sobre a diversidade biológica, não resta
dúvida de que esta sofrerá os efeitos de sua disciplina, sobretudo em face da regularização da exploração de florestas, as quais constituem ecossistemas extremamente complexos, de suma importância para a sobrevivência humana.
Apresentada num contexto em que 70% do comércio madeireiro do país
ocupa a ilegalidade, o seu escopo é justamente a proteção e o estímulo para que
as empresas operem na legalidade de forma sustentável, diminuindo, assim, o
espaço para o mercado negro e as madeireiras que trabalham de forma predatória.
Além disso, ao obrigar a identificação e o cadastramento das terras onde estão
situadas as florestas, a norma também constitui um eficaz instrumento no combate
à grilagem, considerada, como visto, uma das principais causas locais de ameaça
à biodiversidade.
A lei em questão apresenta-se como uma política pública de natureza eminentemente instrumental relativa a pontos críticos de um cenário preestabelecido.
Deve-se atentar para dois fundamentos essenciais no que concerne a essa atuação:
primeiramente, de que os direitos ambientais em razão de sua natureza difusa
devem ser tutelados pelo Estado; depois, de que a tutela do Estado deve levar em
consideração o interesse de toda a sociedade.
O fato é que o Brasil possui ecossistemas debilitados pela ação desenfreada
e ilegal, estando, a título de exemplo, a Mata Atlântica com não mais do que 7%
da cobertura original. Acrescente-se mais um dado assustador: estimativa do Ins-

6
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tituto Nacional de Pesquisas Espaciais indica 25.475 km2 de área desflorestada no
período 2001-2002, na Amazônia. O desmatamento nesta cresceu 40% no referido biênio em relação ao período anterior. Segundo estimativa do Inpe (Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais), a área desmatada pulou de 18.166 km2 para
25.476 km2, o equivalente a quase um Haiti.
Cumpre examinarmos, neste passo, os principais pontos do diploma legal
em destaque.
No art. 2º encontram-se os princípios de gestão de florestas públicas. Como
tais, irradiam-se, necessariamente, por todo o texto legal, atuando como normas
jurídicas, além de serem elementos de interpretação. Destaque-se entre os mesmos: I- a proteção dos ecossistemas, do solo, da água, da biodiversidade e valores
culturais associados, bem como do patrimônio público (já citado); II- o estabelecimento de atividades que promovam o uso eficiente e racional das florestas e que
contribuam para o cumprimento das metas do desenvolvimento sustentável local,
regional e de todo o País; VI- a promoção e difusão da pesquisa florestal, faunística e edáfica, relacionada à conservação, à recuperação e ao uso sustentável das
florestas; VIII- a garantia de condições seguras que estimulem investimentos de
longo prazo no manejo, na conservação e na recuperação das florestas.
A preocupação com a biodiversidade e com a conservação e uso sustentável
das florestas concedidas é, pois, preocupação do legislador, de modo que em todos
os contratos de concessão firmados cabe ao Poder Público estabelecer cláusulas
aptas a cumprirem com os princípios descritos, assim como zelar pelo efetivo
cumprimento por parte dos concessionários.
A gestão das florestas públicas compreende: a criação de florestas nacionais,
estaduais e municipais, nos termos do art. 17 da Lei 9.985/2000, e sua gestão direta; a destinação de florestas públicas às comunidades locais; a concessão florestal.
A Lei 9.985 é a que regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, além de instituir o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza e dar outras providências (art. 4º, incisos I, II e III).
Saliente-se que as florestas públicas ocupadas ou utilizadas por comunidades locais serão destinadas a estas mediante criação de reservas extrativistas e de
desenvolvimento sustentável, concessão de uso, ou outras formas previstas em
lei, sempre de forma não onerosa para o beneficiário (art. 6º). Com isso, esta forma de gestão sobreleva-se à concessão, de modo que atende ao preceito da CDB
que exorta os países a respeitar, preservar e manter o conhecimento, inovações e
práticas das comunidades locais no sentido da utilização sustentável da biodiversidade.
As concessões florestais consistem na disciplina mais extensa da lei.
As áreas a serem concedidas serão descritas em um Plano Anual de Outorga
Florestal – PAOF. Em suas disposições transitórias, a lei fixa em, no máximo, 20%
da área de florestas públicas da União a parcela passível de concessão no prazo
de 10 anos contados da sua publicação. Trata-se de limitação que constitui um
mecanismo de salvaguarda que garante uma fase de experiência e avaliação da
implementação do sistema de concessões.
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É de verificar-se que a lei exclui as unidades de conservação de proteção
integral, as reservas de desenvolvimento sustentável, as reservas extrativistas, as
reservas de fauna e as áreas de relevante interesse ecológico, salvo quanto a atividades expressamente admitidas no plano de manejo da unidade de conservação,
assim como as terras indígenas, as áreas ocupadas por comunidades locais e das
áreas de interesse para a criação de unidades de conservação de proteção integral,
impedindo a sua concessão (art. 11).
O objeto da concessão consiste na exploração de produtos e serviços florestais, sendo proibida a outorga da titularidade imobiliária ou qualquer preferência
em sua aquisição (art. 16, § 1º, I). Ora, é sabido que há muito tempo as florestas
públicas vêm sendo geridas através de um mecanismo perverso onde a posse e a
titulação das terras públicas são entregues a particulares através de documentos
inidôneos. Nesse sistema, as terras podem ser adquiridas por empresas estrangeiras. Pode-se dizer que, com a nova norma, há o fim da privatização das áreas
florestais públicas. Florestas Públicas devem permanecer florestas e públicas. Outrossim, não há qualquer possibilidade de regularização de terras expropriadas
por grileiros.
Outra importante garantia conferida à proteção da biodiversidade é a vedação absoluta ao acesso ao patrimônio genético para fins de pesquisa e desenvolvimento, bioprospecção ou constituição de coleções. Ademais, proibido está o uso
dos recursos hídricos acima do especificado como insignificante, nos termos da
Lei 9.433/97, a exploração dos recursos minerais, bem como de recursos pesqueiros ou da fauna silvestre (art. 16, § 1º, II a V).
Registre-se, ainda, a obediência legal a preceito constitucional, no que tange
à exigência de estudo prévio de impacto ambiental para concessão de licença para
o uso sustentável da unidade de manejo de floresta pública.
Inadequado seria esquecer, também, da grande polêmica gerada a respeito
de eventual entrega das florestas brasileiras e, por conseguinte, de nossa rica diversidade biológica, para as empresas estrangeiras. Afastando esta hipótese, o art.
19, § 1º estatui que somente poderão ser habilitadas às concessões empresas ou
outras pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede e administração no Brasil. Mesmo que parte das concessões venham a ser manejadas
por empresas com participação de capital estrangeiro, estará assegurada a total
soberania brasileira sobre as florestas públicas, afinal, conforme antes anotado,
e como se depreende facilmente do instituto da concessão, a titularidade do bem
jurídico continua com o Poder Público.
No que diz respeito à fiscalização desse sistema de concessões destaca-se,
pelo menos, três mecanismos de monitoramento. Primeiramente, temos o IBAMA, órgão ambiental encarregado de fazer anualmente a fiscalização dos aspectos ambientais do plano de manejo. Em seguida, tem-se o Serviço Florestal Brasileiro, sendo este encarregado de fiscalizar anualmente o cumprimento do contrato
de concessão. Por fim, haverá também uma Auditoria Independente, a qual deverá
ser realizada pelo menos a cada três anos.
Em análise última, é necessário destacar que a Lei 11.284/06 incidirá sobre
todos os biomas nacionais. Não obstante, as florestas a serem submetidas à con-
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cessão florestal serão avaliadas pelos órgãos competentes, quanto à viabilidade
sócio-ambiental do desenvolvimento do manejo florestal para exploração de produtos e serviços na unidade de manejo. Desta forma, caso haja risco de dano ambiental às florestas, a anuência prévia será negada, importando no impedimento
da concessão florestal.
7. ConclusÕES ARTICULADAS
7.1 De tudo que foi exposto, claro apresenta-se a proteção à biodiversidade por
todo o texto legal, desde os princípios até regras específicas.
7.2 Resta patente que a gestão das florestas públicas, da forma como foi concebida, representa um avanço no uso sustentável do meio ambiente e da diversidade
biológica que este contém, bens jurídicos, hoje, explorados de maneira indiscriminada.
7.3 Por outro lado, diante de práticas ilegais observáveis, quase que corriqueiramente, em se tratando de parcela dos agentes públicos deste país, resta o receio de
que se degenere a aplicação das normas, descurando-se do seu real escopo, que é
o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
7.4 Contudo, desde que se obedeça a princípios maiores do nosso ordenamento, tais como a supremacia do interesse público, assim como a indisponibilidade
deste, reduzida estará a degradação da nossa rica biodiversidade, por meio dos
dispositivos da novel norma analisada.

INSTRUMENTOS DE COMBATE À BIOPIRATARIA
– A BIODIVERSIDADE E OS CONHECIMENTOS
TRADICIONAIS ASSOCIADOS
Bruno Gomes de Oliveira

Estudante do 5º ano de direito da Universidade Federal de Goiás

1. Introdução
O presente artigo discute três eixos temáticos: o meio-ambiente com o foco
na questão da rica biodiversidade da Amazônia brasileira; os direitos humanos dos
povos indígenas no que concerne aos conhecimentos tradicionais associados; e o
sistema internacional de patentes, relacionado aos dois primeiros eixos.
Iniciou-se um processo na segunda metade do século XX de internacionalização tanto da proteção dos direitos humanos quanto da proteção ambiental, e os
pilares do referido fenômeno consistem principalmente na Declaração Universal
dos Direitos Humanos (1948) e na Declaração de Estocolmo sobre o Meio-ambiente Humano (1972).
Paralelamente a tal processo, a biodiversidade, que não se limita a uma questão meramente ecológica, assumiu uma dimensão geopolítica de extrema importância. Surgem, dessa forma, o Acordo TRIPS e a Convenção sobre a Diversidade
Biológica, com o intuito de regular os conflitos que lhes são inerentes, mormente
no que diz respeito às patentes relacionadas à biodiversidade.
Dentro de um contexto mundial de intensificação das desigualdades internacionais, as normas de proteção intelectual não estimulam a inovação tecnológica
dos países do Sul, ao contrário, elas aumentam a dependência tecnológica e o
fluxo financeiro dos países do Sul para os países do Norte. Isso se deve principalmente ao fato de que o sistema regulador da propriedade intelectual, o Acordo
TRIPS, apresenta apenas normas gerais mínimas de controle e, quando há controvérsias, normalmente o lado mais fraco é o lesado.
Ademais, como não existe especificamente um sistema legal de proteção que
resguarde os direitos das comunidades indígenas de forma eficaz, tem-se presenciado de forma cada vez mais freqüente diversas formas de esbulho e apropriação
indébita dos conhecimentos tradicionais desses povos.
Deve-se dar aos índios, portanto, oportunidades para o desenvolvimento
econômico sustentável, sendo o direito ao desenvolvimento um direito humano
subjetivo, baseado na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986.
Tal processo deve advir da biodiversidade, visto que a integração com a natureza
e a exploração de seu potencial constituem a base de vida dos povos indígenas, e
possuímos na Amazônia a maior biodiversidade do planeta. Além disso, deve-se
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valorizar o conhecimento indígena agregado aos seus costumes e rituais religiosos, de forma a explorá-los economicamente utilizando o sistema de patentes,
com o intuito do desenvolvimento indigenista e biológico.
O foco de atenção, dessa forma, deverá transcender a questão dos recursos
naturais e sua exploração, pela qual tendem a inclinarem-se a maioria dos governos, para alcançar igualmente o tema crucial das condições de vida e justiça social
dos índios.
Assim, discutir-se-á a biodiversidade da Amazônia brasileira, de forma relacionada à sua sociodiversidade. Analisar-se-á as normas internacionais referentes
ao tema e a legislação interna, discutindo o problema da eficácia destas. Por fim,
debater-se-á o sistema mundial de patentes, a bioética e os instrumentos de combate à apropriação indébita dos conhecimentos tradicionais associados.
2. Biodiversidade e Sociodiversidade na Amazônia Brasileira
Conceituada no art. 2º da Convenção sobre a Diversidade Biológica, a biodiversidade “significa a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, [...] e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies,
entre espécies e de ecossistemas”. Em um conceito menos técnico-legal, podemos
relacionar a biodiversidade com estabilidade ecológica, ao passo que elas são proporcionais entre si. A diversidade genética representa um elemento de conservação
das espécies, sendo que ela minimiza a possibilidade de extinção destas, que poderia ser causada por algum tipo de alteração brusca do ambiente ou pelo aparecimento de algum tipo de parasita ou praga. Com a diversidade biológica, tal ameaça
teria uma resposta diferente de cada espécie, não permitindo que uma alteração
exógena no meio-ambiente possa destruir a comunidade biológica local.
Por sua vez, a sociodiversidade compreende o vasto patrimônio sociocultural,
in casu, o da Amazônia Brasileira. A rica diversidade cultural da Amazônia não é
derivada apenas dos inúmeros povos indígenas, mas também de outras comunidades locais, que abrangem seringueiros, castanheiros, ribeirinhos e babaçueiros.
Apesar de que a problemática apresentada atinge todas as comunidades de maneira homogenia em alguns pontos, pretende-se trabalhar principalmente a questão
indígena, pelo fato de os índios possuírem uma maior tradição no que se refere
à utilização da biodiversidade e por representarem uma minoria culturalmente e
socialmente ameaçada de forma mais intensa na sociedade contemporânea.
A biodiversidade da Amazônia brasileira, portanto, está ligada intrinsecamente à sua sociodiversidade, mormente no que tange aos povos indígenas. Os
índios contribuem de forma significativa para a manutenção e desenvolvimento
da diversidade biológica, visto que esta é resultante do processo de interação e do
manejo da natureza segundo suas tradições. Tal forma de relacionamento entre os
povos indígenas e o meio ambiente é facilmente reconhecível nos seus cultos, medicina e tradições de maneira geral, que se utilizam essencialmente de elementos
da natureza dentro de suas concepções.
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A questão fundamental da biodiversidade e a sociodiversidade é que ambas
devem interagir de forma a promover o mútuo desenvolvimento. Por um lado, a
biodiversidade deve ser mantida e estudada, explorada racionalmente, de maneira
que o resultado de tal exploração também retorne através de investimentos ambientais. De outro lado, devemos assegurar, através de políticas públicas concretas, o direito ao desenvolvimento aos povos indígenas.
Nesse sentido, citam-se os parágrafos 13 e 18 do projeto de Declaração Universal dos Direitos dos povos indígenas:
13 - Os povos indígenas têm o direito a uma adequada assistência financeira
e técnica, por parte dos Estados e, através da cooperação internacional, de procurar livremente seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural, e para o
gozo dos direitos contidos nesta Declaração.
[...]
18 - Os povos indígenas têm o direito a medidas especiais de proteção, como
propriedade intelectual, de suas manifestações culturais tradicionais, como a literatura, desenhos, artes visuais e representativas, cultos, conhecimentos médicos e
conhecimento das propriedades úteis da fauna e da flora.
Conforme Jean-Jacques Gouguet e Laure Ortiz, os três pilares do desenvolvimento sustentável compreendem a questão de organização do território, a questão ambiental, a questão social. Ainda sobre o tema, afirma Cançado Trindade
que o princípio do desenvolvimento sustentável “requer se atenda às necessidades
e aspirações do presente sem comprometer a habilidade de as gerações futuras
atenderem a suas próprias necessidades – forneça um possível vínculo entre o
direito ao desenvolvimento e o direito a um meio-ambiente sadio”.
Tal prática deve ser a implementada com as sociedades tradicionais na Amazônia, na tentativa de se obter o desenvolvimento sustentável, no aspecto biológico, e também no aspecto econômico advindo da biotecnologia, no sentido da
repartição justa dos recursos advindos da exploração racional da biodiversidade.
A biodiversidade da Amazônia é pouco explorada e, por isso, há no Brasil
o desprezo em relação a um enorme potencial biotecnológico. O incentivo à pesquisa é fundamental nesse sentido, no intuito de catalogar de forma mais precisa
a riqueza do ecossistema amazônico e de desenvolver a exploração racional deste.
Os índios, com seus cultos e conhecimentos tradicionais, devem participar de tal
processo, sem descuidar da preservação de sua cultura e do seu desenvolvimento
econômico. O maior conhecimento da biodiversidade e da sociodiversidade minimiza a ação das empresas estrangeiras que ganham lucros altíssimos derivados da
exploração dos recursos da Amazônia. Conseqüentemente, todas as possibilidades de lucro serão destinadas ao próprio país e o aproveitamento econômico será


A Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas está sendo discutida desde 1993 pela ONU e existe uma
expectativa de que ela seja aprovada neste ano de 2006.

“[...] les trois piliers du développement durable: um enjeu économique d’aménagement du territoire; un enjeu environnemental; un enjeu social”.in ORTIZ, Laure; GOUGUET, Jean-Jacques (org.). La Territorialisation des politiques
Environnementales. Limoges – France: CRIDEAU, p. 17.

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio-Ambiente: Paralelo dos Sistemas de Proteção
Internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 165.
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associado à preservação ambiental e ao desenvolvimento social das comunidades
tradicionais.
3. A Propriedade Intelectual
O primeiro complexo normativo que regulou a questão das patentes de forma
significativa, apontando para o surgimento de um sistema mundial de propriedade
intelectual, foi a Convenção de Paris de 1883. Contudo, a real consolidação do referido sistema mundial deu-se com a Organização Mundial do Comércio (OMC)
através da ratificação de seus acordos. A adesão a OMC, que constitui uma questão relevante para os países no que tange ao comércio exterior, implica a aceitação
de todos os acordos já feitos na órbita da organização, incluindo o TRIPS. Dessa
forma, com a adesão superior a 140 países, tem-se garantida a existência de um
sistema mundial de propriedade intelectual.
A problemática em relação à existência de tal sistema mundial normativo é
que sua aplicação e eficácia têm correspondido apenas a interesses econômicos,
deixando de lado a questão dos direitos humanos e do direito ambiental. Isto se
deve principalmente ao fato de a OMC, uma organização completamente voltada
para questão econômica, consistir no órgão regulador e unificador do sistema de
patentes mundial.
A função ideal da propriedade intelectual seria estimular o desenvolvimento
de inovações tecnológicas, de modo a se obter o retorno financeiro pelos investimentos realizados na pesquisa a qual engendrou a determinada inovação. E, ainda,
como acrescenta Marcelo Dias Varella, a função ideal da propriedade intelectual
consiste “[...] a de permitir às outras indústrias concorrentes, sobretudo àquelas
cujo tamanho é menos significativo, e aprender como a tecnologia foi desenvolvida e reproduzida logo depois, em uma primeira etapa, para ser melhorada, em
uma etapa posterior”.
Em contrapartida, a real função da tutela da propriedade intelectual, atualmente, tem sido garantir os mercados mundiais aos únicos capazes de produzir
tecnologia, quais sejam os países do Norte, impedindo que os países capazes de
copiar esta tecnologia, geralmente representados pelos países em desenvolvimento, o façam.
3.1 O Acordo TRIPS e a Convenção sobre a Diversidade Biológica
O Acordo TRIPS e a Convenção sobre a Diversidade Biológica constituem
dois instrumentos de alta importância no que tange à propriedade intelectual e a



VARELLA, Marcelo Dias. Direito Internacional Econômico Ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 187.
O Acordo TRIPS e a Convenção sobre Diversidade Biológica não exaurem a ampla gama de complexos normativos
internacionais relacionados à propriedade intelectual, constituindo apenas os documentos mais significativos acerca
do tema. Contudo, não se desconsidera aqui a Convenção da União de Berna de 1986, a Convenção de Paris, o GATT,
a Declaração de Johannesburgo sobre Biopirataria, Biodiversidade e Direitos Comunitários, dentre outros.

A Convenção foi promulgada pelo Decreto-lei 2.519/98 e a Medida Provisória 2.186-16/01 regulamenta alguns de
seus dispositivos.
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biodiversidade. O Acordo TRIPS vincula padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual fixados em comum, o que significa que ele apresenta o mínimo que os Estados devem cumprir para estarem de acordo com as normas internacionais da OMC. Por sua vez, a Convenção sobre Diversidade Biológica trata da
questão dos direitos de propriedade intelectual, porém com um caráter de maior
consciência quanto ao valor da diversidade biológica e de uma preocupação em
relação à utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e eqüitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos.
Partindo da análise dos padrões mínimos de proteção do TRIPS, uma das
principais características do Acordo é a sua dinamicidade, visto que a interpretação de suas cláusulas pode mudar de acordo com a evolução do sistema. Assim,
cada Estado, ao incorporar as regras do Acordo TRIPS, o realiza com base no seu
próprio sistema de direito e na sua realidade econômica, social e cultural.
O critério da novidade como condição de patenteabilidade constitui um
exemplo de tal elemento, pois este não foi definido pelo Acordo TRIPS, deixando tal cuidado aos Estados-membros. O Código de Propriedade Intelectual Francês conceitua o critério da novidade no seu artigo 611-11, definição adotada pela
maioria dos países signatários do acordo TRIPS, inclusive o Brasil, ao afirmar que
uma invenção é considerada nova se ela não está compreendida no estado da técnica, sendo estado da técnica constituído por tudo aquilo que foi tornado acessível
ao público, antes da data do depósito do pedido da patente por uma prescrição
oral, um uso ou qualquer outro meio. Apesar disso, o critério de novidade tem gerado algumas controvérsias, mormente no que diz respeito à questão dos transgênicos. Isto ocorre devido ao fato do artigo 27, 3.b do TRIPS considerar como não
patenteáveis plantas e animais, com exceção dos microorganismos, e processos
essencialmente biológicos para a produção de plantas e animais, excetuando-se
os processos não biológicos e microbiológicos. As grandes multinacionais, principalmente da área farmacológica, defendem a possibilidade de patenteamento de
animais e plantas transgênicos através do critério da novidade, opinião firmemente combatida por grupos como o Greenpeace.
Entretanto, podemos também utilizar o Acordo TRIPS como norma não
uniforme, sujeita a complementação, para favorecer os interesses dos países em
desenvolvimento. O art. 27, por exemplo, ao fixar a definição de produtos patenteáveis, deixa ao mesmo tempo os contornos do que se poderia excluir da patenteabilidade, elementos que permitem que alguns produtos possam ser copiados e
adaptados livremente. Por sua vez, o art. 31, ao fixar as licenças não voluntárias,
torna possível a utilização dos produtos patenteados em favor de certas emergências, argumento utilizado pelo governo brasileiro no caso da Aids.
O problema decorrente dessa interpretação relativamente aberta do Acordo
TRIPS consiste no fato de que, quando não há consenso em relação a um tema


“Article 611-11: Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique.
L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande
de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen”.
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discutido, as decisões proferidas pelo Órgão de Solução de Controvérsias (OSC)
da OMC é que servirão de lastro comum para a interpretação. Como a OMC é
uma instituição de intuito estritamente econômico, as decisões de seu OSC fazem
preponderar muitas das vezes os interesses econômicos, principalmente dos países desenvolvidos, em detrimento dos direitos humanos e do direito ambiental.
Nesse sentido, Marcelo Dias Varella, ao discorrer sobre a possibilidade de incoerência entre os acordos comerciais e os acordos ambientais, afirma que “[...] será
certamente o direito mais eficaz, no caso, o direito econômico, que será o direito
aplicável, exceto se a OMC considerar que o direito ambiental é um direito de
aplicação preferencial em casos ambientais”.
A Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), por sua vez, no que diz
respeito à propriedade intelectual, afirma que os países detentores de diversidade
biológica deverão receber uma contrapartida para os produtos derivados dessa
biodiversidade, inclusive os direitos provenientes de patentes relacionadas. Além
disso, a CDB dispõe que, além da distribuição de benefícios entre as comunidades
locais, populações indígenas e as empresas, faz-se necessário o consentimento
prévio e esclarecido e a autorização dos Estados para a utilização e exploração
dos recursos genéticos.
Existe, porém, determinada problemática acerca da Convenção sobre a Diversidade Biológica, visto que ela não é plenamente eficaz. Em primeiro lugar,
os acordos da OMC não fazem nenhuma referência à existência de uma contrapartida para os Estados portadores de diversidade biológica no que diz respeito
à propriedade intelectual derivada desta, como prevê a CDB. Em segundo lugar,
com não menos importância, países de grande destaque no cenário mundial, como
os Estados Unidos, não ratificaram a Convenção, o que prejudica a sua aplicabilidade ao passo que os EUA representam um dos países que mais investem em
biotecnologia e que mais possuem pedidos de patentes10.
A questão da eficácia das normas internacionais em um contexto de conflito
entre diferentes ramos do direito, como o direito econômico, o direito ambiental
e os direitos humanos, é complexa e multifacetada. O direito internacional econômico, representado pelas regras da OMC, está inserido em uma racionalidade
própria que se situa, muitas das vezes, em contradição com os fundamentos de
certas convenções internacionais sobre o meio ambiente e os direitos humanos.
No caso de conflito entre tais normas, o direito internacional econômico normalmente prepondera sobre os demais ramos.
O cerne da questão consiste na diferença da aplicabilidade das normas. Enquanto a OMC possui sempre uma análise mais legalista, coercitiva, com prazos
rígidos e sanções econômicas definidas, as normas de direito ambiental e de direitos humanos são normalmente baseadas no consenso e na negociação das partes,



VARELLA, Marcelo Dias. Direito Internacional Econômico Ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 275.
Cf. art. 8º(j) da Convenção sobre a Diversidade Biológica.
World Intellectual Property Organization (WIPO). Disponível em: www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/patents/top_
countries.html. Acesso em: 05/abr/2006.
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inclusive no que se refere aos prazos para cumprimento das obrigações. Dessa
forma, as normas de direito internacional econômico são mais eficazes.
Outro elemento que contribui para uma maior eficácia das normas de direito
econômico internacional trata-se do fato de que o Órgão de Solução de Controvérsias da OMC não é vinculado a nenhum tribunal superior. Além disso, OSC
utiliza duas soluções possíveis no caso do conflito de normas11, sendo que o
segundo meio de interpretação impõe a eficácia dos princípios de direito internacional econômico nas respostas dadas pelo OSC da OMC em relação aos conflitos
instaurados.
A primeira solução consiste na utilização de regras tradicionais da hermenêutica jurídica, a qual, entre as duas, é mais coerente e acertada. Assim, prepondera-se a norma específica sobre a norma geral, e a norma ulterior frente a norma
anterior.
A segunda solução aplicada pelo OSC da OMC ignora a existência de normas em conflito e utiliza apenas as normas do ramo de direito que mais se referem
à jurisdição escolhida entre as partes no julgamento do caso concreto, qual seja
o direito internacional econômico. Assim, no caso de um conflito entre o direito
internacional econômico e o direito ambiental, o primeiro, com seus mecanismos
de implementação pela cogência e com o engajamento de mais de 140 Estados
perante a OMC, seria mais eficaz. Dessa forma, o direito internacional é colocado
como um conjunto de ramos independentes, pouco racionalizado.
Para Laure Ortiz e Jean-Jacques Gouguet, “a eficácia implica uma exigência
de avaliação das políticas e o controle da efetividade da regra de direito12”. O
controle da efetividade de direito, portanto, deve ser feito à medida que o direito
internacional tem de aumentar a eficácia dos institutos de direito ambiental e dos
direitos humanos, numa política de alteração da organização e dos modos de coerção desses sistemas de direito.
4. Os índios dentro do contexto mundial de propriedade intelectual
A biopirataria consiste no ato de consentir ou transferir recursos genéticos ou
conhecimento tradicional associado à biodiversidade, sem a expressa autorização
do Estado possuidor do recurso, ou da comunidade tradicional que desenvolveu
e manteve determinado conhecimento no decorrer dos anos. A biopirataria ainda
compreende a não repartição justa e equânime dos frutos obtidos da exploração
da biodiversidade ou dos conhecimentos tradicionais.
Há uma necessidade presente de proteção dos direitos de grupos especialmente vulneráveis e desfavorecidos. Os índios na Amazônia brasileira são esbulhados constantemente, visto que não existe um sistema de proteção legal eficaz

11

VARELLA, Marcelo Dias. Direito Internacional Econômico Ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 181-188.
“L’efficacité implique une exigence d’evaluation des politiques et contrôle de l’effectivité de la règle de droit.” in
ORTIZ, Laure; GOUGUET, Jean-Jacques (org.). La Territorialisation des politiques Environnementales. Limoges
– France: CRIDEAU, p. 18.
12

28

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

que estimule o conhecimento acerca desses povos, afim de que estes não sejam
explorados ou prejudicados por ações de biopiratas. Outro problema consiste no
fato de que os sistemas locais de conhecimento são muitas vezes ignorados e, consequentemente, considerados primitivos e não científicos quando são colocados
dentro de uma análise global.
Um exemplo clássico de biopirataria na Amazônia Brasileira é a patente protegendo as plantas Ayhuasca. O pesquisador Loren S. Muller depositou a patente
no Escritório de Patentes e Marcas de Comércio dos EUA (United States Patent
and Trademark Office – USPTO) sem haver qualquer modificação do estado natural da planta. O referido pesquisador alegou que as folhas da sua planta tinham
tamanho, formato e texturas diferentes da variedade tradicional. Porém, na realidade, Loren Muller havia apenas recuperado, identificado e depositado a planta no USPTO, além de ter colocado em evidência conhecimentos medicinais de
tribos indígenas acerca das plantas Ayhuasca. A patente das plantas Ayhuasca foi
cancelada, contudo a falta de novidade foi demonstrada apenas por vários artigos
científicos americanos anteriores ao pedido da patente descrevendo a planta, sem
ter sido levado em consideração a utilização da planta pelos índios13. A decisão
da anulação da patente é boa porque a patente foi cancelada, porém demonstra
o desrespeito em relação ao valor do conhecimento das comunidades indígenas,
implicitamente considerado inferior e primitivo pela decisão do USPTO quando
comparado ao conhecimento dito científico.
Existem parcerias entre comunidades indígenas e empresas estrangeiras que
lograram certo sucesso, porém no aspecto meramente econômico, sendo que foi
feita uma negociação na qual os benefícios foram de certa forma distribuídos. A
empresa Aveda Corporation, por exemplo, comprou os direitos de usar a imagem
dos indígenas da comunidade Yawanawá Katukina do Rio Gregório e direitos de
compra e venda do urucum, matéria-prima para o lápis labial “Uruku Lipcolor”,
produto de boa aceitação no mercado de cosméticos dos EUA. Foi realizado um
acordo de cooperação entre a empresa e a comunidade que dispunha um pacote de
benefícios durante determinado período, incluindo assistência técnica, financiamento para a produção inicial, processamento local, transporte e infra-estrutura,
facilidades para a certificação do produto “orgânico” e garantia de mercado para
boa parte da produção. Atualmente, a Aveda consome 12 toneladas de urucum por
ano14.
Apesar do exemplo do acordo entre a Aveda Corporation e os índios Yamanawá Katukina não estar relacionado com o tema da propriedade intelectual,
ele pode ser analisado e contribuir para o presente estudo. Primeiramente, vale
ressaltar que, apesar da existência de um acordo de cooperação multilateral, há

13
Para o exemplo dado, cf. SANTILLI, Juliana Ferraz da Rocha. Biodiversidade e Conhecimentos Tradicionais Associados: Novos Avanços e Impasses na Criação de Regimes Legais de Proteção. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público
Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 10, Volume 20, p. 50-74, jul./dez. 2002, p. 52.
14
Para o exemplo dado, cf. CORRÊA, Charlene Maria de Ávila. Biodiversidade, Biotecnologia e Propriedade Intelectual: Micro-organismos Encontrados na Natureza e sua Tutela Legal. [Mestrado] Faculdade de Direito “Laudo de
Camargo”, Universidade de Ribeirão Preto, 2005.
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um desvio do que consistiria o modo de vida dos índios, de forma que se tem uma
agressão à cultura destes na medida em que os coloca na posição de um comerciante de urucum. Cançado Trindade, neste aspecto, afirma que uma política justa
em relação a comunidades como as indígenas compreende o “[...] reconhecimento
e a proteção de seus direitos tradicionais a terra e a outros recursos nos quais se
apóia seu modo de vida – direitos que eles podem definir em termos que não se
enquadram nos sistemas legais regulares15“.
Devido à importância da manutenção da cultura indígena e dos conhecimentos tradicionais associados, discute-se no plano internacional e interno a elaboração de um sistema legal de controle e proteção. No plano interno, o Brasil possui
dois importantes decretos que tangenciam o tema, o decreto 3.945/01 e o decreto 4.339/02. Contudo, tais complexos normativos são dotados de pouca eficácia.
O decreto 4.339/02, por exemplo, trata da política nacional da biodiversidade e,
dentro dos seus princípios, no ponto 2, VI, do seu anexo, institui que “as ações
relacionadas ao acesso ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade
deverão transcorrer com consentimento prévio informado dos povos indígenas,
dos quilombolas e das outras comunidades locais”.
Em relação à problemática relativa à falta de instrumentos normativos que
regulem a relação entre os índios, a biodiversidade e a propriedade intelectual de
forma eficaz, há duas visões antagônicas a respeito da proteção dos conhecimentos tradicionais.
A primeira, adotada pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
(INPI), acredita que uma simples adaptação do atual sistema patenteário atual, de
forma a abranger, sob sua proteção, os conhecimentos tradicionais. Nesta acepção, serão utilizados os mesmos meios legais já existentes, como as patentes, marcas comerciais, segredos industriais, sem qualquer mudança significativa em seus
fundamentos.
A segunda acepção, defendida por autores como Juliana Santilli16, a mais
acertada entre as duas, implica na criação de um regime legal específico, totalmente distinto do sistema patenteário vigente, no que tange ao ponto de vista
conceitual e valorativo. Tal orientação baseia-se no fato de que o sistema patenteário atual possui como critério o elemento da novidade, na qual o conhecimento
é individualmente produzido. Os conhecimentos em comunidades indígenas são
gerados de forma que, no sistema vigente, integrariam o domínio público, não
havendo qualquer proteção patenteária. Isto porque tais conhecimentos são transmitidos de uma geração para outra, e criados coletiva e informalmente. Assim, o
sistema de propriedade intelectual brasileiro prejudica tal modo de produção e
utilização dos conhecimentos tradicionais indígenas, sendo necessário um regime
legal “sui generis”.

15
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. Direitos Humanos e Meio-Ambiente: Paralelo dos Sistemas de Proteção
Internacional. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993, p. 94.
16
Cf. SANTILLI, Juliana Ferraz da Rocha. Biodiversidade e Conhecimentos Tradicionais Associados: Novos Avanços
e Impasses na Criação de Regimes Legais de Proteção. Rev. Fund. Esc. Super. Minist. Público Dist. Fed. Territ., Brasília, Ano 10, Volume 20, p. 50-74, jul./dez. 2002, p. 56.
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O regime legal específico de proteção a direitos intelectuais coletivos das
comunidades indígenas compõe um silogismo com as seguintes premissas: previsão expressa de que são nulas as patentes ou quaisquer outros direitos de propriedade intelectual que se referem a processos ou produtos direta ou indiretamente
resultantes da utilização de conhecimentos de comunidades indígenas; estruturar
e colocar em prática uma política de desenvolvimento biológico, sociológico e
econômico na Amazônia Brasileira, tendo como parâmetros a soberania nacional
e o cuidado para que os índios não sejam prejudicados pela má distribuição dos
benefícios oriundos da exploração da biodiversidade amazônica; a previsão da
não-patenteabilidade dos conhecimentos tradicionais dos índios, o que permitiria
a transmissão destes entre as várias comunidades indígenas e entre as gerações
destas; a necessidade do consentimento prévio das comunidades indígenas para
o acesso e transmissão de recursos genéticos situados em suas terras, até mesmo
como forma de efetivar o art 231, §2º da Constituição Federal de 198817; necessidade de autorização das comunidades indígenas para a utilização e divulgação
de seus conhecimentos tradicionais para quaisquer finalidades, com previsão de
participação nos possíveis lucros resultantes de tal processo; e incentivo à atuação de organizações antropológicas e pró-índios para o planejamento conjunto
de realização do desenvolvimento sustentável dos povos indígenas sem agredir a
sua cultura e costumes; fazer um inventário da biodiversidade e sociodiversidade
brasileira, formando uma base de dados concreta para o desenvolvimento da biotecnologia e controle da biopirataria.
Por fim, no contexto de uma visão mais sociológica e filosófica, ao passo
que o plano técnico-jurídico já foi analisado, porém sem abandonar o aspecto do
direito, dentro da relação entre as comunidades indígenas e a sociedade em si,
assim como do tratamento da biodiversidade nos países, faz-se necessário o desenvolvimento da bioética. A ética é uma parte da filosofia que busca refletir sobre
o comportamento humano sob o ponto de vista de noções de bem e mal, de justo e
injusto, integrando as normas morais. Surge, a partir da ética nas ciências biológicas, a bioética, que hoje se encontra de certa forma voltada para o biodireito.
O art. 27.2 do Acordo TRIPS, por exemplo, incorpora uma argumentação
ética em seu contexto, ao passo que autoriza os países membros a excluir do patenteamento as invenções que atentem contra a moral e a ordem pública. O biodireito, portanto, relacionado com a bioética, surge da necessidade do jurista obter
instrumentos eficientes para solucionar problemas criados pela sociedade contemporânea, de forma a construir uma legislação na qual se garanta mais humanismo
e justiça, de maneira se estabeleça um novo contrato social. Assim, os princípios
bioéticos devem permear o sistema de patentes na busca da proteção dos direitos
ambientais e direitos humanos, principalmente no que diz respeito às minorias.

17 Art. 231, §2º, CF/88. “As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e lagos nelas existentes”.
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5. Conclusões Articuladas
5.1 Apesar da necessidade de um regime legal específico, o principal problema da biopirataria não está na ausência das normas, mas na eficácia destas. Deve-se, assim, instituir
fórmulas no intuito de aumentar a eficácia das leis de direito ambiental e de direitos humanos, como a implementação de normas cogentes e o fortalecimento das instituições.
5.2 O complexo normativo brasileiro necessita de um regime legal específico nos
moldes discutidos nesse artigo, de forma que proteja os conhecimentos tradicionais associados dos povos indígenas, visto que o estado da técnica, que define o
critério de novidade no sistema patenteário, deve ser observado dentro do contexto cultural dos índios.
5.3 Deve-se realizar o desenvolvimento da pesquisa científica nas áreas da biodiversidade e sociodiversidade do país no intuito de se estabelecer um projeto de
desenvolvimento sustentável na Amazônia brasileira, sem se descuidar de implementar meios de controle da referida pesquisa.
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A presente tese aborda aspectos controvertidos da regulamentação da Biossegurança dos Organismos Geneticamente Modificados (“OGMs”) no Brasil, com
especial atenção para a competência material comum outorgada pela Constituição
Federal aos três entes federados para a proteção ambiental. Defende-se, aqui, a
necessidade da atuação preventiva dos Estados Federados em decorrência do profundo conhecimento que esses órgãos possuem das peculiaridades dos Biomas brasileiros. Pretende-se demonstrar a importância do EIA para a liberação de OGMs
em complementação da avaliação de risco da CTNBio, sugerindo um modelo ideal
de regulamentação da Biossegurança para uma eficaz prevenção ambiental.
1. Relevância da Biossegurança para a sociedade contemporânea – O
importante papel do Direito aliado às ciências empíricas para a proteção da
saúde humana e do meio ambiente
Nos últimos anos, a sociedade tem sido bombardeada por grande quantidade de informações sobre os OGMs, cujos teores variam bastante conforme a
Organização que as veicula. Enquanto as empresas de biotecnologia veiculam
mensagens positivas sobre os OGMs, entidades de proteção do meio ambiente
e do consumidor exercem o papel inverso, cabendo ao Poder Público, embora
muitas vezes permaneça omisso, informar à população os verdadeiros possíveis
impactos positivos e negativos dos OGMs à saúde humana e ao meio ambiente.


O Poder Público, por meio do Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária – CONAR, tem procurado controlar a
veiculação de propagandas tendenciosas sobre os OGMs. O CONAR, de forma imparcial e responsável, vem exercendo
importante papel no controle da publicidade dos OGMs, no qual destacam-se duas atuações:
(i)concessão de liminar, a pedido do IDEC, para suspender a propaganda da Monsanto de que “se você já pensou num
mundo melhor, você já pensou em transgênicos”.
(ii)concessão de liminar, a pedido da Monsanto, para suspender a propaganda do Governo do Estado do Paraná “Transgênicos – quem é a favor deles é contra os agricultores”.
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Essas constantes propagandas, aliadas à incerteza científica até o momento sobre
os reais impactos dos OGMs à saúde humana e ao meio ambiente, deixam a sociedade desassossegada sobre o assunto e requerem do Poder Público, em suas
esferas Federal, Estadual e Municipal, uma aplicação correta dos instrumentos
disponíveis de prevenção dos possíveis e eventuais danos à saúde humana e ao
meio ambiente, em consecução de suas competências delegadas pelo artigo 23 da
Constituição Federal.
Será abordada a maneira que considero constitucionalmente correta de se
exercerem tais competências, o que acredito ser de considerável contribuição para a
evolução do Direito Ambiental no Brasil, em especial para a proteção da abundante
biodiversidade nacional, vis-à-vis os possíveis impactos dos OGMs em nossa flora
(especialmente por meio das denominadas “contaminações transgênicas”).
2. Introdução à proteção jurídica constitucional do meio ambiente dos
possíveis impactos negativos dos OGMs – Exigência de Estudo de Impacto
Ambiental
A festejada Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 1988 (“CF/88”), acertadamente, reservou um capítulo exclusivo e
especial para a proteção do meio ambiente pátrio, enfatizando no inciso II
do seu artigo 225 a importância da diversidade e integridade do patrimônio
genético do país, incumbindo ao Poder Público o pode-dever de fiscalizar
as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético e as
técnicas de engenharia genética por elas desenvolvidas. A CF/88 expressamente dispôs sobre a proteção do meio ambiente e, como uma de suas
vertentes, estabeleceu o controle das técnicas de engenharia genética visando proteger a diversidade e a integridade do nosso patrimônio genético.
O EIA é o instrumento previsto na CF/88 para prevenir possíveis impactos
negativos advindos da instalação de atividades potencialmente causadoras
de significativa degradação do meio ambiente.
Dessa forma, a legislação infraconstitucional, em especial as Políticas
de Proteção do Meio Ambiente e a Legislação sobre Biossegurança, deve
espelhar as diretrizes constitucionais, sob pena de incorrerem em flagrante
inconstitucionalidade sob o prisma da hierarquia das normas, consagrada
pelo mestre Hans Kelsen. Exatamente esse é o escopo do presente trabalho,
qual seja a demonstração de como a nova Lei de Biossegurança violou preceitos da CF/88 ao restringir o exercício da competência dos entes da Federação para a proteção do meio ambiente dos possíveis impactos negativos
dos OGMs e desconsiderar a importância do EIA.


Refiro-me ao “Relatório sobre o Registro de Contaminação Transgênica - 2005” publicado em março de 2006 pelo
Greenpeace International e GeneWatch UK, o qual indica 88 casos de supostas contaminações transgênicas, 17 casos de
suposta liberação ilegal de OGMs e 8 relatos de supostos efeitos negativos dos OGMs na agricultura em todo o mundo.

São freqüentes, na mídia, notícias de que o IBAMA vem atuando de forma repressiva, em especial com base na Lei Federal no 10.814/03, no caso de plantações de OGMs em área de amortização de Florestas e Parques Nacionais.
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2.1 Competência comum dos entes federados para a proteção ambiental
Critica-se a nova Lei de Biossegurança, em especial os parágrafos 2o e 3o do
artigo 16, que outorgam competência exclusiva à Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança - CTNBio para analisar se determinado OGM é efetiva ou potencialmente causador de degradação ambiental e, portanto, sujeito ao licenciamento
ambiental e/ou elaboração de EIA/RIMA. Esses dispositivos, na prática, têm sido
utilizados para relativizar as exigências não só do artigo 225, inciso IV da CF/88,
como se verá adiante, mas também para tolher a competência comum constitucional dos Estados Federados e dos Municípios para a proteção ambiental.
Como veremos abaixo, até a entrada em vigor da nova Lei de Biosseguranca, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(“IBAMA”) possuía competência exclusiva para o licenciamento dos OGMs, mediante prévia manifestação técnica dos Estados e obtenção de certidão da Prefeitura Municipal atestando que o empreendimento em licenciamento cumpria as
exigências ambientais locais, ou seja, a competência comum dos Estados e dos
Municípios era, de certo modo, respeitada. Isso não ocorre mais em razão dos
poderes exclusivos outorgados à CTNBio, razão pela qual se fazem importantes
as questões levantadas neste artigo.
Será adotada uma linha de argumentação baseada nas peculiaridades regionais e locais do meio ambiente como legitimadoras da atuação do órgão estadual
do Sistema Nacional do Meio Ambiente (“SISNAMA”), o que não constatei durante minha pesquisa como fundamento de qualquer questionamento à nova Lei
de Biossegurança, portanto caracterizando a originalidade da tese ora formulada.
O § único do artigo 23 da CF/88 determina que Lei Complementar regulamentará a cooperação entre os entes federados na proteção ambiental, no entanto tal Lei não foi publicada até hoje, apesar da iniciativa do Projeto de Lei
no 124/2003. Esse Projeto expressamente exige o licenciamento ambiental dos
OGMs e, por ser norma hierarquicamente superior à nova Lei de Biosseguranca, certamente a revogará tacitamente na parte que condiciona o licenciamento
ambiental dos OGMs à anuência da CTNBio. Essa omissão legislativa é prejudicial ao meio ambiente brasileiro mas tem sido parcialmente suprida por excelente
doutrina e jurisprudência; senão vejamos.
A competência material comum em matéria ambiental deve ser entendida
à luz da competência concorrente para legislar sobre o assunto, pois os Estados


Os incisos VI e VII do artigo 23 da CF/88 estabelecem que é de competência comum da União, dos Estados e dos
Municípios a proteção do meio ambiente, o combate à poluição, bem como a preservação das florestas, da fauna e
da flora. Essa competência comum significa que os três entes federados devem lançar mão de atos administrativos
que visem prevenir a ocorrência de dano ambiental, sem haver superposição de competências e em observância
dos interesses ambientais impactados.

Vide Resolução CONAMA no 237/97, artigo 10, § 1o.

Esse Projeto de Lei Complementar visa regulamentar exatamente os incisos VI e VII do art. 23 da CF/88. O Projeto
encontra-se na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Segundo esse Projeto de Lei, a política ambiental
contemplaria as particularidades regionais e locais, restando com o Estado uma competência residual para licenciar as
atividades cujos impactos não sejam nacional, regional ou exclusivamente local. O artigo 8o, inciso XIV, alínea “e” desse
Projeto prevê expressamente que OGMs serão licenciados pelo IBAMA.
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e os Municípios atuarão com fundamento em lei federal, estadual ou municipal.
Os atos administrativos dos três entes federados visando a proteção ambiental
possuem a mesma hierarquia, porém, em matéria legislativa o mesmo não ocorre,
pois cabe à União editar normas gerais, devendo os estados e os municípios adotar
suas diretrizes quando da elaboração de suas próprias normas.
No caso específico dos OGMs, há diversas polêmicas em virtude da publicação de leis estaduais que decretaram moratória aos OGMs ou expressamente
proibiram sua plantação e/ou comercialização no Estado. Em regra, cabe aos
Estados uma competência material comum e uma competência legislativa concorrente (suplementar), podendo os Estados estabelecer restrições mais severas a
certas atividades desde que fundamentadas nas particularidades do seu território.
Na matéria ambiental, no caso de haver norma federal, estadual e/ou municipal
sobre um mesmo assunto, caberá a aplicação da norma mais restritiva.
Caso emblemático ocorreu nos autos da ADIn no 3035, em que o STF declarou, cautelarmente, a inconstitucionalidade de Lei do Estado do Paraná que
bania todo e qualquer OGM do seu território. Poderia ter o Estado do Paraná
estabelecido exigências mais restritivas ao OGMs com fundamento em sua regionalidades, mas nunca tê-los banido incondicionalmente, pois a Lei Federal deve
ser respeitada como norma geral, a qual permite a liberação de OGMs desde que
sejam realizados determinados estudos de análise de risco.
A doutrina nos ensina que não deve haver superposição no exercício da competência material comum para proteção do meio ambiente. Cada ente federado
deverá agir na medida do interesse para a proteção do ambiente do seu território.
Luís Roberto Barroso nos ensina que “embora as competências sejam comuns,
em princípio não há superposição de atribuições. São esferas distintas, autônomas de atuação”. A própria Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(“CONAMA”) no 237/97 expressamente estabelece em seu artigo 7o que o licenciamento ambiental deve ocorrer em um só nível de competência.
Em aprofundamento da doutrina, os irmãos Dino consagraram o trinômio
ambiental “licenciar-fiscalizar-punir” ao defenderem que “... se a competência
dos Estados para legislar em matéria ambiental é suplementar, do mesmo modo
a sua competência administrativa deve ser assim qualificada”. Perseveram os irmãos Dino lecionando que:


Na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIn no 3338, o ex-Procurador Geral da Republica, Cláudio Fonteles, requereu
a declaração de inconstitucionalidade de Lei do Distrito Federal que estabelecia o programa distrital de inspeção veicular
para proteção do ambiente, alegando que esse diploma feria a competência exclusiva da União para legislar sobre trânsito.
O Supremo Tribunal Federal - STF, tendo como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Eros Grau, acertadamente julgou improcedente a ação por entender que a Constituição Federal outorgou competência comum ao Distrito Federal para
proteger o meio ambiente.
Não obstante, a Segunda Turma do STF se manifestou também nesse sentido, recentemente, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 286789/RS e decidir que cabe ao Estado do Mato Grosso do Sul desempenhar competência comum no controle
dos agrotóxicos visando à proteção ambiental.
Aguarda-se ansiosamente a manifestação do STF nos autos do Recurso Extraordinário no 194.704/MG, em que serão melhor delineados os liames da competência comum para a proteção ambiental.

Vide, por exemplo a (i) Lei do Estado do Rio de Janeiro no 3.967/02, que veda o cultivo comercial de OGMs no Estado e
(ii) Lei do Estado de Santa Catarina no 12.128/02, que decreta moratória de 5 anos aos OGMs, podendo ser prorrogada.

BARROSO, Luís Roberto. Revista Forense n. 317, página 170.
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... por força do art. 10, § 4o, da Lei n. 6.938/81, o licenciamento nestes casos é atribuição do IBAMA. O plexo licenciar-fiscalizar-punir
é indivisível, por conseguinte, na hipótese de agressão ilícita ao meio
ambiente, que tenha alcance nacional ou regional, caberá ao IBAMA adotar as medidas repressivas na seara administrativa10.
Muito embora seja a proposta dos irmãos Dino extremamente prática e venha a evitar a constante superposição de exercício de competências com que os
empreendedores têm que lidar na matéria ambiental11, ouso contestá-la com base
no art. 23 da CF/88 e na jurisprudência acima colacionada. Muito embora seja o
IBAMA competente para licenciar certas atividades, seus impactos ambientais
poderão afetar interesses ambientais dos Estados e/ou dos Municípios, razão pela
qual estão esses entes constitucionalmente incumbidos do poder-dever de proteger
o ambiente do seu território independentemente da atuação do IBAMA. Isso porque as peculiaridades da biodiversidade dos Estados e Municípios são mais bem
conhecidas por estes do que pelo IBAMA; certo ato de um empreendedor pode
não ser considerado prejudicial ao ambiente nacional ou regional pelo IBAMA,
mas o Estado e/ou o Município, com base nas regionalidades da biodiversidade do
seu território, podem considerá-lo extremamente danoso.
Desta forma, advoga-se aqui a competência comum do Estado para a proteção do ambiente, especialmente no caso dos OGMs, não só como um poder desse
ente mas na verdade como um dever que, no caso de omissão, como todo dever,
gera responsabilidade civil12.
3. Co-responsabilidade Civil dos Estados Federados por omissão na
proteção ambiental
Interessantíssima vertente do Direito Ambiental é a co-responsabilidade civil do
Poder Público quando omisso na proteção do meio ambiente. Não se trata de teoria mas
sim de expressa disposição legal que já tem sido aplicada pelo Poder Judiciário Brasileiro, inclusive pelo STJ, como indicado adiante. Este capítulo serve como argumento
adicional para que os órgãos ambientais atuem de forma preventiva (exigindo licenciamento ambiental e, quando for o caso, EIA/RIMA) e repressiva (fiscalizando e aplicando sanções) não obstante as inconstitucionais disposições da nova Lei de Biossegurança,
sob pena de incorrerem em co-responsabilidade civil por eventuais danos ambientais
causados por espécies geneticamente modificadas introduzidas no meio ambiente.

10

COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e; FILHO, Ney de Barros Bello; COSTA, Flávio Dino de Castro e. Crimes e
Infrações Administrativas Ambientais. Brasília: Ed. Brasília Jurídica, pp. 330-332, 2000.
É comum um empreendedor se deparar com autuações administrativas simultâneas da União, do Estado e do Município
por uma mesma agressão ao ambiente, sem que constem dos Autos de Infração as razões de interrese ambiental particular
distintos de âmbito nacional, estadual e municipal que ensejaram três autuações autônomas. Essa situação deve ser evitada
sob pena de arbitrariedade das autoridades ambientais sob mero pretexto arrecadatório e em violação aos preceitos constitucionais da motivação dos atos administrativos, ampla defesa e contraditório.
12
Foge do escopo deste artigo a análise das responsabilidades penal e administrativa possivelmente advindas da violação
das normas de Biossegurança.
11
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O artigo 37 da CF/88 prevê que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que causarem, e a Política Nacional do Meio Ambiente expressamente inclui as pessoas jurídicas de direito público no conceito de poluidor
(direto ou indireto) expresso no seu artigo 3o, inciso IV13.
Sérgio Luiz Mendonça Alves, em recente obra, expôs as balizes da co-responsabilização do Poder Público, inclusive citando valiosa lição do ilustre jurista
Antônio Herman V. Benjamin:
Logo, a escolha do Legislador não deixa duvida: o particular e o
Poder Público respondem pelo dano ambiental. O dever de proteção do meio ambiente é do particular, mas também do Poder
Público, conforme expressamente firmado pela Constituição Federal. Daí resulta que o Estado é co-responsável pelos danos daí
advindos, podendo ser chamado a compor prejuízos individuais ou
coletivos, tanto mais quando olvida seu dever-poder-fiscalizatório
de fundo constitucional e legalmente imposto, cumprido por atos
administrativos vinculados e, portanto, obrigatórios14.
Em recente acórdão 15, os Ministros da Segunda Turma do STJ entenderam que o Ministério Público Federal agiu corretamente ao incluir, como
litisconsortes passivos em Ação Civil Pública, a União, o Estado e o Município por co-responsabilidade objetiva e solidária pelos danos ambientais
em razão da sua omissão na fiscalização das obras de construção de uma
estrada. Esse acórdão é valioso precedente aos profissionais da área e demonstra como o Poder Judiciário tem reagido positivamente em defesa do
meio ambiente; senão vejamos:
O Estado recorrente tem o dever de preservar e fiscalizar a preservação do meio ambiente. Na hipótese, o Estado, no seu dever de
fiscalização, deveria ter requerido o Estudo de Impacto Ambiental
e seu respectivo relatório, bem como a realização de audiências
públicas acerca do tema, ou até mesmo a paralisação da obra que
causou o dano ambiental.
O Estado do Paraná tentou se furtar da co-responsabilidade alegando que o
IBAMA era o órgão responsável pelo licenciamento da atividade e, portanto, pela
fiscalização (faço referência à tese acima refutada dos irmãos Dino), o que não
foi acatado pelos Ministros com fundamento no art. 23 da CF/88 e em prévias
manifestações do Tribunal16.

13
“Poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental” (destaques adicionados)
14
ALVES, Sérgio Luís Mendonça Alves. Estado Poluidor. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, pp. 162-163, 2003.
15
Recurso Especial no 604.725/PR, julgado em 21 de junho de 2005 e remetido ao STF em 28 de setembro de 2005.
16
Neste sentido, vide: (i) REsp no 37.354-9/SP de relatoria do Ministro Antônio de Pádua Ribeiro; (ii) REsp no 28.222/SP
de relatoria da Ministra Eliana Calmon; e (iii) REsp no 467.212/RJ de relatoria do Ministro Luiz Fux.
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O mestre Paulo Affonso de Leme Machado nos ensina que “para compelir,
contudo, o Poder Público a ser prudente a cuidadoso no vigiar, orientar e ordenar
a saúde ambiental nos casos em que haja prejuízo para as pessoas, para a propriedade ou para recursos naturais mesmo com a observância dos padrões oficiais, o
Poder Público deve responder solidariamente com o particular”. Persevera Paulo
Affonso, citando ensinamento de Armando H. Dias Cabral, que toda propriedade
tem sua função ambiental que deve ser limitada pelo Poder Público, pois “não o
fazendo, a Administração se torna civilmente responsável por eventuais danos
sofridos por terceiros em virtude de sua ação (permitindo o exercício da atividade
poluente, em desacordo com a legislação vigorante) ou de sua omissão (negligenciando o policiamento dessas atividades poluentes)”17.
Desta forma, não só podem mas devem os Estados Federados atuar na prevenção de possíveis impactos ambientais negativos dos OGMs na biodiversidade
brasileira, pois são os órgãos ambientais estaduais que possuem efetivo e profundo conhecimento da fauna e flora do seu território. Essa conclusão decorre ainda
do principio do Federalismo adotado pelos artigos 1o18 e 1819 da CF/88.
Sendo assim, é no mínimo ingênua a eventual argumentação de que a
CTNBio já realiza uma avaliação de risco antes de liberar certo OGM, sendo
dispensável, portanto, a elaboração de EIA/RIMA; não se pode cogitar que um
órgão federal tenha conhecimento profundo das particularidades ambientais de
cada bioma estadual e local. Nossa biodiversidade, incluindo mas não se limitando ao Cerrado20, Pantanal, Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Caatinga etc,
é a mais rica do planeta e não pode ser profundamente conhecida por somente
um órgão federal composto por 27 membros, por mais preparados que sejam
tais Doutos de notório saber científico.
Caso os órgãos ambientais se limitem a uma atuação meramente repressiva (fiscalização e imposição de sanções), como está previsto na Legislação de
Biossegurança e vem ocorrendo atualmente em grande parte pelo IBAMA e
pelo Ministério da Agricultura, estes órgãos, ao atuarem de forma não-preventiva e imporem penalidades aos empreendedores, estariam automaticamente reconhecendo sua própria co-responsabilidade civil por eventuais danos ambientais, não importando as restrições pretendidas pela nova Lei de Biosseguranca à
competência comum material outorgada pela CF/88 aos entes federados para a
proteção do meio ambiente.

17

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: 10a ed., pp. 319-320, 2002.
“A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e Municípios e do Distrito Federal...”.
19
“A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados o Distrito
federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”.
20
A Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida cita na página 352 do voto proferido nos autos da Apelação Cível
no 1998.34.00.027682-0/DF, abaixo comentado, estudo de EITEN, G., 1990, sobre a rica biodiversidade existente no Cerrado. Este estudo corrobora o entendimento que cada Bioma subdivide-se em sub-biomas, sendo impossível a um único
órgão da Federação possuir profundo conhecimento acerca de cada sítio de biodiversidade. Este estudo conclui que “os
estudos sobre a vegetação do Cerrado identificaram uma grande variação nas características de cada sitio. Dependendo das
condições locais e da ocorrência do fogo, aparecem onze tipos de fisionomias: mata ciliar, mata galeria, mata seca e Cerradão, compondo as formações florestais; Cerrado sentido estrito, parque de Cerrado, palmeiral e vereda, correspondentes
a formações savânicas; e campo sujo, campo rupestre e campo limpo, que são as formações campestres ... Estima-se que
existam mais de 6.000 espécies de árvores e 800 espécies de aves, alem de outras formas de vida”.
18
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4. Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental dos OGMs
A Política Nacional do Meio Ambiente foi estabelecida pela Lei Federal no
6.938/81 e espelha as diretrizes constitucionais de proteção ambiental, estabelecendo os objetivos e instrumentos da moderna política ambiental brasileira. Essa Lei
reforça a previsão constitucional de que o licenciamento ambiental de toda atividade
potencialmente causadora de significativo impacto ambiental21 deve ser precedido
da elaboração e aprovação de EIA/RIMA, em respeito ao princípio da prevenção.
A referida Lei outorga ao CONAMA competência para editar Resoluções para
regular o licenciamento ambiental das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras do meio ambiente. A Resolução CONAMA no 257/97 prevê em seu Anexo
I que a introdução de espécies geneticamente modificadas está sujeita ao licenciamento ambiental e a Resolução CONAMA no 305/02, por sua vez, estabelece as
regras para o licenciamento ambiental de atividade de introdução de OGMs.
Segundo essas regras, cabe ao IBAMA coordenar o licenciamento ambiental dos OGMs, mediante manifestação técnica dos órgãos estaduais
competentes. Entendo ser adequado esse procedimento, tendo em vista o
acima exposto, pois o critério determinante da competência para se licenciar
determinada atividade é a extensão/magnitude dos impactos ambientais e
não a titularidade do bem afetado, conforme já se manifestou a Consultoria
Jurídica do Ministério do Meio Ambiente22. Desta forma, sendo os impactos
potenciais dos OGMs de âmbito nacional, cabe ao IBAMA o licenciamento
da atividade, sempre mediante manifestação técnica dos órgãos estaduais
competentes. Caso visasse a CTNBio estabelecer um procedimento conforme as diretrizes da CF/88, deveria prever em suas regras a participação dos
Estados, inclusive com poder de veto, em qualquer liberação de OGMs; a
manifestação dos Estados se limitaria aos aspectos peculiares da sua biodiversidade regional e não substituiria a competente análise de risco atualmente realizada pela CTNBio.
Nos termos do art. 5 o, inciso IV da Resolução CONAMA n o 305/02,
o órgão ambiental poderia substituir a exigência do EIA/RIMA para determinada introdução de espécie geneticamente modificada por estudos
ambientais mais simples. Desta forma, a exigência de EIA para atividades
com OGMs não deve ser um dogma, mas somente ocorrer quando houver
potencialidade de significativo dano ambiental. É exatamente por meio do
procedimento administrativo complexo de licenciamento ambiental que se
verificará a necessidade ou não de EIA/RIMA.

21
Dentre elas, destaco a atividade de introdução de OGM listada no Anexo VIII, código 20, da Política Nacional de Meio
Ambiente. Ressalto que esse Anexo foi alterado pela nova Lei de Biossegurança para exigir licenciamento ambiental e,
quando aplicável, EIA/RIMA, somente quando a CTNBio assim dispuser em seu parecer técnico.
22
O Parecer nº 312/CONJUR/MMA/2004 foi preparado pela Consultoria Jurídica do Ministério do Meio Ambiente para
resolver conflito de competência para o licenciamento ambiental. Nesse Parecer, restou claro que a competência para o
licenciamento advém da extensão/magnitude dos impactos ambientais da atividade sob licenciamento, em detrimento do
entendimento de que a competência para licenciar a atividade pertenceria ao ente federado que detivesse a titularidade do
bem afetado (a União seria competente para licenciar atividade que impactasse Rio Federal e assim por diante).
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Por fim, o licenciamento ambiental e a elaboração de EIA/RIMA devem
prever todos os impactos ambientais do empreendimento e suas medidas mitigadoras e/ou compensatórias, e concluindo pela viabilidade ou não da instalação das atividades. A Resolução CONAMA no 001/86 define em seu artigo 1o
o conceito de impacto ambiental como “qualquer alteração das propriedades
físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma
de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades
sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos recursos ambientais”.
Ademais, a Resolução CONAMA no 305/02 prevê que o EIA para os
OGMs deve, dentre outros critérios, englobar aspectos sociais e as particularidades de cada Estado da Federação, os quais não são objeto da avaliação de
risco realizada pela CTNBio, cujo teor será brevemente mencionado adiante.
Por fim, conclui-se que o regime brevemente descrito neste capítulo, interpretado em harmonia com a Política Nacional da Biodiversidade23, atende os preceitos constitucionais sobre proteção ambiental, em especial a competência
material comum dos Estados Federados.
É necessário apontar no próximo item algumas considerações sobre a abrangência e a importância do EIA, antes de adentrar na análise de como a nova Lei de
Biosseguranca regulamenta o assunto.
5. A relevância do Estudo de Impacto Ambiental – EIA para a proteção do
ambiente
Como exposto, o EIA é o instrumento constitucional de prevenção de significativos impactos ambientais da atividade objeto de licenciamento, visando evitar
que uma atividade seja autorizada a funcionar e, posteriormente, se verifique que ela
causa danos inaceitáveis ao ambiente. No EIA, são ponderados os benefícios e malefícios sócio-econômicos e ambientais de determinada atividade e, de forma fundamentada e motivada24, se decide pela viabilidade ou não do seu licenciamento.
O respeito às exigências formais do EIA pelo Poder Público, em especial as
destacadas no parágrafo acima (fundamentação, motivação, ampla defesa, contraditório e devido processo legal), é essencial para a legitimação do ato administrativo
estatal visando à proteção ambiental preconizada pelo legislador-constituinte e ordinário. Aplicam-se os indispensáveis ensinamentos de Cândido Rangel Dinamarco:

23
A Política Nacional da Biodiversidade, estabelecida pelo Decreto Federal no 4.339/02, cristaliza os compromissos assumidos pelo Brasil no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica , sendo que sua violação pela nova Lei de Biossegurança pode acarretar responsabilidade para o Estado Brasileiro no âmbito do Direito Internacional Público. O Decreto
supra referido reforça a competência dos órgãos do SISNAMA haja vista a riqueza regionalizada da nossa biodiversidade e
exige licenciamento ambiental de todo OGM, sendo indispensável a elaboração de EIA nos casos de significativo impacto
ambiental.
24
Ressalta-se que todos os atos administrativos, inclusive os de natureza ambiental, devem ser motivados e fundamentados,
em respeito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, também aplicáveis aos processos administrativos
por expressa previsão constitucional (CF/88, artigo 5o, inciso LV).
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Quando se diz que o procedimento legitima o resultado do exercício do poder, tem-se em vista agora o modo de ser dos procedimentos que o direito positivo oferece e que constituem o penhor da lei à
preservação dos princípios constitucionais do processo, a começar
pelo contraditório... A idéia da legitimação pelo procedimento é
vitoriosa hoje, mesmo fora do campo jurisdicional, pelo que ela
tem de expressivo do ponto de vista da inserção do sistema processual na ordem constitucional e da sua aceitabilidade social... Sua
natureza instrumental impõe que todo o sistema processual seja
permeado dessa conotação, para que realmente apareça e funcione
como instrumento do Estado para a realização de certos objetivos
por ele traçados25.
Sendo o dano ambiental comumente de difícil reparação, ou muitas vezes irreparável, se torna ainda mais essencial a realização do EIA antes da autorização da
implementação de atividades potencialmente poluidoras como os OGMs (por expressa previsão da Resolução CONAMA no 257/97). Porém, caso não se constate essa
potencialidade de dano significativo (por exemplo, no caso em que não houver correspondente natural da espécie geneticamente modificada, ficando descartado o fluxo
gênico), estaria o empreendedor isento da apresentação do EIA, que seria substituído
por estudos mais simplificados. Ensina-nos Paulo de Bessa Antunes, sobre a natureza
de norma de ordem pública da exigência do EIA, que:
O EIA é conditio sine qua non para a concessão de qualquer licenciamento de obra ou empreendimento de impacto ambiental.
Destarte, o licenciamento transmutou-se em ato administrativo
complexo, cujo requisito básico é a apresentação e aprovação do
RIMA, em seus aspectos técnicos e formais. Parece-me que por força de caráter eminentemente público, assumido pelo EIA, os requisitos formais para sua elaboração assumem natureza imperativa,
de essencialidade para a própria validade do ato. A formalidade
administrativa é, aqui, um pressuposto capaz de garantir à coletividade a correta utilização do meio ambiente26.
O EIA permite que sejam ponderados os impactos positivos e negativos
de cunho ambiental e econômico da atividade, bem como a possibilidade de
adequação desses impactos às exigências ambientais, o grau de tolerabilidade
do ambiente e a eficácia das medidas mitigadoras propostas. Essa necessidade
de ponderação entre a preservação do meio ambiente e o fomento da ordem
econômica, prevista expressamente no artigo 170 da CF/88, é, a meu ver, a
beleza e relevância da atuação das autoridades ambientais, nos ensinamentos

25

In, A Instrumentalidade do Processo. São Paulo: Ed. Malheiros, pp. 55 e 131, 1994.
ANTUNES, Paulo de Bessa apud BARROS, Felipe Luiz Machado. Biodiversidade e o desenvolvimento sustentável.
Aspectos teóricos da proteção legal brasileira ao patrimônio genético. Jus Navigandi, Teresina, a. 4, no 44, ago 2000.
26
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inolvidáveis de Ada Pellegrini Grinover sobre a inexistência de direitos constitucionais absolutos:
Na moderna doutrina das liberdades públicas, nenhum direito
constitucionalmente assegurado é considerado absoluto. Cada direito, cada liberdade, há de ser harmonizado e interpretado em
conjunto com os outros direitos e as outras liberdades27.
As conclusões do EIA somente vinculam a autoridade pública concedente
da licença na medida em que ela deverá considerá-las na fundamentação da sua
decisão, porém, não se cogita obrigar a autoridade ambiental a conceder a licença
somente porque as conclusões do EIA, apresentado pelo interessado, foram favoráveis à implementação. Por fim, ainda se destaca a participação popular quando
da discussão do EIA, o que não ocorre na avaliação de risco da CTNBio28.
A Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida relatou extenso acórdão29
sobre a exigência de EIA/RIMA para a liberação de soja geneticamente modificada e
se posicionou pela aplicação do Princípio da Precaução, preconizado na ECO-92 no
sentido de que “...a falta de certeza cientifica não poderá ser usada como razão para o
adiamento de medidas efetivas para prevenir a degradação ambiental”, implicando na
necessidade de se buscar ao máximo o conhecimento dos possíveis efeitos negativos e
positivos dos OGMs para estabelecer, por meio do EIA/RIMA, as medidas mitigadoras
e/ou compensatórias. Para tanto, a Desembargadora citou Leonardo da Vinci ao argumentar que “a busca pelo conhecimento é algo de que nunca nos arrependeremos”.
Por fim, a Desembargadora adotou a tese popperiana30 da verdade científica,
qual seja a de que ela está sempre em mutação e sujeita a evoluções. Dessa forma, não
se poderia exigir uma certeza científica absoluta e incontentável para que se liberasse
certo OGM, mas se deveria exigir a realização de um EIA que previsse todos os possíveis impactos e estabelecesse as medidas de mitigação e de compensação adequadas.
Esse era o regime jurídico de prevenção ambiental aplicável às atividades de
introdução de espécies geneticamente modificadas na flora brasileira até a publicação da nova legislação específica sobre Biossegurança.

27

In, O Processo em Evolução. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, p.42, 1996.
Infelizmente, em certos momentos a CTNBio não tem considerado algumas manifestações da sociedade civil, como se
infere do seguinte trecho da resposta da CTNBio a uma petição de Organizações Não-Governamentais acerca da autorização para importação de milho geneticamente modificado da Argentina: “... o argumento apresentado é desprovido de
fundamentação técnica compatível com o nível científico dos membros da CTNBio... Portanto, fica claro que a introdução
ilegal de soja no país deve-se grandemente à ação impetrada pelo IDEC...”.
29
Apelação Cível no 1998.34.00.027.682-0/DF, acórdão de 28 de junho de 2004 da Quinta Turma do TRF da 1a Região.
O voto da relatora possui 378 páginas e é repleto de considerações de cunho técnico, com base nos dizeres de Stephen
Breyer, Juiz da Suprema Corte norte-americana de que “tradicionalmente, muitos acreditavam que nós não precisávamos
saber nada de ciência, pois o conhecimento jurídico era suficiente para tomada de decisões. Esta visão é irreal, tendo em
vista que as implicações de nossas decisões no mundo real são muito grandes, quanto mais nós entendermos de ciência,
melhor será”.
30
Karl Popper (1902/1994), cientista de origem austríaca, combateu a corrente científica conhecida como positivismo,
defendendo, inicialmente em sua obra ‘Lógica da Descoberta’, de 1934, que não há conhecimento científico dogmático
e imutável.
28
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6. Crítica à legislação especial sobre Biossegurança
Após 17 meses de intensas discussões no Congresso Nacional, foi aprovada a
Lei Federal no 11.105/05, que estabeleceu a moderna Política Nacional de Biossegurança e pretendeu atender os anseios dos cientistas brasileiros, das empresas envolvidas com biotecnologia, do Poder Público e da sociedade civil31. Esse Relatório citado
na nota de rodapé 32 deixa clara a participação e sucesso dos “lobbies pró-autonomia
ampla da CTNBio” ao modificar o projeto de lei original, que não previa a outorga de
poderes absolutos à CTNBio32 mas sim a necessidade de envio do processo ao Ministério competente para aprofundamento da análise do OGM por meio do licenciamento
ambiental e, se aplicável, da exigência de EIA/RIMA.
De fato, o sucesso desse “lobby” cristalizou-se pela aprovação das claras e
inconstitucionais disposições dos §§ 2o e 3o do artigo 16 da nova Lei de Biosseguranca33, em que a CTNBio, sem a obrigação de consultar os Estados da Federação, possui poderes para dispensar o licenciamento ambiental e o EIA/RIMA.
Argumentos como o aumento do número dos membros da CTNBio ou a criação
do Conselho Nacional de Biossegurança – CNBS, a quem incumbe a palavra final
na liberação comercial de OGM com a participação com direito a voto de membro
do Ministério do Meio Ambiente, ou ainda a possibilidade de se interpor recurso
ao CNBS, não devem prosperar em face da flagrante inconstitucionalidade por
violação dos artigos 225, inciso IV e 23, incisos VI e VII da CF/88.
O legislador ordinário poderia ter outorgado à CTNBio a competência para
autorizar a liberação de OGMs em detrimento da competência do IBAMA, desde
que (i) fosse exigido EIA/RIMA para os OGMs potencialmente causadores de
significativo impacto ambiental (o que não pode ser substituído por mera avaliação de risco da CTNBio) e (ii) fossem consultados os Estados envolvidos para fins
de exercício de sua competência material comum para a proteção ambiental tendo
em vista o exímio conhecimento que os órgãos estaduais ambientais costumam ter
das peculiaridades apresentadas pela biodiversidade do seu respectivo território.
Muito embora a CTNBio tenha publicado a Instrução Normativa - IN 34
o
n 3, regulando a liberação planejada no meio ambiente de OGMs e estabelecendo os procedimentos para a realização da avaliação de risco, tem-se

31
Para uma visão aprofundada do assunto, sugiro a leitura do relatório “A Lei de Biossegurança e seu processo de construção no Congresso Nacional”, elaborado pelos consultores legislativos da Câmara dos Deputados Rodrigo H. C. Dolabella
(Rodrigo.dolabella@camara.gov.br) e José Cordeiro de Araújo (Jose.araújo@camara.gov.br) , e pela consultora legislativa
do Senado Federal Carmen Rachel S. M. Faria (2scavazzi@senado.gov.br).
32
Vide justificativa do projeto de lei, disponível em http://www.camara.gov.br/sileg/integras/176917.htm, especialmente
ao dispor que “esse parecer técnico prévio conclusivo da CTNBio vinculará, se negativo, os demais órgãos e entidades da
administração, quando aos aspectos de biossegurança do OGM e seus derivados por ela analisados; quando for positivo, o
processo deverá ser encaminhado para avaliação dos órgãos e entidades de registro e fiscalização...”.
33
Parágrafo 2o: “Somente se aplicam as disposições dos incisos I e II do art. 8o e do caput do art. 10 da Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, nos casos em que a CTNBio deliberar que o OGM é potencialmente causador de significativa
degradação do meio ambiente”.
Parágrafo 3o: “A CTNBio delibera, em última e definitiva instância, sobre os casos em que a atividade é potencial ou efetivamente causadora de degradação ambiental, bem como sobre a necessidade do licenciamento ambiental”.
34
Ressalto que a CTNBio, tendo em vista a publicação da nova Lei de Biosseguranca, está revisando suas Instruções
Normativas e demais atos normativos secundários par compatibilizá-los às disposições da nova lei.
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que não se pode cogitar substituir o EIA/RIMA. Essa IN não prevê consulta
aos órgãos estaduais mas mera indicação pelo interessado na liberação da
distribuição geográfica do organismo parental no Brasil, o que em nada contempla as especificidades regionais e locais da nossa biodiversidade. Como
exposto acima, a abrangência do EIA supera em muito a avaliação de risco
feita pela CNTBio, o que se denota do art. 6 o, inciso II da Resolução CONAMA 001/86 ao descrever o escopo do EIA compreendendo:
A análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas,
através de identificação, previsão da magnitude e interpretação
da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando:
os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e
indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais.
Não obstante, o artigo 6º da referida Resolução prevê os demais escopos
do EIA, com destaque para o inciso I da alínea ‘c’ que prevê a análise do meio
sócio-econômico. Os escopos do artigo 6º condizem com a classificação de meio
ambiente comumente feita pela mais abalizada doutrina, qual seja a distinção entre meio ambiente natural, cultural e artificial.
Pode-se concluir, com base na Resolução supra citada, que o EIA para
organismos geneticamente modificados deverá também contemplar a distribuição correta dos benefícios sócio-econômicos advindos da biotecnologia, ou seja, a harmonização entre os valores que as empresas detentoras
da tecnologia irão legitimamente cobrar a título de royalties, os eventuais
benefícios dos agricultores com economia na compra de agrotóxicos e melhor produtividade da plantação, e os eventuais benefícios aos trabalhadores
rurais (aumento da quantidade de emprego e menor exposição a agrotóxicos
perigosos no meio ambiente do trabalho), dentre outros diversos fatores em
seus aspectos positivos e negativos que subsidiarão a decisão do órgão para
concessão ou não da autorização.
Patrícia de Lucena Cornette deixa bastante clara sua contribuição ao pensamento desenvolvido neste artigo, ao defender a inconstitucionalidade da legislação de biosseguranca ao atrelar a exigência constitucional do EIA/RIMA ao
arbítrio da CTNBio; senão vejamos:
Não obstante o fato de que tanto a Constituição Federal quanto
a Política Nacional de Meio Ambiente exigem a produção de um
Relatório sobre Impacto Ambiental, nos projetos que possam causar significativa degradação ao ambiente, as regras da CTNBio
apenas fazem uma breve menção ao processo de elaboração do
RIMA... o relatório deve ser requerido apenas quando a Comissão
entenda ser necessário. Logo, O RIMA deixou de ser uma garantia
constitucional, tornando-se um item opcional que pode ou não ser
requerido, independentemente do impacto ambiental da atividade.
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Com efeito, esse dispositivo permite que a Comissão se sobreponha a todas as demais agências nacionais, incluindo o Conselho
Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, agência responsável pela
execução da Política Nacional do Meio Ambiente35.
O que ocorre, na prática, é que a CTNBio, ao liberar comercialmente
um OGM, estabelece diversas medidas de prevenção (por exemplo, exigência de plano de manejo, destruição de soqueira, queima para controle de
doenças, rotação de culturas, zonas de exclusão, áreas de refúgio, medidas
para se evitar a ocorrência de fluxo gênico, emprego de culturas armadilhas
e controle biológico), alegando que, se cumpridas tais medidas, o OGM
não é potencialmente poluidor e, portanto, não necessita de licenciamento
ambiental e EIA/RIMA 36. A própria previsão de tantas medidas preventivas
é prova inquestionável de que os OGMs podem ser potencialmente perigosos
ao meio ambiente, não se podendo, portanto, restringir a atuação dos órgãos
ambientais do SISNAMA a mero registro e fiscalização37.
No entanto, reitera-se, essa prática é claramente inconstitucional, pois
a partir do momento em que um OGM apresente potencialidade de causar
significativo dano ao meio ambiente, está sua aprovação comercial sujeita
à elaboração de EIA/RIMA, ns termos do art. 225, inciso IV da CF/88. Não
está a CTNBio autorizada pela Constituição Federal a estabelecer algumas
medidas de prevenção e, em conseqüência, declarar que o OGM não necessita de licenciamento ambiental e/ou de EIA/RIMA desde que atendidas
tais medidas. Poder-se-ia concluir que a nova Lei de Biossegurança intentou
afastar a aplicação do artigo 225 da Carta Maior, devendo então ser considerada inconstitucional. Alarmante precedente é esse ao desconsiderar a
importância do licenciamento ambiental dos órgãos do SISNAMA38, o que
não contribui para a preservação ambiental, para o desenvolvimento da biotecnologia 39 e nem para o desenvolvimento econômico sustentável do país.
Neste sentido, é importante destacar a ADIn 3526 proposta pelo ex-Procurador Geral da República, Claudio Fonteles, dias antes do término do seu mandato,
requerendo a declaração da inconstitucionalidade, dentre outros dispositivos, dos
§§ 2o e 3o do artigo 16 da nova Lei de Biosseguranca, por ferir a competência

35
CORNETTE, Patrícia de Lucena. Será que o verde irá deixar a bandeira brasileira? Breve análise do Projeto de Lei
24012003. A saída brasileira para biosseguranca e Organismos Geneticamente Modificados (OGMs). Relatório de
Impacto Ambiental e participação pública. Jus Navigandi, a. 8, n. 457, 07 de outubro de 2004. Disponível em http://jus2.
uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5620, acessado em 03 de abril de 2006.
36
O Parecer da CTNBio no 0513/2005, que liberou comercialmente o Algodão BT resistente às principais pragas da Ordem
Lepidóptera, lista tais medidas de prevenção e conclui que “Não há restrições ao uso do OGM em análise e seus derivados,
desde que obedecidas as exigências contidas neste parecer técnico prévio conclusivo. Assim sendo, a CTNBio considera
que essa atividade não é potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente e da saúde humana”.
Fonte:
www.ctnbio.gov.br
37
Essa opção legislativa, embora inconstitucional, em muito se deve pela constante morosidade e burocracia do IBAMA.
38
Nunca é demais enfatizar que a CTNBio não é órgão pertencente ao SISNAMA.
39
O Capitulo IV da Constituição Federal trata da Ciência e Tecnologia, dispondo seu art. 218, caput, que “o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas”. De fato, o Brasil se destaca
na produção científica internacional no que se refere à biotecnologia, em especial às técnicas de decodificação do material
genético de espécimes da nossa biodiversidade, por meio dos famigerados ‘Projetos Genoma’.
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comum dos entes federados para a proteção ambiental outorgada pelo art. 23,
inciso VI da CF/88. Essa ADIn, acredita-se, será julgada procedente, pois já há
precedentes no STF sobre a questão40. Claudio Fonteles transcreve as esclarecedoras lições de Canotilho para defender a inconstitucionalidade da outorga de
competência à CTNBio41, tolhendo a atuação constitucionalmente garantida dos
Estados-membros; senão vejamos:
Um dos mais importantes princípios constitucionais a assinalar
nesta matéria é o principio da indisponibilidade de competências
ao qual está associado o principio da tipicidade de competência.
Daí que: (1) de acordo com esse último, as competências dos órgãos
constitucionais sejam, em regra, apenas expressamente enumeradas na Constituição; (2) de acordo com o primeiro, as competências constitucionalmente fixadas não possam ser transferidas para
órgãos diferentes daqueles a quem a Constituição as atribui...
De acordo com este princípio, quando a Constituição regula de determinada forma a competência e função dos órgãos de soberania, estes órgãos devem
manter-se no quadro de competências que lhe foi constitucionalmente assinalado, não devendo modificar, por via interpretativa (através do modo e resultado
da interpretação), a repartição, coordenação e equilíbrio de poderes, funções e
tarefas inerentes ao referido quadro de competências42.
Colaciona-se neste sentido a lição de Paulo Affonso Leme Machado de
que “as atribuições e obrigações dos Estados e dos Municípios só a Constituição Federal pode estabelecer. Leis infraconstitucionais não podem repartir
ou atribuir competências, a não ser que a própria Constituição Federal tenha
previsto essa situação...”43.
Fonteles ainda cita na inicial da ADIn em referência trecho da decisão do
Desembargador Federal João Batista Moreira44 que rejeita o caráter vinculante
do parecer da CTNBio no que dispense a exigência de EIA/RIMA, nos seguintes

40

Vide ADIn 2303 MC/RS, em que ficou decidido que não pode uma Lei Federal restringir a competência legislativa
comum dos Estados na proteção ambiental dos possíveis impactos negativos dos OGMs, assim ementada:
Alimentos Transgênicos. Competência Concorrente do Estado-Membro. Lei Estadual que Manda Observar a Legislação
Federal. 1. Entendimento vencido do Relator de que o diploma legal impugnado não afasta a competência concorrente do
Estado-membro para legislar sobre produtos transgênicos, inclusive, ao estabelecer, malgrado superfetação, acerca da obrigatoriedade da observância da legislação federal. 2. Prevalência do voto da maioria que entendeu ser a norma atentatória à
autonomia do Estado quando submete, indevidamente, a competência da União, matéria de que pode dispor”. O Ministro
Marco Aurélio, em seu voto, ao comentar a aplicação do art. 23 da CF/88 aos OGMs (competência comum dos Estados
Federados), esclarece que “a Carta da República quer que o Estado também atue nessas áreas”.
41
Fonteles ainda transcreve nota à imprensa do Ministério do Meio Ambiente, de 03 de marco de 2006, que criticou a outorga de poderes exclusivos a CTNBio ao exortar que “... o Ministério do Meio Ambiente entende que o modelo de regulação adotado cassa a competência do Sistema Nacional de Meio Ambiente para avaliar impactos ambientais decorrentes da
liberação de transgênicos no meio ambiente, ao atribuir à CTNBio o poder de definir a necessidade, ou não, de realização
do licenciamento ambiental. Cria-se com isso sério desequilíbrio no processo de tomada de decisão a respeito dos OGMs,
em prejuízo das precauções necessárias para lidar com tecnologias cujas conseqüências nos ecossistemas brasileiros ainda
não estão devidamente identificadas...”.
42
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. Coimbra, Almedina, pp. 679 e 680, 1993.
43
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 7ª ed. rev. at. e amp. São Paulo: Malheiros Editores
Ltda., pg. 49, 1998.
44
TRF 1a Região, Agravo Regimental no 1998.34.00.027682-0/DF.
“
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termos: “Não tendo, assim, o parecer da CTNBio caráter vinculante, na parte que
dispensa o EIA/RIMA para efeito do cultivo da soja geneticamente modificada,
é necessário enfrentar a questão diretamente à luz do disposto no art. 225, parágrafo 1o, IV da Constituição”. Por fim, transcreve Fonteles parte do incisivo voto
da Desembargadora Federal Assusete Magalhães45 ao exigir EIA para a liberação
da soja geneticamente modificada: “... até a um leigo causa perplexidade a tese
de que poderia ser dispensado o prévio estudo de impacto ambiental, por não ser
potencialmente lesiva ou causadora de significativa degradação do meio ambiente
uma atividade de descarte ou liberação de OGM...”.
Caso desejasse o Poder Público estabelecer uma Política Nacional de Biossegurança que pudesse excluir a participação dos Estados Federados e dos Municípios na prevenção dos possíveis impactos negativos dos OGMs, seria necessária
uma Emenda Constitucional para alterar o teor do artigo 23, incisos VI e VII da
CF/88, o que certamente enfrentaria forte resistência da Sociedade e dos ambientalistas. Enquanto essa emenda à CF/88 não ocorrer, tem-se que o IBAMA,
ao exercer sua competência de registro e fiscalização outorgada pelo artigo 16
da nova Lei de Biosseguranca, deverá exigir licenciamento ambiental como se
registro fosse e, caso constate haver potencialidade de ocorrência de significativo dano ambiental, exigir EIA/RIMA nos termos da Resolução CONAMA nº
305/02, sempre com a participação dos Estados e dos Municípios no âmbito das
particularidades da biodiversidade do seu território.
Dessa forma, conclui-se que a política ambiental nacional vigente estabeleceu instrumentos suficientes para a proteção da nossa biodiversidade em relação aos
possíveis impactos negativos dos OGMs, cabendo ao Poder Público aplicá-los e à
Sociedade verificar e exigir tal aplicação, independentemente das inconstitucionais
disposições da nova Lei de Biossegurança, nos dizeres do Ministro aposentado do
Supremo Tribunal Federal, Sydney Sanches: “vê-se, pois, que, no Brasil, a proteção
ao ambiente só não se tornará efetiva se os legitimados a defendê-lo não fizerem adequadamente ou não estiverem devidamente aparelhados para isso”46.
7. Conclusões articuladas
7.1 A discussão da Biossegurança, em especial dos possíveis impactos positivos e negativos dos OGMs, é de suma importância para a preservação
da biodiversidade nacional e deve ser realizada de forma clara e completa,
englobando os aspectos de cada Bioma brasileiro e todos os órgãos com
competência outorgada pela CF/88.
7.2 A introdução de espécies geneticamente modificadas na biodiversidade requer
profunda análise de risco por diversos órgãos públicos, bem como licenciamento

45

Apelação Cível no 2000.01.00.014661-1/DF, TRF 1a Região, 2a Turma, Data de julgamento: 08 de agosto de 2002.
SANCHES, Sydney apud JUCOVSKY, Vera Lucia R.S. Considerações sobre a Ação Civil Publica no Direito Ambiental. Justiça Federal – Revista Eletrônica no 3.
46
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ambiental e, quando houver potencial de ocorrência de significativo dano ambiental, requer EIA/RIMA, em harmonia com a Convenção sobre Diversidade
Biológica e a Política Nacional da Biodiversidade.
7.3 Os entes federados (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) possuem
competência material comum para proteger o meio ambiente e sua omissão acarretará co-responsabilidade civil objetiva e solidária.
7.4 A regulamentação infraconstitucional da Biossegurança somente estará de
acordo com a Constituição Federal se incluir os Estados Federados e os Municípios na avaliação ambiental dos OGMs; a nova Lei de Biossegurança é inconstitucional em suas disposições que vinculam o exercício da competência comum dos
Estados Federados à anuência da CTNBio.
7.5 Deve ser realizada uma alteração legislativa no artigo 16 da Lei Federal nº
11.105/05 para se estabelecer que toda atividade envolvendo OGM, após parecer favorável da CTNBio, deve ser encaminhada ao IBAMA para licenciamento
ambiental, registro e fiscalização, mediante manifestação técnica favorável dos
órgãos ambientais estaduais competentes e, quando aplicável, mediante elaboração de EIA/RIMA.
BIBLIOGRAFIA
ALVES, Sérgio Luís Mendonça. Estado Poluidor. São Paulo: Ed. Juarez de Oliveira, 2003.
ANTUNES, Paulo de Bessa apud BARROS, Felipe Luiz Machado. Biodiversidade e o desenvolvimento sustentável. Aspectos teóricos da proteção legal
brasileira ao patrimônio genético. Jus Navigandi, Teresina, a. 4, no 44, ago.
2000.
BARROSO, Luís Roberto. Revista Forense n. 317.
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. Coimbra, Almedina, 1993.
CORNETTE, Patrícia de Lucena. Será que o verde irá deixar a bandeira brasileira? Breve análise do Projeto de Lei 24012003. A saída brasileira para biosseguranca e Organismos Geneticamente Modificados (OGMs). Relatório de
Impacto Ambiental e participação pública. Jus Navigandi, a. 8, n. 457, 07
de outubro de 2004.
Disponível em http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5620, acessado em
03 de abril de 2006.
COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e; FILHO, Ney de Barros Bello; COSTA,
Flávio Dino de Castro e. Crimes e Infrações Administrativas Ambientais.
Brasília: Ed. Brasília Jurídica, 2000.

50

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do Processo. São Paulo:
Ed. Malheiros, 1994
FIORILLO, Celso Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 4a ed. São
Paulo: Saraiva, 2003.
GRINOVER, Ada Pellegrini. O Processo em Evolução. Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, p.42, 1996.
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 7ª ed. rev. at. e
amp. São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 1998.
MILARÉ, Edis; BENJAMIN, Antonio Herman Vasconcelos. Estudo Prévio de
Impacto Ambiental. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1993.
SANCHES, Sydney apud JUCOVSKY, Vera Lucia R.S. Considerações sobre a
Ação Civil Pública no Direito Ambiental. Justiça Federal – Revista Eletrônica no 3.

O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL E A
PROTEÇÃO DOS INTERESSES DAS
GERAÇÕES FUTURAS
Danila Gonçalves de Almeida

Pesquisadora pelo programa PIBIC/CNPq/UFG e estudante do 5º
ano da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás

1. INTRODUÇÃO
Risco de acidentes nucleares e biotecnológicos, aquecimento global, extinção de espécies, poluição dos recursos hídricos, destruição da camada de ozônio,
desertificação do solo: esses são apenas alguns dos indicadores de uma verdadeira crise ambiental, cujos efeitos se projetam no tempo e acabam por comprometer
a qualidade de vida da humanidade futura.
Assim, um Estado de Direito na atualidade não pode pretender estabelecer
uma ordem jurídica duradoura sem que ofereça respostas satisfatórias a esses
problemas ambientais. É imperioso que se reformule o conceito de Estado de Direito, a fim de adequá-lo às novas demandas sociais e ao atual momento histórico,
que exigem respostas não apenas a conflitos de âmbito estritamente nacional e
limitado ao tempo presente, mas também a perigos de proporções transnacionais
e transtemporais.
E, além do Estado, também a sociedade deve atuar no sentido de garantir
um ambiente equilibrado às futuras gerações. Isso implica a adoção de um novo
modelo de responsabilidade, o qual deve estar de acordo com a capacidade da
geração presente de influir no futuro. Deve-se ser responsável não apenas por
aqueles que estão ao nosso lado, mas por todos aqueles que sofrem as influências
de nossas ações.
Se nas sociedades primitivas as ameaças à organização social (contingências, eventos naturais, catástrofes) eram interpretadas como intervenção divina,
destino ou reação das forças da natureza (sempre uma causa externa às ações
humanas), hoje, porém, a crise ecológica se liga à noção de “risco”  e se afasta,
portanto, da idéia de destino ou de catástrofes devidas unicamente a processos na-



As citações de textos em língua estrangeira foram traduzidas para o português a fim de facilitar a sua compreensão.
Os riscos são resultado de processos de tomada de decisão em contextos de indeterminação e incerteza científica e têm
sua origem em decisões cujas conseqüências não são plenamente conhecidas. Em um mundo cada vez mais globalizado,
os riscos se acumulam e adquirem proporções globais e transtemporais, desafiando as pretensões de previsão e controle
de suas conseqüências. Para um estudo mais aprofundado sobre os riscos e o Direito Ambiental, ver LEITE, José Rubens
Morato & AYALA, Patryck de Araújo. Direito ambiental na sociedade de risco.


52

10º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

turais, pois se pode dizer que os problemas ambientais da atualidade, pelo menos
indiretamente, decorrem das ações humanas. Dessa forma, os riscos ecológicos
que ameaçam a existência das futuras gerações são fruto de decisões humanas.
Decisões tomadas de forma inconseqüente pela geração presente, cujos efeitos
escapam ao controle institucional.
O futuro é, assim, uma conseqüência das decisões tomadas no presente. E,
no entanto, aqueles que viverão no futuro e que, por conseguinte, deveriam ser
considerados os maiores interessados, não podem, eles mesmos, defender seus
interesses em tais processos decisórios. Assim, tendo em vista essa natural dificuldade de se incluir nas discussões políticas os interesses das gerações futuras,
decisões tomadas de forma irresponsável pela geração presente, sem a devida
ponderação de seus efeitos futuros, acabam por reduzir as possibilidades de as
gerações seguintes tomarem as suas próprias decisões e, além disso, as submetem
a um grau de risco que elas não escolheram suportar.
Destarte, tendo em vista que as ações do presente interferem no bem-estar
dos homens do futuro, faz-se necessário estabelecer vínculos de solidariedade e
de participação que abranjam a posteridade. Uma perspectiva democrática exige
que se proteja os interesses daqueles que não dispõem de “capacidade presencial
de intervenção nos processos democráticos de justificação de consensos” , ou
seja, os interesses das gerações futuras.
Dessa forma, sob pena de se estabelecer preferências temporais sem fundamento, é preciso reconhecer a posição jurídica das futuras gerações, bem como
redefinir os contornos de um novo tipo de responsabilidade, que deverá assumir
a forma de “responsabilidade pelo futuro”, ligada à idéia de “solidariedade” e de
“eqüidade intergeracional”.
Seguindo essa tendência, a Constituição Federal de 1988 deu um importante
passo rumo ao reconhecimento de uma eqüidade intergeracional e de uma solidariedade entre gerações, ao assegurar a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendêlo e preservá-lo não só para as presentes, mas também para as gerações futuras.
2. ESTADO DE DIREITO E AMBIENTE
O Estado de Direito parte da idéia de limitação do exercício dos poderes públicos pelo Direito. Contudo, apenas o seu aspecto formal (legalidade) não basta
para caracterizá-lo, sendo necessário, sobretudo, que se atente para o seu conteúdo (forma de ação estatal e relação Estado-cidadão):
... o Estado de Direito não é mais considerado apenas como um dispositivo
técnico de limitação do poder resultante do enquadramento do processo de
produção de normas jurídicas. O Estado de Direito é, também, uma concepção



Patryck de Araújo AYALA, A proteção jurídica das futuras gerações na sociedade de risco global: o direito ao futuro
na ordem constitucional brasileira, p. 240.

Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students

53

de fundo acerca das liberdades públicas, da democracia e do papel do Estado,
o que constitui o fundamento subjacente da ordem jurídica.

O Estado de Direito surgiu inicialmente associado ao ideário liberal, como
uma forma de impor limites ao arbítrio dos governantes e à ingerência do Estado
na esfera privada, garantindo, assim, a liberdade e a autonomia dos indivíduos perante o poder. Baseava-se na idéia de submissão da atuação estatal à lei, na divisão
de poderes ou funções e na garantia de direitos individuais.
No que se refere às questões ambientais, essa primeira forma de manifestação do Estado de Direito não conseguiu apresentar soluções que pudessem garantir um nível satisfatório de proteção do ambiente. Um modelo liberal de tutela
ambiental baseia-se em uma radical separação entre Estado e sociedade. Estado
e indivíduo são colocados em lados opostos e as questões ambientais, ligadas ao
direito de propriedade e aos conflitos de vizinhança, permanecem no campo estritamente privado, fora da esfera de atuação do Estado.
Conforme destaca Canotilho, o direito do ambiente compreendido simplesmente como limitador de outros direitos, liberdades e garantias, numa perspectiva
unicamente garantística e de limites típica da tradição liberal do Estado de direito,
conduz a um “minimalismo ambiental”.
Além disso, novas exigências sociais e imperativos econômicos, principalmente após o advento da Revolução Industrial, vieram demonstrar a fragilidade de
um sistema de direitos calcado unicamente em uma visão liberal. A liberdade tem
outros inimigos além da ingerência estatal na esfera privada. Basta observar que
o conteúdo da liberdade é esvaziado pela desigualdade social e pela dependência
econômica, que a transformam em uma liberdade meramente formal.
Então, de um inimigo da liberdade, o Estado passou a ser um promotor de
direitos, abandonando uma posição basicamente negativa para atuar por meio de
prestações positivas. Surgiu, assim, o Estado Social que, sem abandonar as conquistas do liberalismo, incorporou as questões sociais e as garantias coletivas na
tentativa de corrigir o individualismo liberal.
E, nessa busca de uma realização efetiva das promessas de liberdade e igualdade para todos, o Estado Social procurou dominar os principais riscos sociais e impor
a segurança generalizada. Partia-se da idéia de dominação do futuro, um futuro balizado pela ciência, ligado pela lei e garantido pelo contrato de segurança mútua.
Contudo, mesmo sob o Estado Social de Direito, a questão da igualdade
e a problemática ambiental não obtiveram solução. As novas demandas sociais
exigiam o reconhecimento de direitos de caráter difuso, cujo valor-guia é a solidariedade. E, para a garantia desses novos direitos, demonstrou-se insuficiente a
simples modificação do papel absenteísta do Estado Liberal para o intervencionismo que caracteriza a fase do Estado Social.
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Ademais, esse modelo de Estado garantidor dos riscos entrou em crise. A
“Sociedade de Risco” tomou o seu lugar e a preocupação com a igualdade foi
substituída pela preocupação com a segurança. É a volta do medo do futuro, que,
para Thomas Hobbes, justifica que o povo anule sua própria soberania ao atribuir
todo o poder a uma autoridade suprema, na busca de uma segurança perpétua.
No entanto, segundo o pensamento hobbesiano, a promessa, que deveria ser
um instrumento de emancipação, acaba por se transformar em um instrumento de
dominação, desembocando em um tempo fechado. Isso porque, no mesmo momento em que é formalizado esse contrato social securitário, o povo é destituído
de sua soberania e torna-se impossível voltar às condições iniciais. Trata-se de
um compromisso perpétuo, um pacto irrevogável que impossibilita a revisão dos
termos da promessa.
Porém, diante desta mesma preocupação de reduzir a imprevisibilidade do
futuro, Hannah Arendt apresenta uma solução que muito se distancia da solução
apresentada por Hobbes.
Para Arendt, a redução da incerteza do futuro não se dá ao preço da liberdade. È verdade que a liberdade dos homens cria dificuldades à garantia de um
futuro desejado, uma vez que a multiplicidade de ações individuais impossibilita
a previsão de suas conseqüências. Contudo, a redução da incerteza deve se basear
não na imposição de uma vontade idêntica, mas em uma cooperação voluntária,
que deve ser mantida permanentemente pelos protagonistas, sob pena de retorno
à imprevisibilidade do futuro.
Assim, distanciando-se do pensamento de Hobbes, para Arendt,
... o mesmo desejo de dominar a incerteza do futuro combina-se com a confiança no outro e com a vontade de agir de comum acordo; num clima geral de liberdade, a promessa surge como um instrumento de cooperação, engendrando
uma temporalidade simultaneamente aberta e dominada.

Dessa forma, tendo como base o pensamento de Arendt, a volta da insegurança não é suficiente para justificar a instituição de governos totalitários, que, sob
pretexto de proteger o futuro, abandonam as dimensões garantísticas do Estado
de Direito. A dominação da incerteza do futuro deve assumir a forma de uma promessa continuamente mantida em um ambiente democrático e solidário.
Nesse sentido, repudiando um modelo totalitário de Estado (mesmo em um
contexto de medo diante dos riscos que ameaçam a sociedade), e procurando cumprir as promessas da modernidade (emancipação individual e coletiva, liberdade,
igualdade, redução da pobreza, proteção da dignidade humana, justiça social, garantia de um ambiente ecologicamente equilibrado etc.), a Constituição de 1988
representou uma ruptura paradigmática em relação à tradição jurídica brasileira
ao prever um Estado Democrático de Direito, o qual representa um plus normativo em relação às fases / dimensões estatais anteriores, pois, além de incorporar os
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elementos “ordenador” do Estado liberal e “promovedor” do Estado social, trouxe
para o Estado uma nova função: a “transformação social”.
Esse novo modelo estatal busca conjugar o ideal democrático ao Estado de
Direito, trazendo um conteúdo próprio, em que estão presentes as conquistas democráticas, as garantias jurídico-legais e a preocupação social. Tudo constituindo
um novo conjunto onde a preocupação básica é a transformação do status quo.10
Essa preocupação com a transformação da realidade e a valorização do elemento democrático se manifestam, no que se refere à questão ambiental, na adoção de um sistema de “responsabilidades compartilhadas”, que impõe não apenas
ao Poder Público, mas também à sociedade o dever de proteção e garantia do
ambiente. É o que Canotilho denomina de “agir integrativo da administração”,
que implica “a abertura à comparticipação dos cidadãos nos procedimentos e processos ambientalmente relevantes” 11. Além disso, a Carta Constitucional de 1988
dispôs que a proteção do meio ambiente deve ter em vista não apenas as necessidades da geração presente, mas também as das gerações futuras.
Isso significa que o Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988 se baseia em uma nova definição da busca da igualdade, que,
embora já estivesse presente no Estado Social, adquire agora novos contornos e
se vincula a um projeto solidário. À igualdade se agrega a solidariedade, o que
traz à discussão a busca de soluções para problemas relativos à qualidade de vida
individual e coletiva dos homens (presentes e futuros). Além disso, a igualdade
aliada à solidariedade impõe que se considerem como atores principais dessa nova
realidade estatal as coletividades difusas, partindo-se da compreensão da partilha
comum de destinos.12
Segundo Streck e Morais,
Diferentemente dos anteriores, o Estado Democrático de Direito carrega em
si um caráter transgressor que implica agregar o feitio incerto da Democracia
ao Direito, impondo um caráter reestruturador à sociedade e, revelando uma
contradição fundamental com a juridicidade liberal a partir da reconstrução
de seus primados básicos de certeza e segurança jurídicas, para adaptá-los a
uma ordenação jurídica voltada para a garantia / implementação do futuro, e
não para conservação do passado.13

Destarte, o Estado Democrático de Direito tem como uma de suas principais
missões a garantia / implementação do futuro. O Estado organiza uma ‘comunidade histórica’, buscando instituir uma ordem social que perdure no tempo. Assim, uma das funções essenciais do Estado é assegurar a existência durável desta
comunidade histórica 14, o que significa que não basta instituir uma sociedade
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livre, justa, democrática e solidária restrita ao tempo presente, sendo necessário
estabelecer um projeto que inclua também o futuro.
Assim, tendo em vista que muitos dos objetivos estatais e sociais somente
são atingidos em longo prazo, interessante é a visão de Edmund Burke15, que interpreta o Estado como uma parceria não apenas entre os vivos, mas entre aqueles
que vivem, entre os que já morreram e entre os que estão para nascer.
Ora, não se pode pensar em uma sociedade duradoura sem que haja uma
preocupação para com o ambiente em que viverão os futuros indivíduos. Assim, a
preocupação para com a qualidade de vida das gerações futuras e as bases para um
desenvolvimento sustentável devem estar presentes nos próprios princípios norteadores da estruturação do Estado e da forma de organização da sociedade. Um
Estado de Direito, na atualidade, além de ser um Estado Democrático de Direito,
deve ser também um Estado Ambientalmente Sustentável.
Nesse novo modelo estatal, os riscos ecológicos que ameaçam a humanidade
futura não devem conduzir a sociedade ao “medo ‘patológico’ e interessado de
Hobbes”, ao “medo por sua própria sobrevivência, que leva os povos a se lançarem nos braços do Leviatã”. Ao contrário, conforme a “heurística do medo”
de Hans Jonas, deve conduzir ao “medo desinteressado pelo porvir das gerações
futuras, que poderíamos comprometer de modo radical”.16
3. EQÜIDADE INTERGERACIONAL E CONSTITUIÇÃO DE 1988
3.1 O Princípio de Eqüidade Intergeracional
A Constituição Federal de 1988, no caput do seu art. 225, assegura a todos o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo não só para a presente, mas também
para as gerações futuras. Nesse artigo, portanto, encontra-se o fundamento para a justificação do princípio da eqüidade intergeracional na ordem constitucional brasileira.
Além disso, o art. 3º, inciso I, da Constituição Federal estabelece como um
dos objetivos da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
Ora, o constituinte não estabeleceu limites temporais à liberdade, à solidariedade
e à justiça. Estas, portanto, devem atingir as gerações futuras, pois também fazem
parte da família humana. A solidariedade entre gerações é a base da eqüidade
intergeracional e de uma ética para o futuro.
Segundo o inciso IV do art. 3º da Constituição, também constitui objetivo
fundamental da República Federativa do Brasil a promoção do bem de todos, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Assim, pode-se dizer que a discriminação temporal (a qual se inclui
na fórmula genérica “quaisquer outras formas de discriminação”) apresenta-se
contrária aos objetivos da Constituição.

15
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Não há uma razão que justifique prerrogativas ou encargos diferenciados
para as presentes ou futuras gerações no uso do patrimônio comum da Terra. Assim, a idéia de justiça intergeracional relaciona-se também ao princípio da igualdade (previsto no caput do art. 5º da Constituição), do qual se pode depreender
que os homens são iguais em direitos e deveres não apenas no espaço, mas também no tempo.
Ademais, a eqüidade intergeracional também se relaciona com o direito à
vida, conforme observa Ayala:
É a proteção jurídica da vida no espaço e no tempo que justifica a aproximação
ora realizada entre referências morais radicalmente distintas (natureza e futuras gerações), que fundamentarão a necessidade de reorganização da concepção clássica dos processos de constitucionalização dos direitos fundamentais.
(destaques do autor).17

Além disso, a eqüidade intergeracional também se liga à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, pois a todo
ser humano (presente ou futuro) deve-se garantir um ambiente equilibrado, a fim
de possibilitar-lhe uma existência digna.
Mas, quais são as implicações do reconhecimento de uma eqüidade entre gerações? Essa pergunta pode ser respondida por meio do estudo dos três princípios
de eqüidade intergeracional apresentados por Weiss:
a) princípio de conservação das opções: cada geração é obrigada a “preservar
a diversidade de sua base de recursos naturais e culturais, de sorte a não limitar indevidamente a gama de soluções de que disporão as gerações futuras para resolver
seus problemas”.18 Uma geração não deve predizer os valores das gerações futuras e,
portanto, deve deixar uma flexibilidade para que elas possam realizar seus objetivos
de acordo com seu próprio sistema de valores, garantindo-lhes o direito a uma diversidade comparável àquela de que haviam se beneficiado as gerações precedentes.
Isso significa garantir às gerações futuras a possibilidade de tomarem as suas
próprias decisões no futuro. Por isso, esse princípio se liga a um conceito alargado
de democracia, que passa a apresentar um caráter transtemporal. Além disso, relaciona-se com a proteção da liberdade das futuras gerações, que, conforme observa
Thorens19, não podem ser legitimamente forçadas a adaptar o seu modo de vida
aos perigos irreversíveis criados pela geração presente.
b) princípio da conservação da qualidade: deve-se preservar a qualidade
do planeta a fim de transmiti-lo em um estado que não seja inferior àquele a que
a geração presente teve acesso, de forma a “que cada geração possa se beneficiar
de um planeta comparável em qualidade àquele do qual as gerações anteriores
haviam se beneficiado”.20
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Esse princípio não significa, contudo, que o ambiente deva permanecer intacto, completamente imodificado. Isso violaria o princípio do direito de acesso à
herança planetária, que é também um direito da geração presente de utilizar-se de
forma razoável do patrimônio comum da humanidade.
Nesse sentido, interessante é a observação feita por Ost:
Essa lógica econômica do “bom pai de família” se transpõe facilmente ao
plano ecológico: se os frutos da natureza se prestam ao consumo (como sobreviveríamos de outro modo?), suas faculdades de regeneração, por outro lado, não podem
ser reduzidas sob pena de se ultrapassar os limites da irreversibilidade o que comprometeria, dessa vez, as possibilidades de sobrevivência das gerações futuras.21
c) princípio da conservação do direito de acesso: “cada geração deve assegurar aos seus membros direitos de acesso eqüitativos à herança das gerações
precedentes e deve, além disso, conservar esses direitos de acesso para as gerações futuras”.22
É importante notar que, para que seja conservado o direito de acesso aos
recursos naturais e culturais no interesse de nossa descendência, faz-se necessário
diminuir as desigualdades econômicas e sociais, para que as populações que hoje
vivem em situação de pobreza possam, elas mesmas, cumprir suas obrigações de
conservação. Afinal, “como podemos contar que uma comunidade empobrecida
se preocupe com o futuro das gerações futuras se ela nem mesmo pode assegurar
o seu próprio bem-estar de hoje?”.23
3.2 Direitos e Deveres de Caráter Intergeracional: as Gerações Futuras são Titulares de
Direitos?
Segundo Weiss, cada geração é, ao mesmo tempo, depositária e beneficiária
do legado planetário, o que lhe confere certos direitos e impõe também certas
obrigações. Assim, cada geração deve preservar a diversidade, a qualidade e o
livre acesso dos recursos planetários. Contudo, essas obrigações só tomam sentido quando se traduzem, no plano do direito internacional ou do direito nacional,
em obrigações precisas, como as relativas à proteção de um determinado recurso
natural ou de um ecossistema.
Weiss apresenta cinco obrigações relativas à utilização dos recursos: dever
de conservar os recursos; dever de assegurar uma utilização eqüitativa (tanto no
âmbito intergeracional, como entre os membros de uma mesma geração); dever de
evitar os efeitos prejudiciais; dever de evitar as catástrofes, de limitar os desgastes
e de fornecer uma ajuda de urgência (cooperação entre países no caso de desastres
ecológicos); e dever de reparação em caso de danos ao ambiente.
Quanto aos direitos intergeracionais ou planetários, Weiss os define como
direitos de cada geração de receber o planeta em uma condição que não seja infe-

21
22
23

François OST, Un héritage sans testament: patrimoine et générations futures, p. 4.
Edith Brown WEISS, Justice pour les générations futures, p. 35.
Edith Brown WEISS, Justice pour les générations futures, p. 25.

Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students

59

rior àquela da qual se beneficiou a geração precedente, de herdar uma diversidade
comparável de recursos naturais e culturais, e de ter acesso eqüitativo ao uso e aos
benefícios desse legado.24
Mas, se as gerações futuras são formadas por indivíduos que ainda não existem, como podem ter direitos? Já se argumentou que somente poderiam existir
direitos se houvesse interesses identificáveis, os quais somente existiriam caso
fosse possível identificar os seus titulares. Como não se sabe hoje quem e quantos
serão os indivíduos futuros, não se poderia atribuir-lhes direitos.
Porém, é preciso notar que os direitos planetários não são direitos atribuídos
a indivíduos determinados, mas a um grupo (geração). Conforme observa Weiss,
Os direitos planetários são uma conseqüência da sucessão temporal de gerações na utilização de recursos naturais e culturais. Esses direitos, que são direitos
intergeracionais, podem ser considerados como direitos coletivos, ou direitos de
grupo, na medida em que são as gerações que os detêm na qualidade de grupos em
relação às outras gerações – passadas, presente e futuras. A sua existência é independente do número e da identidade dos indivíduos que compõem cada geração.25
Mas, se se reconhece a existência de obrigações intergeracionais, estas não
seriam suficientes para a defesa dos interesses das gerações futuras? Não seria
inútil assegurar direitos às gerações do futuro, uma vez que as obrigações intergeracionais já cumpririam o papel daqueles?
De acordo com Weiss, enquanto que os direitos estão sempre conectados
a obrigações, o inverso nem sempre é verdadeiro. Dessa forma, a obrigação da
geração presente em relação às gerações futuras poderia, em tese, constituir obrigações ou deveres para os quais não haveria direitos correspondentes, pois não
haveria pessoas determinadas às quais ligar o direito.
Essa é a opinião de Hans Jonas. Para esse autor, aquele que ainda não existe
não pode ser, desde já, titular de direitos, tendo em vista a eventualidade de sua
existência no futuro. Somente podem ter direitos aqueles que já existem.26 Porém,
conforme se pode observar, Jonas se refere a direitos individuais, e não a direitos
atribuídos às gerações futuras (direitos transindividuais).
Conforme observa Tremel, somente poucos teóricos conceituaram de forma
explícita as gerações como entidades titulares de direitos. Desde a década de 1970,
falou-se quase que exclusivamente em “direitos das gerações futuras”, quando, na
verdade, a maioria dos autores queria se referir a “futuros indivíduos”.27
Além disso, considerar apenas as obrigações intergeracionais não é a solução mais adequada, pois ignora a relação temporal que liga cada geração a todas
as outras e que dá origem aos direitos de cada geração a uma utilização eqüitativa
dos recursos naturais e culturais do planeta. Ao se admitir a existência de direitos,
foca-se a discussão no bem-estar das gerações de uma forma que as obrigações
isoladamente não seriam capazes de fazer, conforme demonstra Weiss:
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Se as obrigações da geração presente não estivessem ligadas a direitos, a geração presente teria um forte incentivo para desviar a definição dessas obrigações
em seu próprio favor e às expensas das gerações futuras. Os direitos intergeracionais possuem uma força moral maior que a apresentada pelas obrigações.28
Daí surge uma nova questão: os direitos e obrigações planetários são apenas
morais ou são também legais? Segundo Weiss, “eles representam, em primeira
instância, uma proteção moral de interesses, que deve se transformar em direitos
e obrigações legais”.29 Assim, cabe ao Direito, nacional e internacional, positivar
esses direitos e obrigações de forma a dar-lhes juridicidade.
No caso brasileiro, o caput do art. 225 da Constituição de 1988, além de referirse expressamente às futuras gerações, assegura a todos o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, os §§ 1° a 6º desse mesmo artigo estabelecem as
medidas e os meios necessários para se assegurar a efetividade desse direito.
Dessa forma, o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais
impõe o reconhecimento de um direito a um ambiente equilibrado também às
gerações futuras.
Contudo, atribuir direitos às gerações do futuro traz um problema prático:
como os indivíduos que ainda não existem poderão fazer valer os seus direitos?
Ora, o fato de um sujeito não poder fazer valer ele mesmo os seus direitos não retira a existência destes. Assim, Weiss propõe uma espécie de tutor legal ou representante das gerações futuras, a fim de representá-las na defesa dos seus interesses
nos processos de tomada de decisões e na tutela dos seus direitos.
O art. 129, inciso III, da Constituição brasileira estabelece como função institucional do Ministério Público “promover o inquérito civil e a ação civil pública,
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos”. Ora, conforme apresentados por Weiss, os direitos
intergeracionais, além de se relacionarem com a defesa do meio ambiente, podem
ser classificados como direitos difusos30 e, portanto, sua defesa se inclui no âmbito
de atuação do Ministério Público. Este seria, no ordenamento jurídico brasileiro,
o principal representante das gerações futuras, o qual deve zelar pela proteção de
seus direitos e interesses.
Além disso, o direito das gerações futuras a um ambiente ecologicamente
equilibrado também pode ser protegido por meio de ação popular ou ação civil
pública e, assim, também podem assumir a função de representantes das gerações futuras, no primeiro caso, qualquer cidadão e, no segundo caso, a União, os
Estados e os Municípios e também as autarquias, empresas públicas, fundações,
sociedades de economia mista e as associações que cumprirem os requisitos dos
incisos do art. 5º da Lei nº 7.347/1985.
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3.3 Responsabilidade em Relação às Gerações Futuras
Mas, se as gerações futuras têm direitos, até onde esses direitos se estendem? Até onde se estende a responsabilidade da geração presente?
Segundo o modelo de eqüidade intergeracional de Rawls, as relações intergeracionais se dão em relação a gerações contíguas (pais e filhos): cada geração
transmite à seguinte um equivalente eqüitativo do que ela mesma havia recebido.
Assim, conforme observa Ost, a ética intergeracional a que Rawls se refere é
contratualista e, sobretudo, “doméstica”, pois se limita à preocupação com os
descendentes imediatos, o que já acontece naturalmente. Houve apenas uma racionalização de uma prática habitual. Dessa forma, trata-se
... de uma preocupação por demais limitada, exageradamente subjetiva e, por
outro lado, aleatória (nem todo mundo tem necessariamente uma descendência),
então, o que se convém fundar são obrigações cívicas, garantidas no contexto de
uma sociedade política justa, com respeito a um socius abstrato ao qual não nos
liga nenhum sentimento subjetivo particular de benevolência.31
Conforme observa Weiss, não há nenhum motivo racional que admita a valorização das gerações mais próximas em detrimento das gerações mais remotas.
Todas as gerações têm os mesmos direitos de utilizar-se do patrimônio comum
da Terra. Além disso, considerar somente os direitos das gerações mais próximas
pode significar a restrição dos direitos ou até mesmo a privação de proteção jurídica das gerações mais distantes no tempo.
Além disso, segundo observação de Ost32, situações que no passado eram
tidas como produto do acaso, situadas, assim, fora da esfera da vontade, hoje estão
ligadas, pelo menos indiretamente, às conseqüências do arbítrio humano: “como
se as fronteiras do natural e do artificial se tivessem tornado progressivamente
incertas e que tudo ou quase, do clima à diversidade biológica, estivesse doravante
em nosso poder”.
Isso impõe uma mudança do agir ético e uma reformulação da noção de responsabilidade. Segundo Jonas33, a amplitude de nosso poder determina a amplitude
de nossa responsabilidade. Assim, uma geração é responsável perante as seguintes
até onde se estendem as conseqüências de seus atos. Essa definição de responsabilidade é atemporal e profundamente diferente de seu conceito tradicional.
A idéia de responsabilidade está tradicionalmente relacionada ao horizonte do passado, ligando uma ação passada à obrigação de reparar ou compensar
os danos causados (apresentando assim uma conotação repressiva). Contudo, a
ampliação do poder do homem de influir no mundo de amanhã exige uma nova
responsabilidade, a qual deve voltar-se para o futuro. Deve-se ser responsável
não apenas pelos danos efetivamente causados, mas também pelas conseqüências
prováveis, ou mesmo simplesmente possíveis de seus atos. Devido à gravidade
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dos riscos criados por uma determinada atividade, não é razoável que se aguarde
a produção do dano para responsabilizar o agente, principalmente quando se leva
em conta que muitos danos podem vir a ocorrer em um futuro distante, quando o
responsável já não mais existirá.
Opera-se então uma mudança significativa: da imputabilidade de uma falta
passada, passa-se para a aceitação de uma carga para o futuro. Segundo Ost, “o
debate se desloca: de uma falta subjetiva, em relação a qual se estabelece a imputabilidade, passa-se ao risco criado em um horizonte do futuro indeterminado e
em relação a uma categoria abstrata de pessoas”.34
Nesse sentido, é importante destacar o entendimento inovador, citado por
Leite35, do Des. Macedo Machado, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
A proteção do Parque, como área de preservação permanente, é realizada
através da proibição e da fiscalização de se levantarem construções fora dos limites consignados no seu plano diretor, evitando-se a forma clandestina; por isto,
desnecessária a prova do dano ambiental, bastando a simples ameaça para configurar o dever de ação para resguardá-lo; não se exige prova de dano efetivo, mas
apenas de sua probabilidade, bastando simples ameaça para justificar a via processual, com a qual se afasta possível irreparabilidade (destaques de Leite).
Como forma de se instituir uma responsabilidade voltada para o futuro, Weiss
propõe que se instituam mecanismos por meio dos quais aqueles que exploram e
tiram vantagem dos recursos sejam obrigados a contribuir para sua conservação.
Também se poderia pensar na criação de fundos especiais, cujos recursos seriam
provenientes de taxas cobradas dos criadores de riscos, para financiar a reparação
de prejuízos e a indenização das vítimas no futuro por danos imputáveis às gerações precedentes.
4. POVO PERPÉTUO E DEMOCRACIA TRANSTEMPORAL
Tendo em vista que a Constituição de 1988 institui um Estado Democrático
de Direito e, no caput do art. 225, estabelece a base de justificação do princípio
da eqüidade intergeracional, deve-se perguntar: seria possível uma ampliação da
democracia a termos intergeracionais, de forma a garantir uma reserva da decisão
à participação das gerações futuras? De que forma instituir a consideração dos
interesses futuros nos processos decisórios?
O mecanismo fundamental da democracia é o chamado princípio da maioria. Contudo, esse mecanismo conduz a democracia a um problema estrutural:
como as gerações futuras não têm voz, há uma preferência pelo presente e, conseqüentemente, um esquecimento do futuro.
Em uma democracia baseada no princípio da maioria, os indivíduos que
nascerão no futuro não podem participar dos processos decisórios. “Eles não aparecem no cálculo dos políticos que organizam sua reeleição. Eles não podem fazer
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valer os seus interesses nos processos políticos de decisão, pois então a maioria
em importantes decisões políticas seria outra”.36
Assim, a regra da maioria não pode ser interpretada de forma absoluta. Da
mesma forma que hoje já se reconhece a necessidade de proteção das minorias,
deve-se também reconhecer a necessidade de se resguardar os interesses das gerações futuras.
Ora, se o Estado Democrático de Direito é uma continuidade jurídica, ele
deve basear-se em uma democracia contínua (a qual não se produz no mesmo
plano temporal que o da periodicidade eleitoral), necessitando de constante legitimação pelos sucessores de seus instituidores. Para além do povo atual (aquele
que participa das decisões políticas do momento), deve-se reconhecer o povo perpétuo (sucessão contínua de gerações), o qual é o verdadeiro titular da soberania.
O povo atual não é mais do que um representante momentâneo e transitório do
povo perpétuo
A Constituição de 1988, como instrumento fundador de uma nova sociedade, busca instituir um Estado Democrático de Direito e uma sociedade edificada
sobre os princípios de liberdade, de justiça e de solidariedade. Porém, é evidente
que seus objetivos não podem ser alcançados de forma imediata, além de não se
destinarem à construção de uma sociedade limitada no tempo. Dessa forma, podese dizer que a Constituição foi elaborada tendo em vista o povo transtemporal, que
não se limita ao presente.
... contra os expedientes do ‘povo atual’ e das maiorias demagógicas de circunstância, visa-se atualmente proteger a soberania do ‘povo perpétuo’. Contra o
voto de disposições constitucionais celeradas, frutos da cegueira de um instante,
introduzimos normas constitucionais intangíveis e direitos individuais inderrogáveis. Assim, mesmo a revisão da Constituição pelo poder instituído com este objetivo torna-se atualmente objeto de um controle pelos Tribunais constitucionais,
em nome de valores que transcendem o escoamento do tempo, pois realmente
fundadores do regime político em nome do qual a revisão se opera.37
Assim, por trás do instantâneo e do imediato do primeiro plano, descobrese o duradouro no plano de fundo, onde se encontram “as promessas (que são
também exigências) que o ‘povo perpétuo’ fez em todas as gerações sucessivas de
povo atual”.38 Disso resulta que a soberania do povo atual é limitada, de forma que
ele não pode tomar decisões que atentem contra o povo transcendente.
Ora, a oposição entre interesses humanos e equilíbrio ecológico somente
se apresenta quando se trata de interesses do povo atual, pois os interesses do
povo transtemporal pressupõem necessariamente a manutenção desse equilíbrio.
Assim, quando o povo atual toma uma decisão que prejudica o meio ambiente e
o bem-estar das gerações futuras, ele está usurpando um poder que somente pertence ao povo transcendente.
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Dessa forma, a simples possibilidade de uma decisão gerar um risco para o
futuro deve ser suficiente para que se procurem meios alternativos para se atingir
os fins visados (princípio de precaução). Além disso, a soberania limitada do povo
atual impõe que ele deixe uma margem de flexibilidade para que o povo futuro
possa tomar as suas decisões de acordo com o seu próprio sistema de valores.
A Constituição de 1988 instituiu a proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações como um dos valores fundadores da sociedade brasileira
e como uma promessa que engaja um futuro comum. Assim, essa promessa deve
resistir às contingências sócio-políticas e às interpretações desinstituintes. Essa
leitura do texto constitucional tem como vantagem a criação de um novo espaço
para a expansão democrática, incluindo os interesses das gerações futuras.
Contudo, para que o disposto na Constituição não se torne letra morta, importantíssima é a atuação do Poder Judiciário. O juiz constitucional tem um importante papel na defesa do meio ambiente e do interesse das futuras gerações,
pois evita que uma maioria eventual e as opiniões de momento atentem contra os
princípios constitucionais, que representam os interesses do povo perpétuo. Assim,
o juiz evita que o povo entre em contradição consigo mesmo e impede que o povo
atual usurpe no presente um poder que só pertence ao povo transcendente. 39
Também é importante a atuação do Ministério Público, o qual deve se incumbir da defesa dos direitos das gerações futuras (pois, além de se relacionarem
com a proteção do meio ambiente, compreendem-se entre os direitos difusos, cuja
defesa se inclui no âmbito de atuação ministerial). Além disso, os interesses das
gerações futuras também podem ser resguardados por meio da ação civil pública,
que inclui outros legitimados além do Ministério Público e por meio de ação popular, que pode ser intentada por qualquer cidadão.
5. CONCLUSÕES ARTICULADAS
5.1 A sustentabilidade ecológica e a preocupação para com o bem-estar das gerações futuras se incluem no próprio conceito de Estado Democrático de Direito,
que incorpora o elemento democrático e o princípio da solidariedade ao direito e
define uma nova função estatal: a transformação do status quo.
5.2 Como todas as gerações são iguais em direitos e deveres, a geração presente
não deve impor às gerações futuras os seus valores e nem submetê-las a processos irreversíveis, devendo garantir a elas uma reserva da decisão, de forma a que
possam tomar as suas próprias decisões no futuro, de acordo com o seu próprio
sistema de valores.
5.3 O princípio da máxima efetividade das normas constitucionais exige o reconhecimento de direitos de caráter intergeracional. No Brasil, a defesa dos interes-
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ses das gerações futuras deve ficar a cargo principalmente do Ministério Público,
que recebeu a missão constitucional de atuar em defesa do meio ambiente e dos
interesses difusos.
5.4 Faz-se necessária uma alteração da noção tradicional de responsabilidade,
passando-se de um sistema de imputação de faltas passadas para um modelo de
responsabilidades que se projeta para o futuro, abrangendo os riscos criados no
presente que ameaçam as gerações futuras.
5.5 Deve-se distinguir o povo atual do povo perpétuo, verdadeiro titular da soberania. Maiorias eventuais não podem decidir de forma a prejudicar o bem-estar das
gerações futuras, pois atentariam contra o povo transtemporal. Daí a importância do
Judiciário na defesa dos valores básicos da sociedade, previstos na Constituição.
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1. INTRODUÇÃO
O Brasil é o país que detém a maior parcela da biodiversidade do planeta,
com cerca de 15 a 20% de todas as espécies conhecidas em seu território. A biodiversidade, sendo parte integrante e fundamental do meio ambiente, tornou-se
também bem de uso comum do povo protegido constitucionalmente, engendrando um dever ao poder público e à população de protegê-lo e um direito a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado, tanto para as gerações atuais como futuras
(CF/88, art. 225).
E, a partir da assimilação jurídica dos efeitos nefastos da destruição dos
recursos naturais, a biodiversidade erigiu-se em bem jurídico, tanto no direito
internacional como nacional, a fim de evitar que sua destruição da mesma implicasse na fragilização dos ecossistemas e mesmo na ameaça à existência da
vida humana. Concomitante com o desenvolvimento da biotecnologia e com o
seu destaque no campo econômico, a biodiversidade passou a ser valorizada não
apenas pela sua importância ambiental, mas também pelo seu valor econômico
real ou potencial, vez que é matéria-prima da biotecnologia.
Paralelamente à emergência de produtos biotecnológicos e o crescimento de
sua importância econômica, o surgimento e a expansão de surto patrimonialista
em relação aos direitos de propriedade intelectual fez com que houvesse pressão,
principalmente pelos Estados Unidos, para a criação de um patamar mínimo de
proteção desses direitos, causada principalmente pelo aumento de competitivida-



Fonte: SILVA, Marina. Biodiversidade: oportunidade e dilema. www.biopirataria.org/artigos/ Marina_Silva_Biodiversidade.pdf, acesso em 20 de abril de 2006.
Tecnologia consistente no uso de organismos vivos (ou suas células e moléculas) para produção racionalizada de substâncias, gerando produtos comercializáveis. Fonte: http://www.abrabi.org.br/biotecnologia.htm.
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de no campo tecnológico através da imitação ou uso adaptativo dos novos produtos, do aumento de vida útil dos mesmos e pela expansão global do investimento
em pesquisa.
No direito internacional, a conscientização do valor intrínseco da diversidade
biológica e a necessidade de proteção aos direitos intelectuais para a redução de
barreiras ao comércio resultaram, respectivamente na Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) e no Acordo sobre os direitos de propriedade intelectual
relativos ao comércio, mais conhecido como Acordo TRIPS. As lógicas seguidas
por cada um deles são distintas. A CDB reconhece a soberania dos países em relação aos seus recursos naturais, o papel das comunidades locais na preservação da
biodiversidade, a necessidade de repartição de benefícios derivados da utilização
dos recursos genéticos e de conservação da diversidade biológica. Já o acordo
TRIPS ocupa-se com a liberalização do comércio e com o respeito à propriedade
intelectual, versando apenas indiretamente sobre a biodiversidade.
O Acordo TRIPS aborda a biotecnologia sem distinção especial referente à
origem da matéria-prima utilizada ou a importância dos conhecimentos das populações locais de onde os recursos foram prospectados. Tal omissão, na legislação
dos países signatários dos dois acordos, é compensada pela CDB, que, por sua
vez, não é avessa aos direitos de propriedade intelectual (art. 16).
No entanto, por mais legítima que a CDB seja no cenário internacional, já
ratificada por mais de 170 países, a não ratificação por parte dos Estados Unidos retira substancialmente sua força. Afinal, além de ser o país detentor de mais
patentes do mundo, sua legislação, quanto à definição de matéria patenteável é
muito flexível, o que faz com que um número cada vez maior de plantas e processos de utilização das mesmas para diversos fins, diretamente adaptados dos
conhecimentos tradicionais, adquiram proteção patentária. Em outras palavras, o
não reconhecimento da CDB por parte dos Estados Unidos contribui para que sua
legislação patentária sirva para acobertar a biopirataria.
O presente artigo tem por finalidade analisar como as normas de propriedade
intelectual estadunidenses, dentro da corrida pelas patentes de produtos baseados
na diversidade biológica e no conhecimento tradicional associado, protegem a
biopirataria e sugerir medidas a serem tomadas pelo Brasil para mitigar a incidência dessa proteção.
2. BIOPIRATARIA, UM CONCEITO EQUÍVOCO
O termo biopirataria foi utilizado pela primeira vez em 1993 pela ONG canadense RAFI (hoje ETC-group), para denunciar que multinacionais e instituições
de pesquisa estavam patenteando e explorando recursos biológicos e processos de
manipulação que fazem parte do conhecimento tradicional de povos autóctones



BARBOSA, Denis Borges. Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2003.
Cerca de 90% de todas as taxas pagas a títulos de royalties no mundo vão para os Estados Unidos. Fonte: VARELLA,
Marcelo Dias. Direito Internacional Econômico Ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.


Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students

69

do local de onde provêm tais recursos sem que estes tenham sido consultados ou
participado nos lucros. Como é termo relativamente recente, de sentido equívoco,
normalmente utilizado com certa carga de emoção ou idealismo, tentaremos delimitar tal conceito de maneira normativa.
No que diz respeito à biopirataria legitimada por patentes internacionais, devese considerar dois acordos, a CDB e o Acordo TRIPS, ambos ratificados pelo Brasil.
Destarte, somos da opinião de que o conceito objetivo de biopirataria, na visão
brasileira, deve ser construído com base numa tentativa de integração das normas
contidas nos dois acordos. Afinal, como o Brasil é parte integrante de ambos, pressupõe-se que concorde com suas disposições, aplicando-as de maneira harmônica
no direito interno e pugnando pela sua integração também no direito internacional.
2.1 Acordo TRIPS
O acordo TRIPS é conseqüência das duas revoluções tecnológicas atravessadas pelos países desenvolvidos a partir da segunda metade do século XIX, a revolução informática e a biotecnológica. É o acordo dentro do rol normativo da OMC
que cuida da propriedade intelectual, estabelecendo um patamar mínimo de proteção por parte dos Estados signatários no âmbito de sua legislação interna. Foi criado
com o fito de reduzir obstáculos ao comércio, pois a falta de proteção à propriedade
intelectual pelos países subdesenvolvidos foi considerada uma barreira.
A efetiva aplicação do acordo é garantida pelo Órgão de Solução de Controvérsias da OMC (OSC), que pode aplicar sanções comerciais aos países signatários que não respeitarem os compromissos assumidos (art. 64 de TRIPS).
O Acordo TRIPS, em seu art. 7º, diz que a propriedade intelectual deve ajudar a promover a inovação tecnológica e a transferência e difusão de tecnologia
em “benefício mútuo de produtores e usuários”. Tal artigo expressa seus limites
de incidência, preocupando-se apenas com o titular do direito intelectual sobre
uma tecnologia e o usuário da mesma, excluindo as preocupações acerca da origem da matéria-prima utilizada e da existência de algum conhecimento tradicional inspirador no processo ou no produto da patente em questão.
O art. 27 determina que qualquer invenção, de produto ou de processo, em
todos os setores tecnológicos, serão patenteáveis. Devem ser cumpridos os requisitos de novidade, passo inventivo e exploração industrial. Tais requisitos, segundo
o Acordo, admitem interpretações diferentes por parte de cada país quanto à sua
verificação, o que depende do interesse do membro em questão. (Aspectos sobre
os requisitos serão analisados de maneira mais aprofundada posteriormente).
O mesmo artigo estabelece que os membros podem considerar não patenteáveis invenções cuja exploração seja necessário evitar para proteger a ordem
pública ou a moralidade e evitar prejuízos ao meio ambiente e ainda plantas e
animais, exceto microorganismos, e processos essencialmente biológicos para a


ALBUQUERQUE, Roberto Chacon de. Qual é o conflito entre a convenção da biodiversidade (CDB) e o acordo relativo
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produção de plantas ou animais, excetuando-se os processos não biológicos e microbiológicos. Deverão também conceder proteção a variedades vegetais através
de um sistema sui generis, de patentes ou da combinação de ambos.
Ordem Pública e moralidade requerem conceituações subjetivas que
cabe a cada país desenvolver. Assim sendo, não é fator importante para uma
definição normativa de biopirataria, uma vez que caso um país adote uma
noção de moralidade mais flexível que o Brasil, admitindo, por exemplo, que
não é imoral o patenteamento de seres vivos, como é o caso da Europa no que
tange a organismos geneticamente modificados (Diretiva 44/98), não poderá
ser acusado de acobertar a biopirataria, pois não comete nenhuma violação ao
permissivo legal do Acordo.
No que diz respeito à matéria biológica patenteável, os países podem adotar
quatro posições legítimas segundo o TRIPS: 1) conceder patentes a toda e qualquer espécie de invenção, incluindo plantas, animais e processos biológicos; 2)
excluir plantas, animais e processos biológicos, mas não as variedades de plantas;
3) excluir também as variedades de plantas, mas introduzir um regime sui generis
para sua proteção e; 4) não excluir as variedades de plantas e oferecer além do
patenteamento um regime sui generis.
2.2 Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB)
A CDB não estabelece um rol limitativo de matéria biológica que deva ser
excluída do regime de patentes, seu marco distintivo é a maneira como tratou a
questão da preservação/conservação dos recursos naturais e do acesso à biodiversidade. No que tange ao acesso da biodiversidade, a CDB reconhece os seguintes
princípios a serem respeitados: soberania sobre os recursos biológicos, repartição
justa e eqüitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos,
transferência de tecnologias, levando em conta todos os direitos sobre tais recursos e associação das comunidades autóctones aos procedimentos de autorização e
acesso à repartição de benefícios que podem ser retirados da operação.
A CDB confere titularidade de direito aos recursos biológicos a quem já são
titulares de fato, aos Estados onde se encontram os recursos biológicos em seu
ambiente natural. Cabe ao Estado dar o seu consentimento prévio às atividades
de bioprospecção, estabelecendo suas normas e até mesmo, em havendo motivo,
recusar o acesso (ver art. 15.1 e 15.2 da CDB).
A repartição de benefícios compreende a transferência de tecnologia. As
partes devem tomar medidas legislativas, administrativas ou políticas para compartilhar os resultados da pesquisa e da sua utilização comercial com a parte provedora do recurso (art. 15.7), incluindo tecnologia protegida por patentes e outros



VARELLA, Op. cit. p. 199.
BASTOS JÚNIOR, Luiz Magno Pinto. A Convenção sobre Diversidade Biológica e os instrumentos de controle das
atividades ilegais de bioprospecção In. Revista de Direito Ambiental. n. 23. julho-setembro de 2001.
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direitos de propriedade intelectual (art. 16.3). Sobre a influência das patentes na
aplicação da Convenção, elas devem cooperar com os fins propostos, o que não
exclui a sua observância e proteção (art. 16.1 e 16.5).
A dependência tradicional entre os recursos biológicos e comunidades locais,
principalmente as indígenas, é reconhecida pela CDB, que incita os Estados a abrirem espaço para estas nos processos decisórios de acesso à biodiversidade (art. 8 j).
Tais direitos são “baseados na relação de proximidade, quase que de dependência
recíproca entre os homens e os recursos biológicos de seu meio ambiente, no esforço de conservação dos recursos selvagens, de inovação dos recursos domésticos, dos
conhecimentos das propriedades medicinais das plantas”. O mesmo artigo também
fala da repartição de benefícios para as comunidades nativas.
Vale ressaltar que ainda está em discussão a natureza dos direitos das comunidades autóctones aos seus conhecimentos tradicionais, havendo propostas
de que estes sejam protegidos por um sistema de patentes normal10 ou por um
sistema sui generis11.Tal tema não será objeto desse artigo.
2.3 Conceito
Destarte, poderia se depreender que biopirataria é o uso de propriedade
intelectual sobre recursos da biodiversidade e conhecimentos tradicionais associados que visem ao monopólio do controle de tais elementos sem que se
tenham respeitado as condições impostas pela CDB, quais sejam, preservação
da biodiversidade, respeito à soberania do país sobre seus recursos naturais,
cumprimento da legislação de acesso do país de origem, compreendido seu consentimento prévio e fundamentado, reconhecimento, recompensa e proteção dos
direitos das comunidades autóctones, repartição de benefícios e transferência de
tecnologia.
Tal conceito seria a junção da delimitação do que é matéria patenteável
feita pelo acordo TRIPS e os elementos a serem cumpridos pelo titular da propriedade intelectual, para que sua patente não fira a os dispositivos da Convenção de Diversidade Biológica. Ele permite que uma série de elementos sejam
patenteados sem que se possa acusar os titulares das propriedades intelectuais
de biopirataria, como é o caso de plantas e animais geneticamente modificados. Em suma, ele exclui da patenteabilidade animais, plantas e elementos
biológicos isolados da sua forma natural, por serem, de acordo com a CDB,
propriedade do Estado de origem, e conhecimentos dos povos autóctones e
suas variações óbvias.
Sua adoção é uma tentativa de dar um caráter mais objetivo à idéia de biopirataria, sem que se caia no campo da pura emotividade.


10
11

Idem.
Proposta defendida pela OMPI e pela OMC.
Proposta defendida pela Juliana Santilli.
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3. Requisitos para o Patenteamento segundo o Acordo TRIPS
Patente, segundo definição do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI, é título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo
de utilidade outorgado pelo Estado aos detentores de direito sobre a criação de
modo a proteger investimentos realizados na pesquisa e assegurar monopólio
de exploração do produto por um certo tempo. Em troca, o inventor se obriga
a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela
patente12. O Acordo TRIPS estabelece, em seu artigo 27, os requisitos a serem
cumpridos para a sua concessão, que podem ser interpretados de maneira mais
rígida ou flexível pelos Estados de acordo com seus interesses. Tais requisitos,
descritos de forma geral, são:
Novidade: o TRIPS não define tal requisito, deixando-o a cargo da legislação de cada país. Em suas características básicas, a avaliação da novidade consiste
em averiguar se a referida invenção está compreendida, ou não, no estado da técnica. Em outras palavras, caso a invenção candidata à patente já seja conhecida
dos cientistas e pesquisadores especializados, sendo o seu conteúdo acessível ao
público antes da data do pedido, ela faz parte do estado da técnica, não sendo
protegida por patente.
Inventividade: “é a invenção que não decorre do estado da técnica de um
modo óbvio para um especialista”13. O ato deve ser considerado inventivo e criativo, para outros técnicos que atuam na mesma área, não podendo ser um desdobramento evidente dos conhecimentos já difundidos.
Aplicação Industrial: compreende-se indústria em uma acepção ampla, equivalente a atividade produtiva, inclusive agricultura. A finalidade da lei é “afastar a
concessão de patentes a invenções que ainda não podem ser fabricadas, em razão
do estágio evolutivo do estado da técnica, ou que são revestidas de qualquer utilidade para o homem”14.
4. O SISTEMA DE PATENTES NOS ESTADOS UNIDOS
A Constituição dos Estados Unidos, em sua Seção 8, dá ao Congresso Nacional competência para “Promover o progresso da ciência e das artes úteis assegurando, por tempo limitado, aos autores e inventores, o direito exclusivo das suas
respectivas invenções e descobertas”.
A lei que regula a propriedade intelectual, o título 35 do US Code, data de
1952, e teve como intenção “tornar matéria passível de patenteamento ‘qualquer
coisa sob o sol feita pelo homem’”15. A lei estadunidense estabelece que qualquer
um que “invente ou descubra qualquer processo, máquina, manufatura, ou com-

12

INPI. O que é patente?. In www.inpi.gov.br.
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2004. vol. 1.
Idem
15
USPTO, Utility Examination Guidelines, Federal Register, vol. 66, nº 4, 2001, pp.1092-1093. In. http://www.uspto.
gov/web/offices/com/sol/notices/utilexmguide.pdf
13
14
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posição de substância, ou qualquer melhoramento novo e útil destes, pode obter
uma patente” (§ 101 do US Code). Dispõe ainda que qualquer pessoa que invente
ou descubra variedade nova de plantas que se reproduzam de maneira assexuada,
mesmo que seja planta encontrada em estado não cultivado, pode obter patente
por ela caso apresente os requisitos necessários (§161 do US Code). Admite-se
ainda patente de molécula de DNA isolada e purificada, mesmo que esta possua
mesma seqüência averiguada em gene encontrado em estado natural16, desde que
apresente as condições necessárias ao patenteamento.
O próprio escritório de patentes dos Estados Unidos (USPTO) admite que juntando toda a matéria patenteável segundo a ótica norte-americana incluir-se-ia “praticamente tudo o que é feito pelo homem e os processos para fabricação de produtos”17.
A amplitude do que é patenteável é intimamente ligada à interpretação que os Estados
Unidos dão às condições de patenteabilidade, uma aplicação mais elástica dos requisitos do acordo TRIPS de modo a abarcar um maior número de patentes.
O critério da novidade só considera inserido no estado da técnica – não patenteável – invenções e descobertas que já tenham sido patenteadas ou divulgadas
por publicação escrita tanto no território dos Estados Unidos quanto em outros
países. No caso de matéria patenteada, a mesma patente deve ser apresentada ao
USPTO em um prazo de 12 meses, sob pena de se poder conferir proteção patentária a outro titular sob invenção ou descoberta com mesmo conteúdo. Formas de
divulgação não escrita, como o uso público do objeto, ou a sua disposição no mercado durante um prazo maior de um ano, só inclui a matéria no estado da técnica
se feito dentro do território dos Estados Unidos (§ 102 do US Code), ignorando-se
se o mesmo tipo de ações foi adotada em país estrangeiro.
A idéia de passo inventivo contida no texto do TRIPS é flexibilizada a ponto
de não haver distinção entre invenção e descoberta. “O termo ‘invenção’ significa
invenção ou descoberta” (§ 100, a. do US Code). Tal confusão de conceitos é
explicada por Maria Mittelbach pela aproximação dos resultados de pesquisas
científicas com a atividade industrial, o que faz com que aquelas adquiram valor
econômico, estimulando seus detentores demandarem por proteção18.
Matéria que seja desdobramento óbvio do conteúdo de uma patente, do ponto de vista de uma pessoa com habilidades médias na área em questão, não pode
ser patenteada por lhe faltar inventividade (§103.a do US Code).
A aplicação industrial na lei norte-americana é traduzida pela idéia de utilidade, ou seja, o que tem uma função para a sociedade.
5. Legitimação a biopirataria pelo sistema de patentes dos Estados Unidos
A legislação norte-americana acoberta atos de biopirataria, segundo o conceito adotado neste artigo, por não levar em consideração a soberania do Estado

16
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USPTO Op. Cit. p. 1093
USPTO. General Information Concerning Patents. In. www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/index.htm
MITTELBACH. Maria. Propriedade intelectual em biotecnologia. In. www.bdt.fat.org.br
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de origem dos recursos naturais “descobertos” e utilizados nas invenções e por
desrespeitar as comunidades locais e as tribos indígenas no que diz respeito aos
seus conhecimentos e à sua forma de difusão.
Ao permitir o patenteamento de plantas “descobertas” e de moléculas de
DNA isoladas e purificadas, que têm mesma seqüência averiguada em genes encontrados em estado natural, desrespeita-se a soberania do Estado de origem reconhecida na CDB. O Estado tem direitos soberanos sobre seus próprios recursos,
cabendo a ele regular o acesso aos mesmos, bem como as normas e procedimentos a serem seguidos na bioprospecção (art 15 da CDB). Tal direito é violado com
a concessão de patentes, pois como o próprio Acordo TRIPS reconhece, “direitos
de propriedade intelectual são direitos privados” (preâmbulo). Logo, a lei norteamericana legitima a biopirataria por conferir título de propriedade privada, mesmo que temporária, a recursos biológicos pertencentes a Estados estrangeiros.
O USPTO não pede ao candidato de patentes nenhuma espécie de informação
quanto à origem do material biológico usado ou “descoberto”, autorização de acesso
por parte de governo estrangeiro, plano de transferência de tecnologia ou de repartição de benefícios, nem se houve uso de conhecimento de comunidade local ou tribo
indígena para se chegar ao objeto da patente. Isso só faz com que o material biológico
“descoberto”, utilizado em invenção ou ainda processos inspirados em práticas indígenas alvos de proteção patentária sejam ilegítimos, pois foram obtidos ao arrepio das
disposições da CDB e das normas de acessos nacionais, sendo sim, biopirataria.
Quanto ao respeito às comunidades locais e sociedades indígenas, a expropriação dá-se com o fato de a lei estadunidense não considerar que o uso público,
a disposição no mercado e a difusão não escrita de toda matéria patenteável feita
no exterior não a integra no estado da técnica, o que permite o patenteamento de
conhecimentos das sociedades tradicionais bem como os produtos e as variações
óbvias dos processos tradicionalmente utilizados. Esses conhecimentos “são produzidos e gerados de forma coletiva com base em ampla troca e circulação de
idéias e informações transmitidos oralmente de uma geração a outra”.19 Patentear tais conhecimentos, ou desdobramentos óbvios dos mesmos, ainda mais sem
permissão prévia e fundamentada do Estado e dos povos em questão, é usurpar o
patrimônio cultural do povo brasileiro, no sentido do art. 216 da CF/8820.
5.1 Caso Real de Biopirataria
Caso típico de pirataria é a patente sobre a Banisteriopsis caapi mais conhecida como Ayhuasca. É particularmente típico porque não houve qualquer modificação do estado natural da planta21, incidindo diretamente sobre patrimônio
ambiental brasileiro sem autorização do governo para a sua exploração.

19

SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos. São Paulo: Peirópolis, 2005.
Art. 216, CF/88: “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”.
21
VARELLA. Op. cit. p. 369.
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Tal planta foi recuperada, identificada e depositada no USPTO sob a patente
US 5751P, sendo que as características medicinais já conhecidas pelos índios foram
colocadas em evidência. O estadunidense Loren Muller, titular da patente, disse
que a planta foi descoberta em um quintal doméstico da Amazônia e baseou o seu
pedido dizendo que se tratava de uma variedade diferente de Banisteriopsis caapi,
principalmente por causa da cor e tamanho da flor, do tamanho, formato e textura
das folhas, da ausência de sâmaras ou nozes além da presença de mais pubescência
que na “espécie comum”22. A “nova espécie” foi batizada por Muller de Da Vine.
A patente foi concedida nos anos 80, só tendo sido descoberta em 1994,
oportunidade na qual a Coordenadoria das Organizações Indígenas da Bacia
Amazônica (COICA), uma organização que representa mais que 400 grupos indígenas, juntamente com o Centro para o Direito Internacional Ambiental (Center
for International Environmental Law - CIEL), ONG norte-americana, pediram
ao USPTO a anulação da patente. Argumentou-se que a patente seria contrária à
moralidade pública em virtude do caráter sagrado da planta na região amazônica, além de que não seria nova por já ser de conhecimento dos índios. A patente
foi derrubada em 1999 sob o argumento de que a planta não era nova, só que a
argumentação considerada não foi a da utilização pelos índios (uso público feito
fora dos Estados Unidos não insere o objeto no estado da técnica - § 102 do US
Code), e sim a existência de artigos científicos americanos descrevendo a planta.
Os aspectos morais não foram analisados.
No entanto, no ano de 2001, o Sr. Muller reargumentou e convenceu o USPTO a rever sua decisão anterior e anunciar a revalidação da patente. A decisão foi
recebida com inúmeros protestos, que continuaram até a data de vencimento da
mesma, em junho de 2003.
Hoje a comercialização da Ayhuasca foi difundida, sem que o governo brasileiro ou as sociedades tradicionais tenham qualquer influência nas suas práticas
comerciais ou benefício delas. Já existe registro de plantações da planta nos Estados Unidos e no Havaí, sendo o comércio da mesma exercido até por Internet23,
principalmente através do uso do Santo Daime.
6. Utilização das leis e tratados em vigor para o combate à biopirataria
Como uma das formas de combate à biopirataria, propomos que se pratiquem atos que insiram no estado da técnica, segundo a interpretação da lei estadunidense, descrição dos elementos da nossa biodiversidade e processos de manejo
desses elementos associados a conhecimentos tradicionais, e conseqüentemente
seus produtos. A idéia é que isso seja feito através da elaboração e divulgação de
estudos científicos sobre o uso de elementos da biodiversidade por sociedades
tradicionais, incluindo os elementos utilizados, os processos de manejo desses
elementos, os produtos desse processo e os resultados empiricamente obtidos.
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USPTO, patente US 5751P. www.uspto.gov.
ver: http://www.cielo-ethnobotanicals.com/cgi-bin/edc2/CEBstore.pl?user_action=detail&catalogno=CAAPI
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Tais estudos, que podem ser sintetizados na forma de artigos científicos,
poderiam ser feitos por cientistas, com o apoio da iniciativa privada e do governo,
dentro do esforço já existente por parte do Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCT) de se catalogar espécies nacionais24, bem como por estudiosos e ONG’s
interessadas no assunto.
Esses artigos devem ser redigidos, traduzidos para o inglês e divulgados aos
escritórios de patentes internacionais, especialmente ao USPTO, com o fim de facilitar o trabalho do examinador de patentes do exterior. É o exemplo da lista com
as características de espécies da flora do Brasil elaborada pelo governo federal com
o objetivo de evitar que seus nomes sejam registrados como marca no exterior, de
modo a evitar casos absurdos como o registro da marca “Cupuaçu, pela empresa
japonesa Asahi Foods, ou ainda “Rapadura” pela empresa alemã Rapunzel.
Nesse caso, a diferença seria que o esforço não é apenas o catálogo de espécies, mas também a descrição dos usos dos elementos da biodiversidade pelas
sociedades tradicionais, bem como os resultados obtidos pelos mesmos, principalmente na área da medicina e nutrição, de modo a evitar não apenas marcas,
mas também patentes.
Sugere-se que a atividade de pesquisa seja dividida por regiões geográficas,
contando com parcerias de pesquisadores locais. Vale citar o exemplo da Pesquisa e recuperação de dados e imagens de plantas medicinais utilizadas pela
população do entorno da Estrada Real, realizada pela Faculdade de Farmácia da
UFMG e coordenada pela Professora Maria das Graças Lins Brandão25. A finalidade do projeto é recuperar dados sobre espécies vegetais utilizadas na medicina
tradicional do passado através de informações históricas, além de registrar o uso
hodierno das plantas por meio de entrevistas. Elaborar-se-á uma base de dados e,
posteriormente, irá se averiguar o real potencial das plantas estudadas e catalogadas. Além desses, há dezenas de outras iniciativas na área de etnobotânica que
podem servir de referência.
Tais artigos e estudos aqui propostos seriam relevantes no combate à biopirataria ao divulgar a existência de plantas, de forma a inserir as mesmas dentro do
estado da técnica segundo o critério do US Code, ou seja, divulgação do dado por
escrito em país estrangeiro e no território norte-americano. O mesmo ocorreria com
os processos de manejo dos recursos da biodiversidade por parte das sociedades
tradicionais, evitando que estes, ou suas variações óbvias, sejam alvo de patentes.
Importante também o estudo e a divulgação dos efeitos alcançados pelo uso
dos elementos da biodiversidade de acordo com os conhecimentos tradicionais associados, ou seja, o uso dos elementos em seu estado bruto. Afinal, no que concerne
à patenteabilidade de material biológico em seu estado puro (moléculas de DNA
isoladas), pode-se argumentar que de posse de informações dos efeitos do uso do
material biológico na sua forma complexa, obtidos empiricamente pelos estudos
aqui propostos, seria óbvio ou previsível para um técnico no assunto alcançar os
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MOROSINI, Rodrigo. Brasil quer classificar 90% das espécies nacionais até 2015. In http://www.cdb.gov.br.
FUNDEP. Memória da medicina popular. In. http://www.fundep.ufmg.br/homepage/cases/469.asp
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mesmos resultados com o uso do material puro, sendo o seu isolamento destituído
de criatividade ou nível inventivo. Ou seja, mesmo que o USPTO confira patentes
a “descobertas” de células isoladas encontradas na natureza, pode-se argüir que
esta, embora nova, não é inventiva ou criativa, pois já se sabia da existência do
material em seu formato bruto e dos seus efeitos. Isso impediria, por exemplo,
patente de processos e produtos que consistem basicamente no isolamento de elementos contidos em plantas, como é o caso das patentes US 674986 e US 824508,
ambas sobre a planta Uncaria, mais conhecida como Unha-de-Gato26.
Interessante notar que tais artigos e estudos não excluiriam do âmbito de
proteção de patentes, nem tem tal pretensão, verdadeiras invenções, que realmente
apresentem novidade, inventividade e aplicação industrial. Dessa forma, não há
injustiça contra o inventor que através de pesquisas realmente chegou a algo novo
e inventivo utilizando-se um bem da biodiversidade. É o caso, por exemplo, da patente PI0400255-5, registrada no INPI, conseguida por cientistas da Universidade
de São Paulo (USP) sobre tecnologia para fabricação de alimentos de chocolate
com base no cupuaçu.
Além disso, os estudos fariam parte do processo necessário de catálogo e conhecimento dos elementos da diversidade biológica e dos conhecimentos tradicionais.
Hoje, o conhecimento sobre a diversidade brasileira é maior em coleções estrangeiras
do que em instituições nacionais”27. Estima-se que dos 20% da biodiversidade mundial concentrada no Brasil, não se conhece um quinto desse percentual28.
Aliado a esse trabalho, indispensável a atuação do governo brasileiro para o
levantamento de patentes internacionais relacionadas a princípios ativos originados na flora e na fauna brasileiras, tendo em vista futuras ações de cancelamento
de patentes irregulares29, além de pressão por parte do Brasil para que os estudos
e artigos feitos sejam considerados no momento da concessão de patentes.
6.1 Crítica
A principal deficiência da idéia aqui sugerida é a não garantia do cumprimento das disposições contidas na CDB nos casos de patentes de invenções que não
sejam irregulares. O fato de se inserir no estado da técnica uma série de elementos da biodiversidade e conhecimentos tradicionais associados não garante que
os detentores de patentes internacionais serão obrigados a respeitar a soberania
nacional no que diz respeito ao acesso, a integridade da biodiversidade brasileira
nem a repartição de benefícios e transferência de tecnologia previstos na CDB.
Nesse ponto, cabe ao governo do Brasil a continuação dos esforços na OMC
para que as disposições da CDB sejam inseridas no campo da atuação do Acordo
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Ambas invenções consistem em métodos distintos, que partem do “chá” da Uncaria, visando a extração de substâncias
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TRIPS e respeitadas pelos outros Estados estrangeiros. Ou seja, a luta para que
a conservação da biodiversidade, o respeito aos povos autóctones e o respeito à
soberania de um país sobre seus recursos ambientais sejam inseridos na lógica
comercial é que garantirá eficácia à CDB.
Quanto às patentes no exterior já conferidas, especialmente pelo USPTO,
somos um pouco céticos em relação às reais chances de sucesso dos processos de
cancelamento. Há de se convir que na lógica da lei dos Estados Unidos, o uso público, a disposição no mercado e a difusão não escrita de toda matéria patenteável
feita no exterior não inserem a mesma dentro do estado da técnica, sendo possível
o patenteamento. Logo, a não ser que se prove que já se tinha notícia da divulgação dos elementos patenteados por escrito antes de seu registro, muito difícil que
a argumentação moral convença o USPTO da irregularidade das mesmas. Talvez
pudesse ser usado o dispositivo da lei que não concede patente a pessoa que não
foi a verdadeira inventora (§102, f do US Code). No entanto, ainda sim se precisaria de evidência escrita anterior ou ainda notícia de uso público, de disposição
no mercado e difusão não escrita da matéria em território estadunidense um ano
antes do registro (§ 102, b do US Code).
Importante é que mesmo com as citadas deficiências o método garante proteção ao básico da nossa biodiversidade, evitando com que patentes que se configuram extorsão clara sejam legitimadas.
Como crítica complementar, ressalte-se que tal proposta, possivelmente,
encontrará apoio por parte dos cientistas, dos biólogos, dos bioprospectores, e
oposição dos povos indígenas e suas organizações. É possível que a divulgação dos conhecimentos tradicionais seja considerada uma violação de seus direitos, propiciando alguma forma de apropriação, mesmo que não seja contra
a lei. Nesse caso, e fugindo do objetivo desse artigo, há que se pensar também
num mecanismo de antecipação de compensação para as comunidades indígenas e tradicionais.
Deve-se registrar, também, que a presente proposta não exime, pelo contrário, a busca de um regime internacional para a proteção dos direitos de propriedade intelectual sobre produtos da diversidade biológica e do conhecimento tradicional associado. Tal objetivo está ficando cada vez mais tangível com as recentes
decisões da COP-8 em Curitiba, onde se definiram documentos-base, calendários
e atividades inter-sessionais. Da mesma forma, embora complementar, esse tema
fica fora do escopo do presente artigo.
7. Conclusões ARTICULADAS
Consideramos, em resumo, que os seguintes aspectos podem ser desenvolvidos com vistas ao fortalecimento e mais efetiva implementação da CDB,
para fazer prevalecer mundialmente seu paradigma de soberania nacional sobre
os recursos genéticos, evitando-se, com base na legislação existente, nacional e
internacionalmente, a incidência da apropriação ilícita de benefícios oriundos da
diversidade biológica:
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7.1 Adoção de conceito normativo de biopirataria, baseado nos acordos internacionais que o Brasil assumiu, notadamente a CDB e o Acordo TRIPS, de modo
a afastar o uso emotivo e agressivo do termo. Confere-lhe uma precisão maior,
tornando-o um termo jurídico mais exato.
7.2 Realização de estudos científicos, elaborados com base em regiões geográficas
e com participação de pesquisadores locais, de modo a inserir a taxonomia e a
utilização dos conhecimentos tradicionais associados, assim como os resultados
obtidos com o uso dos recursos, de forma a inseri-los no estado da técnica segundo a visão do USPTO, com o fito de:
7.3 Evitar patentes sobre plantas encontradas in natura, processos usados pelas
comunidades autóctones e, possivelmente, sobre moléculas isoladas que são encontradas na natureza.
7.4 Tradução dos estudos para idiomas estrangeiros e distribuição aos escritórios
de patentes internacionais, especialmente o USPTO.
7.5 Atuação política do governo brasileiro para que os estudos e artigos sejam
levados em conta quando do pedido de patentes.
7.6 Levantamento de patentes internacionais relacionadas a princípios ativos originados na flora e na fauna brasileiras, tendo em vista futuras ações de cancelamento de patentes irregulares.
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1. Considerações iniciais
“O abuso não pode controlar o uso. A possibilidade
de um uso eticamente inaceitável de uma técnica,
fruto do saber humano, não pode eliminar o seu uso
se ela é de benefício para os demais membros desta
sociedade. O que se procede é seu estrito regulamento no marco do bem comum. Este marco é a Lei”.
Aristóteles

Cada vez mais é necessário que o jurista domine outras áreas do conhecimento
para que possa inserir-se de maneira responsável nesse novo mercado avassalador;
as novas necessidades, as novas tecnologias, reclamam esse aprimoramento.
A era da tecnologia moderna trava novas discussões, a internet, a robótica,
a biotecnologia são eventos cada vez mais próximos do cotidiano de grande parte
dos cidadãos mundiais. Por essa mesma razão, há cada vez mais a interferência do
Direito nessas formas de relações humanas. E por isso, para entender o texto legal
não é mais suficiente um aprofundado estudo das doutrinas do Direito é, senão
necessário, o estudo das mais diversas áreas do conhecimento humano.
Tem-se que um dos momentos de maior polêmica no debate sobre genética
foi talvez, em 1865, quando o monge austríaco, Gregor Mendel publicou o resultado de 8 anos de experiências com ervilhas. O método utilizado foi de notável
precisão, o que conferiu a Mendel considerável aceitabilidade e como mérito a
inauguração de um novo ramo da biologia, a genética.
Desde então a humanidade assistiu a grandes evoluções e, particularmente no início dos anos 1970, com a descoberta do DNA/RNA recombinante, que
permitiu a transferência do material genético de um organismo para outro com
superação de barreiras da incompatibilidade sexual entre as espécies.
Tal acontecimento ocorrera em 1972, na Universidade de Stanford, quando
Paul Berg tornou-se o primeiro cientista a juntar duas moléculas de DNA, mérito
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que lhe conferiu o Prêmio Nobel. Antes do final do mesmo ano, dois outros cientistas da Califórnia, Stanley Coen e Herbert Boyer, transferiram genes de rã a bactéria E. Coli. Este foi o primeiro passo para estudar como as bactérias poderiam
se habilitar para produzir proteínas animais.
Esses fatos marcam o nascimento de uma nova etapa da biologia, em que se
consegue por meio de manipulação direta nos genes, produzir ou deixar que se
produza a proteína, ou outro nutriente, desejado.
2. O DNA recombinante
O deoxyrbonucleic acid ou ácido desoxirribonucléico (DNA ou ADN) é um
polímero formado pelo encadeamento de unidades, chamadas monômeros. Na
macromolécula de DNA os monômeros são chamados de nucleotídeos e, cada
nucleotídeo resulta da combinação de três moléculas: fosfato, açúcar e base nitrogenada. Assim, o DNA é formado por duas cadeias polinucleotídicas que podem
ser caracterizadas como: helicoidais, complementares e antiparalelas.
Existe principalmente no núcleo das células, onde aparece na constituição
química dos cromossomos. E, sua principal função é que ele é o gene que por
meio de suas propriedades – replicação e transcrição – determina os caracteres
hereditários, além de transmiti-los de geração a geração.
Por volta do ano de 1920 descobriu-se um outro tipo de ácido nucléico, o
RNA (ribonucleic acid – em português, ácido ribonucléico), que também possui a
combinação das três moléculas (fosfato, açúcar e base nitrogenada), mas diferente
do DNA que o açúcar é uma pentose, no RNA a pentose é a ribose, sendo que a
base nitrogenada que no DNA é a timina (T) é substituída pela uracila (U).
A tecnologia do DNA recombinante, conhecida popularmente como engenharia genética, possibilita o isolamento de um gene de um dado organismo
e sua transferência para outro organismo, transpondo barreiras de cruzamento
entre os reinos vegetal, animal, protista e fungi. O resultado é um indivíduo
geneticamente igual ao utilizado para receber a molécula de DNA recombinante, porém acrescido de uma nova característica genética, proveniente de
outro, que não é da mesma espécie. Esse indivíduo é chamado transgênico.
No início da década de 1990, a China deu início ao que seria a ‘nova era’ da
agricultura, foi a partir dessa década que as primeiras plantas transgênicas foram
utilizadas. Já em 1994, nos EUA, ocorrera a aprovação do uso comercial de uma
planta transgênica, tal feito foi atingido pela empresa Calgene que lançou um
tomate com elevada resistência ao armazenamento.
Desde então diversos transgênicos já são produzidos para o consumo humano,
os mais populares são os gêneros agrícolas, tais como a soja, o milho, o algodão, o
tomate, o amendoim, mas há também gêneros populares na área da saúde, como a



[Tradução livre de] Fumento, Michael. Bioevolution – how the biotchechnology is chainging our world. San Francisco:
Encouter Books, 2003. pág. 270.
AZEVEDO, J. L. de; FUNGARO, M. H. P. e Vieira, C. M. L. ‘Transgênicos e evolução dirigida’. Disponível em: <http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702000000300014&lng=pt&nrm=iso> Acesso em: 22/01/2006.
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insulina. Existem tipos mais exóticos, tem-se notícia de já exista a manipulação genética do mosquito vetor da malária, e que também já manipularam geneticamente
a maconha (Canabis sativa) para que ela produza cheiro de menta.
Estudo publicado pelo Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações em Agrobiotecnologia (ISAAA) em 2003, noticiou um crescimento de
15%, 9 milhões de hectares ou 22,2 milhões de acres entre 2002 e 2003 da
área global de plantações transgênicas, dentre os países com plantações, destacava-se os EUA com uma área de 42,8 milhões de has destinados ao cultivo
da soja, do milho, do algodão e da canola; em segundo lugar a Argentina com
13,9 milhões de has, destinados ao plantio de soja, milho e algodão; em terceiro lugar o Canadá com 4,4 milhões de has destinados ao plantio de canola,
milho e soja; e, nesse contexto, o Brasil ocupava a quarta posição com 3 milhões de has destinados ao plantio e soja.
Desse panorama nota-se a importância da soja transgênica no cenário
mundial, e daí o motivo de ser, também, o transgênico mais divulgado pela
imprensa. Trata-se de uma espécie de soja com gene resistente ao glifosfato,
princípio ativo do herbicida Roundup, produzido pela multinacional Monsanto. É a soja popularmente conhecida como RR, sua peculiaridade é possuir um
gene adicional, advindo de uma bactéria do solo do gênero Agrobacterium.
Outro alimento com grande destaque é o milho transgênico. Nesse caso, o milho
recebe o gene de uma bactéria, o Bacillus thuringiensis ou Bt, gene esse resistente a
insetos. O gene recebido codifica uma toxina que impede que a planta seja danificada
por insetos-pragas. O uso dessa bactéria no controle biológico de insetos data de 1930,
e sabe-se que ela é mais específica ao seu alvo que os inseticidas químicos .
3. ASPECTOS DA BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA NO BRASIL
3.1 A Lei de Biossegurança
Para disciplinar as relações jurídicas que se darão em torno da biotecnologia, no Brasil vigora a Lei nº. 11.105, de 24 de março de 2005, sancionada pelo
Presidente da República, essa lei estabelece as normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção, a comercialização,
o transporte, a transferência, a importação, a exportação, o armazenamento, a
pesquisa, a comercialização, o consumo, a liberação no meio ambiente e o des-



A malária mata milhões de pessoas a cada ano e as estratégias atuais de controle da doença, como inseticidas e drogas não têm sido tão eficientes. Por esse motivo, novos meios para o combate à malária são de extrema importância.
Avanços no estudo do mosquito vetor e sua interação com o parasito da malária fizeram os cientistas pensarem que é
possível a manipulação genética dos mosquitos para torná-los vetores ineficientes. [...] enquanto muitos progressos
foram obtidos, muitos anos de pesquisa são ainda necessários para que mosquitos transgênicos possam ser utilizados
na natureza. (MOREIRA, 2003).

A polícia apreendeu quase duas toneladas de maconha no interior de São Paulo. No meio do carregamento, havia
pacotes da droga geneticamente modificada. Num caminhão, no meio do feno, foram escondidos 1959 quilos de maconha. Uma parte da droga foi modificada geneticamente para produzir cheiro de menta. O carregamento teria saído do
Paraguai com destino à grande São Paulo. Três pessoas foram presas (2006).

AZEVEDO, J. L. e FUNGARO, M. H. P., op. cit.
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carte de organismos geneticamente modificados e seus derivados. Sua diretriz é
que visa estimular o avanço científico na área de biossegurança e biotecnologia,
visa à proteção da vida e da saúde humana, animal e vegetal, e a observância do
princípio da precaução para a proteção do meio ambiente.
Essa lei é a cominação de diversos debates e reivindicações dos mais diversos segmentos da sociedade. Debates cuja canalização iniciou-se no ano de 1989,
quando o então Senador Marco Antônio Maciel apresentou um projeto de Lei de
Biossegurança. Esse projeto transformou-se na Lei nº. 8.074, de 5 de janeiro de
1995, que estabelecia as diretrizes para o uso das técnicas de engenharia genética
e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados, dispositivo legal que também estabeleceu a formação da Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança, a CTNBio.
A CTNBio é o órgão integrante do Ministério da Ciência e da Tecnologia
cujo objetivo é prestar assessoramento ao Governo Federal, para formulação, atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança de Organismos
Geneticamente Modificados, e entre outras funções deve emitir pareceres técnicos
referentes à autorização do uso comercial de OGM.
Sob esse enfoque a questão dos OGMs, deixa de ser somente no que diz respeito
aos possíveis riscos dos OGMs à vida humana e animal, ao meio ambiente e à soberania nacional na sua política de grãos e alimentos e passa a integrar um campo mais
amplo do respeito à Constituição, às leis e os princípios basilares de cidadania.
No exercício de suas funções, em 2005 a CTNBio, emitiu parecer favorável
à importação e comercialização de milho geneticamente modificado para uso em
ração animal. O Ministério da Agricultura e do Abastecimento solicitou que a
CTNBio, em caráter de urgência, em virtude da quebra da safra de milho no País,
emitisse Parecer Técnico Conclusivo sobre a segurança alimentar para animais,
dos eventos/híbridos de grãos de milho geneticamente modificado disponíveis no
mercado mundial para a comercialização.
No parecer a CTNBio é categórica ao afirmar que as proteínas presentes na
variedade são equivalentes, quanto a sua composição química, aos milhos não
transgênicos, e que não há evidências que as proteínas produzam efeitos tóxicos
agudos ou alergênicos.
No mesmo ano a CTNBio emitiu outro parecer favorável, dessa vez visava
a liberação para uso comercial do algodão geneticamente modificado resistente a
insetos. A importância dessa liberação argua na razão de que o algodão é o mais
importante entre os produtos naturais usados na confecção de roupas.
O parecer, requerido pela empresa Monsanto do Brasil Ltda., destinava-se
à análise do “Algodão Bouvard Evento 531”, para fins de liberação comercial
no Brasil. No parecer afirma a CTNBio que não há restrições ao uso do OGM
em análise e seus derivados, desde que obedecidas às exigências contidas nesse
parecer técnico prévio conclusivo. Assim sendo, a CTNBio considera que essa




Disponível em: <http://www.ctnbio.gov.br/index.php?action=/content/view&cod_objeto=1299>. Acesso em: 10/11/2005.
Disponível em: <http://www.ctnbio.gov.br/index.php?action=/content/view&cod_objeto=1260 > Acesso em: 10/11/2005.
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atividade não é potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente e da saúde humana.
Não há duvidas de que a emissão desses pareceres ocasionará uma avalanche
de ações tentando impedir que se cultivem plantas transgênicas no país. Alguns
Estados, já editaram Leis Estaduais vetando o cultivo, a manipulação e a comercialização de organismos geneticamente modificados, a exemplo, a Lei Estadual
Paranaense nº. 14.162 de 27 de outubro de 2003. Lei declarada inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal em 06 de abril de 2005.
Dada a complexidade dos casos que se propõem, já que a questão não é só
de lide, mas de Direito, há necessidade de compreender a matéria que está sendo
discutida, não só em seu aspecto formal, mas antes de tudo em seu conteúdo, de
tal maneira que não se coloque em risco a vida da coletividade.
Como toda inovação tecnológica, o cultivo dos transgênicos terá efeitos
econômicos para os agricultores, para os consumidores e para o conjunto da sociedade, por essa razão, tal cultivo pode ser útil em determinadas circunstâncias,
mas não é a solução de todos os problemas, já que muitos discursos sustentam
que os transgênicos são a alternativa para o combate à fome e à pobreza nos
países em desenvolvimento.
Um dos maiores problemas da inserção da biotecnologia no Brasil é
que a produção está concentrada nas mãos de grandes produtores e, pode
ser que a dificuldade ao acesso dos pequenos produtores a essa tecnologia
traga enormes danos econômicos e sociais. Por essa razão, a ponderação
de Nelson Nery Júnior é extremamente relevante, segundo ele a questão a
respeito dos transgênicos deve ser analisada com imparcialidade científica,
sopesando-se os argumentos utilizados por um e outro lado. Somente assim,
com discussão em elevado nível científico, poderá a ciência avançar em
benefício do interesse social, que é o anseio de todos nós, na busca do equilíbrio entre o desenvolvimento econômico, alimentação para todos e direito
do consumidor.
Nesse embate, dois princípios constantes no ordenamento jurídico brasileiro
ganham importante destaque, pois será da simbiose destes que o desenvolvimento
da tecnologia deverá ser pautado.
Sabe-se que um dos princípios vigentes na legislação pátria é o da livre iniciativa, prerrogativa de todos os brasileiros, mas não se traduz em um direito amplo e irrestrito, sofre, dentre outras limitações, a de que não poderá atentar contra
um fundamento da República, constante no artigo 1º, inciso III, da Carta de 1988,
qual seja, a dignidade da pessoa humana.
3.2 A livre iniciativa
Sob o ponto de vista jurídico a livre-iniciativa consubstancia-se na liberdade
de cada indivíduo em travar as relações jurídicas da maneira que lhe for mais



In Rotulagem de alimentos geneticamente modificados. Revista dos Tribunais. São Paulo, ano 91, vol. 795, p. 41.
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aprazível. Respeitando a lei até o momento que lhe for conveniente e, quando a lei
possa significar-lhe um entrave, ‘amoldando-a’ aos seus interesses.
Sob um ponto de vista econômico a livre iniciativa deve ser a lei regente das
relações jurídicas, já que sem limitações éticas ou legais as relações comerciais
podem desenvolver-se de maneira mais rentável e, por assim dizer, vantajosa aos
que lhe conduzirem.
Mas, de plano livre iniciativa suscita alguns questionamentos, sobretudo qual deva ser a sua limitação, já que se cada qual resolver fazer o que
lhe for conveniente, regressaremos ao estado de barbárie, em que somente
os mais fortes conseguem sobreviver, um estado de absoluta insegurança
física e jurídica.
Da palavra livre depreende-se um conceito mais abrangente, qual seja a noção de liberdade, de tal maneira que a liberdade individual pode ser definida como
a possibilidade cada indivíduo desenvolver sua atividade natural, conforme sua
própria vontade.
Na verdade, a palavra liberdade possui diversas acepções, nas conversas diárias, por liberdade se entende a ausência de travas, em relação aos movimentos
possíveis de uma pessoa, um animal ou um objeto. Pode também significar carência de ocupação ou extinção de pena.
Assim, o direito de liberdade é um direito de conteúdo genérico, portanto, de
múltipla manifestação, já que é intimamente relacionado à quantidade de atividades que o sujeito pode desenvolver.
No entanto a liberdade individual na esfera jurídica privada sofre limitações
em prol do bem-comum justificando-se pelo risco de dano ao indivíduo ou mesmo
à sociedade, e nesse caso, é dever do Estado, em caráter normativo e regulador,
disciplinar tais limitações.
A livre iniciativa é a mais clara manifestação da vontade individual, mas
como já fora destacado, sofre limitações, já que existem interesses maiores que
os individuais que devem prevalecer e que não se pode colocar em risco uma coletividade para benefício, ou aproveitamento de um indivíduo um uma pequena
porção desses.
3.3 A dignidade da pessoa humana
O princípio da dignidade da pessoa humana é o que norteia todo o ordenamento jurídico brasileiro, aliás, não é um privilégio da legislação pátria, encontra-se menção a esse princípio em diversas legislações do mundo, tal como o
ordenamento jurídico alemão, espanhol e italiano, principalmente após os regimes
nazi-fascistas, tal princípio ganhou importante destaque.
Defini-lo é uma tarefa árdua, pois possui uma forte carga subjetiva, e, portanto, cabe ao intérprete do texto constitucional saber qual a sua melhor definição,
para que esteja de acordo com a intenção do legislador originário.



Tradução livre de ALESSI, Renato. Principi di diritto amministrativo. Vol. II. 4ª ed. Milano: Giuffrè Editore, 1978, p. 587)
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Dignidade é elemento essencial à vida humana, e, portanto, qualquer ameaça à dignidade é senão uma ameaça à vida, na sua acepção mais simples. A doutrina e a jurisprudência têm logrado em dar a melhor definição para tal princípio e,
é necessário destacar que em caso de conflito aparente de normas a solução mais
justa, é aquela que atenta e respeita a dignidade da pessoa humana.
Vale ressaltar, que a Constituição é um corpo harmônico, e por essa razão
em caso de aparente conflito de princípios, deve-se conduzir a solução fazendo
uso de outro princípio que, muito embora não esteja diretamente mencionado
no Texto Constitucional o permeia, qual seja o princípio da proporcionalidade.
Cumpre dizer que tal princípio só poderá ser utilizado em casos excepcionais em
concreto, não sendo possível sua aplicação a priori.
A exemplo pode-se destacar, como clara manifestação do princípio da proporcionalidade, a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em sede
de apelação, que ao decidir questão sobre invasão e ocupação de terreno irregular, teve análise voltada para não simplesmente culpar os invasores, mas antes de
tudo, atribuir a culpa ao município pela falta de ação do município, no sentido de
‘ausência de vontade política’ para solucionar o problema dos moradores daquela
região, dando-lhe condições dignas de habitação10.
Desta feita, Ingo Wolfgang Sarlet11, aponta que é um consenso que a dignidade da pessoa humana, como qualidade integrante e irrenunciável da própria
condição humana, pode (e deve) ser reconhecida, respeitada, promovida e protegida, não podendo, contudo (no sentido ora empregado) ser criada, concedida ou
retirada, já que existe em cada ser humano como algo que lhe é inerente.
No entanto, durante a Antiguidade cultivou-se a idéia de que a dignidade
era mensurável, e que a dignidade (dignitas) da pessoa humana correspondia, em
regra, com a posição social ocupada pelo indivíduo e seu grau de reconhecimento
pelos demais membros da comunidade, de tal maneira que era possível existir
pessoas mais ou menos dignas.
Na verdade, o que hoje se vê é que o pensamento comum não se afasta muito
desse conceito antigo, já que ainda hoje existem pessoas que induzem acreditar
que a dignidade pode ser quantificada, existindo pessoas, de acordo com a sua
conduta, credo, raça ou classe social, mais ou menos dignas.
Esse pensamento está muito associado aos fatores culturais, ao tentar
compreender a sociedade como um todo, acreditando que esta se rege por
uma mesma lógica, estar-se-á fadado a retomar o pensamento à Antiguidade

10
MEIO AMBIENTE – Dano Ambiental – Negligência do Poder Público Municipal ao permitir a ocupação de bem de
uso comum por particulares – Afronta ao direito à livre circulação da população pelas vias públicas, consistente no fechamento de ruas por meio da construção desordenada de casas e cabanas – Hipótese em que cumpre à municipalidade
a retirada das pessoas que ali vivem em situação subumana, transferindo-as para lugar digno de se habitar. Há de ser
coibida a ocupação irregular de bem de uso comum por particulares em detrimento do direito da população à livre circulação
pelas vias públicas, consistente no fechamento de ruas por meio de construção desordenada de casas e cabanas, impedindo
o acesso das pessoas que ali transitam. Reconhecida a falta de vigilância do Poder Público Municipal ao permitir a invasão e
construção daqueles imóveis, e demonstrada a ausência de vontade política de solucionar o problema, transferindo as famílias
para um lugar digno de se habitar, correta a decisão que impõe ao ente municipal a retirada das pessoas que ali vivem em
condições subumanas (Ap. 03.003730-6 – 1ªCâm. – j. 09.09.2004 – rel. Des. Cristóvam Praxedes – TJRN – RT 834/377).
11
In Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. 4ª Ed. Livraria do Advogado: São Paulo, 2005, pág. 41.
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Clássica. As relações sociais são complexas e não seguem uma regra absoluta, compreender essa pluralidade é não só uma necessidade, mas também
um dever.
Kant já predizia que dignidade é aquilo que não tem preço nem equivalência.
Seu pensamento tem como ponto de partida a autonomia ética do ser humano,
considerando esta (a autonomia) como fundamento da dignidade do homem além
de sustentar que o ser humano (o indivíduo) não pode ser tratado – nem por ele
próprio - como objeto.
O mandamento previsto no artigo 170, da Constituição, segundo o qual a
ordem econômica deve assegurar a todos a ‘existência digna’, é uma clara manifestação do princípio da dignidade da pessoa humana, funcionando como um freio
jurídico, ético e moral, para as atividades econômicas.
4. Conclusões articuladas
4.1 O acelerado avanço das novas tecnologias e sua ingerência nas relações humanas, reclama uma formação interdisciplinar dos operadores do Direito.
4.2 A tecnologia do DNA recombinante tem muito a contribuir para o desenvolvimento da sociedade, mas sua regulamentação e seu uso devem ser feito com
responsabilidade, optando-se sempre pelo que possa trazer benefícios reais para a
sociedade como um todo.
4.3 No Brasil que a ordem econômica foi traçada com perfil capitalista, assegurando o direito a livre iniciativa, mas se não possibilitar o acesso dos pequenos
produtores a essa nova tecnologia estar-se-á trazendo prejuízos econômicos e sociais para a sociedade.
4.4 A Lei de Biossegurança brasileira é sem dúvida um grande avanço, mas seus
instrumentos, e o uso das competências nela atribuídas, devem ser utilizados de
forma a respeitar os princípios jurídicos determinados na Constituição Federal.
4.5 O risco da inserção da biotecnologia no Brasil só vale a pena se trouxer benefícios reais para a sociedade, qualquer limitação a esse benefício pode ser considerada uma limitação à dignidade da pessoa humana.
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1. Introdução
O acelerado desenvolvimento científico e tecnológico baseado na utilização
de recursos da biodiversidade e conhecimentos de comunidades tradicionais nos
leva a discutir o papel dos estados da Amazônia Brasileira neste contexto. Cabe
questionar os padrões de desenvolvimento que serão adotados e o envolvimento da
região de modo que a utilização destes recursos se dê em bases sustentáveis que
garantam desenvolvimento sócio-econômico e a conservação do meio ambiente.
Sabemos do grande interesse existente sobre os recursos amazônicos, principalmente por parte dos sistemas de ciência, tecnologia e inovação que, mui-
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tas vezes no decorrer de suas atividades, acessam conhecimentos tradicionais de
povos indígenas ou comunidades locais sem observar as normas vigentes sobre
o tema, as quais pressupõem a anuência destas comunidades, a autorização de
setores específicos de governo e a necessária repartição dos benefícios derivados
destas atividades.
Incumbe aos diversos atores amazônicos enfrentar esta questão e compreender as relações intrínsecas que existem entre biodiversidade, conhecimentos
tradicionais, propriedade intelectual e comércio. Neste sentido, foi proposta a realização do projeto de extensão “Incentivo à proteção dos conhecimentos tradicionais associados: uma proposta de educação ambiental” ao Centro Universitário do
Pará (CESUPA), destinado a discutir estes temas com comunidades tradicionais
da região metropolitana e insular de Belém, visando propiciar o acesso a mecanismos de defesa de seus direitos.
2. Garantia dos Direitos dos Povos Tradicionais sobre os seus
conhecimentos
O conceito de povos tradicionais desenvolvido pelas ciências sociais e incorporado ao ordenamento jurídico pode ser entendido com base na interface entre
biodiversidade e sociodiversidade.
As novas concepções socioambientais contestam a idéia de que a biodiversidade seja apenas um produto da própria natureza, sem a intervenção humana.
A biodiversidade é também uma construção cultural e social, e resultado da ação
humana. Sendo assim, as populações tradicionais não apenas convivem com a
floresta e conhecem os seres que aí habitam, como também interferem no ecossistema em que vivem contribuindo para a conservação da biodiversidade.
Diegues e Arruda enumeram as seguintes características das culturas tradicionais: “a) Dependência e até simbiose com a natureza, os ciclos naturais e os
recursos naturais renováveis a partir do qual se constrói um “modo de vida”; b)
Conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos que se reflete na elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais. Esse conhecimento é
transferido de geração em geração por via oral; c) Noção de território ou espaço
onde o grupo se reproduz econômica e socialmente; d) Moradia e ocupação desse
território por várias gerações, ainda que alguns membros individuais possam terse deslocado para os centros urbanos e voltado para a terra dos seus antepassados;
e) Importância das atividades de subsistência, ainda que a produção de mercadorias possa estar mais ou menos desenvolvida, o que implica numa relação com
o mercado; f) Reduzida acumulação de capital; g) Importância dada à unidade
familiar, doméstica ou comunal e às relações de parentesco ou de compadrio para
o exercício das atividades econômicas, sociais e culturais; h) Importância de mito



SANTILLI, Juliana. Sociambientalismo e Novos Direitos. São Paulo: Peirópolis, 2005.
DIEGUES, Antônio C. (org). Biodiversidade a Comunidades Tradicionais no Brasil. São Paulo: NUPUB, PROBIO,
CNPq , 1999. p. 21-22
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e rituais associados à caça, à pesca e a atividades extrativistas; i) A tecnologia
utilizada é relativamente simples, de impacto limitado sobre o meio ambiente.
Há uma reduzida divisão técnica e social do trabalho, sobressaindo o trabalho
artesanal. Nele, o produtor e sua família, dominam o processo de trabalho até o
produto final; j) Fraco poder político, que em geral reside com os grupos de poder
dos centros urbanos; e l) Auto-identificação ou identificação pelos outros de se
pertencer a uma cultura distinta das outras”.
Estes povos possuem uma rica diversidade cultural e em suas interações com
a natureza produzem conhecimentos denominados “conhecimentos tradicionais”.
Os conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade são práticas, costumes e
crenças, dos povos tradicionais que vivem em contato direto com a natureza. Observamos que de acordo com a Medida Provisória Nº. 2.186 – 16/01, o conhecimento
tradicional é definido como a “informação ou prática individual ou coletiva de comunidade indígena ou de comunidade local, com valor real ou potencial, associado
ao patrimônio genético”. Já na Enciclopédia da Floresta, pode-se obter uma melhor
definição quando diz que o “Conhecimento Tradicional da natureza é a interação
de duas dimensões: pressuposições culturais que tendem a ter uma história longa e
uma ampla distribuição geográfica”. Para o INBRABI o conhecimento tradicional:
“é um conhecimento holístico, coletivo, cosmológico e inventivo”.
Em nível internacional a Convenção sobre Diversidade Biológica consagra
os direitos das comunidades tradicionais sobre seus saberes associados à biodiversidade estabelecendo o respeito, a preservação, mantendo os conhecimentos,
inovações e práticas das comunidades locais e indígenas, garantindo a repartição
justa e eqüitativa dos benefícios derivados de seu uso. A CDB também trouxe
condições para estabelecer novos procedimentos em contraposição ao livre uso
da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais, controlando o acesso com
retribuições aos países de origem.
A Constituição Federal através de seus artigos 215 e 216 protege os conhecimentos tradicionais que passam a ser reconhecidos como Patrimônio Cultural
Brasileiro, garantindo a diversidade e a proteção dos bens e valores culturais.



CUNHA, Manuela Carneiro da. ALMEIDA, Mauro Barbosa de. (org). Enciclopédia da Floresta. São Paulo: Compania
das Letras,2002.
INBRAPI. Conhecimento tradicional: um saber em movimento Disponível em: <http://www.inbrapi.org.br/shownews.
php?id=21>. Acessado em: 18/06/2005.

MARTIN, Eduardo. Proteção do conhecimento e proteção da diversidade biológica na Amazônia. In: FALCÃO, Noélia L. S; Nascimento, Andréia I. M. do (orgs). Seminário de propriedade intelectual, ciência e conhecimentos tradicionais
da Amazônia. Manaus: INPA, 2004. p. 25
De
acordo com Martin, uma das grandes dificuldades na implementação da CDB reside na relação entre biodiversidade e
conhecimentos tradicionais e o sistema de propriedade intelectual, regido pelo Acordo TRIPS (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). Para equilibrar a relação entre CDB e TRIPs, seria viável a adoção de alguns
condicionantes para a concessão de patentes. Uma das propostas mais aceitas atualmente por vários seguimentos voltados
para esse tema, seria a exigência da comprovação de três requisitos adicionais à concessão de direitos de propriedade
industrial, os quais deveriam ser analisados pelos escritórios de patentes, quando os pedidos envolvesse recursos genético
ou conhecimento tradicional associado. O referido autor destaca: “1) a revelação de origem; 2) o consentimento prévio
e informado com o aval da autoridade nacional do país correspondente; 3) comprovação de repartição justa e eqüitativa
dos benefícios decorrentes daquela proteção intelectual”. Dessa forma, teríamos um maior controle do uso indevido da
biodiversidade, principalmente da biodiversidade amazônica, onde há uma grande necessidade de fiscalização dos recursos genéticos do país, além da garantia de que toda a proteção intelectual teve a anuência prévia do país de origem e dos
detentores do conhecimento tradicional.
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A Medida Provisória Nº 2.186-16/2001, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, prevê regras para o
acesso e uso destes recursos, dentre os quais destacamos a necessidade de anuência da comunidade tradicional para que a pesquisa possa ser concretizada, autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (Ministério do Meio Ambiente) e a repartição de benefícios de forma justa e eqüitativa. Esta norma tem
como destinatários, dentre outros, os povos indígenas, e comunidades locais, estas
últimas entendidas como: “grupo humano, incluindo remanescentes de quilombo,
distinto por suas condições culturais, que se organiza, tradicionalmente, por gerações sucessivas e costumes próprios, e que conserva suas instituições sociais e
econômicas” (Artigo 7º, III, Medida Provisória 2.186-16/2001).
Para a implementação do arcabouço normativo de proteção dos direitos dos
povos tradicionais sobre seus conhecimentos é preciso superar desafios e romper
com conceitos estratificados sobre o tema. É preciso reconhecer a pouca adequação às normas de proteção dos conhecimentos, seja porque a legislação não contempla a realidade das comunidades tradicionais, consolidando discussões que
envolvem conceitos e paradigmas não pertencentes ao universo desses povos; ou
porque é recorrente a inobservância das normas vigentes pelos sujeitos que realizam pesquisas, desenvolvimento tecnológico e bioprospecção.
É preciso reconhecer o conhecimento tradicional como fundamentalmente
diferente do conhecimento tecnocientífico, por integrar uma outra cultura. Além
do que, o valor do conhecimento não se reduz à dimensão econômica, conservando ainda as dimensões social, cultural, ambiental, técnica, cosmológica, não
devendo, portanto, ser restrito apenas à questão de repartição de benefícios dele
decorrente. A sua proteção é imprescindível para a conservação da bio e da sociodiversidade as quais em virtude de seu caráter específico e de sua fragilidade
perante o conhecimento tecnocientífico só podem ser preservadas se os povos
que o detém puderem mantê-lo e desenvolvê-lo, inclusive negando o acesso aos
recursos a ele associados quando julgarem necessário.
Dessa forma, acreditamos que o conhecimento tradicional não pode ser reduzido à condição de matéria-prima disponível para a valorização do conhecimento e do trabalho biotecnológicos.
A inobservância dos direitos das comunidades tradicionais sobre seus conhecimentos por parte dos sujeitos que realizam o acesso e uso dos conhecimentos
tradicionais. Muitas vezes a biodiversidade e o conhecimento tradicional servem
de base para o desenvolvimento de produtos que vem a ser patenteados e comercializados, sem qualquer retorno às comunidades tradicionais que tiverem seus
conhecimentos utilizados neste processo, esta lógica deve ser quebrada para evitar
prejuízos além dos que já historicamente sofremos e evitar uma maior exclusão
dos povos detentores desses saberes .


MARTIN, Eduardo. Proteção do conhecimento e proteção da diversidade biológica na Amazônia. In: FALCÃO, Noélia L. S; Nascimento, Andréia I. M. do (orgs). Seminário de propriedade intelectual, ciência e conhecimentos tradicionais
da Amazônia. Manaus: INPA, 2004. p. 24.
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Para começar a corrigir esse problema, é preciso constituir um ambiente de
afirmação destes direitos para tanto, deve-se garantir parte dos benefícios obtidos
por produtos protegidos pela propriedade intelectual de forma justa e eqüitativa;
controlar de forma eficaz o acesso à biodiversidade para evitar principalmente a
biopirataria. Por outro lado, deve-se tentar garantir condições para que o próprio
país possa desenvolver processos e produtos a partir da biodiversidade e ainda,
estruturar um marco legal dê maior segurança jurídica, o que não é possível com
uma Medida Provisória; além disso, é nesse contexto que se vê a necessidade
das sociedades tradicionais serem incluídas a fim de unirem-se através de seus
órgãos representativos, buscando a garantia mínima para o reconhecimento de
seus direitos sobre os seus conhecimentos, bem como incentivar a proteção do
conhecimento tradicional associado à biodiversidade como proposta de educação ambiental, sendo imprescindível a observância das normas vigentes para a
proteção dos conhecimentos tradicionais pelos sujeitos que realizam pesquisam,
desenvolvimento tecnológico e bioprospecção, como já mencionado.
3. A TENSÃO ENTRE O CHAMADO “CONHECIMENTO CIENTÍFICO” E O CONHECIMENTO
TRADICIONAL
A biodiversidade é, sem dúvida, um bem de valor imprescindível para a
sobrevivência do homem é, portanto, considerada um recurso local comunitário,
pelo fato de seus usuários a utilizarem de maneira sustentável em virtude de reconhecerem o valor intrínseco da riqueza da biodiversidade.
Os recursos da diversidade biológica têm mais que um valor utilitário para
esses povos. Funcionam, então, como meio de identificação cultural de seus detentores. Atenta-se assim, para a existência dos processos, das práticas e das atividades
tradicionais destes povos, os quais geram a produção de conhecimentos e inovações relacionadas a espécies e ecossistemas, que dependem de um modo de vida
altamente relacionado com a floresta, criados através de atividades coletivas, sejam
elas, de fazer ou pensar. Dessa forma, esclarece-se que a perpetuação da produção
desses conhecimentos depende de condições que assegurem a sobrevivência física e
cultural dos povos tradicionais, já que são esses, os indígenas e populações tradicionais, os conservadores da diversidade biológica dos ecossistemas.
O modo pelo qual os conhecimentos tradicionais são criados se insere numa
perspectiva integralizada, ou seja, não se observa uma fragmentação dos conhecimentos, revelam-se com um todo organizado, no qual se produz qualidades e
propriedades que não existem nas partes tomadas isoladamente. Trata-se de algo
enraizado com a vivência dos povos, devido, em parte, aos sistemas que regulam
a sua criação. Como já dito, são os conhecimentos tradicionais, passados de maneira informal, e através do elemento sistemático ─ não explicitamente articulado,
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Idem ibidem, p. 194
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ou seja, evidenciando o aspecto do costume, da cultura em si, o que, por não ser
formal, não significa perda do seu valor e sim, dando ênfase ao contexto no qual é
criada, bem como a necessidade por elementos deste contexto cultural.
As inovações produzidas pelos povos tradicionais são bastante interessantes
para o mundo do conhecimento científico, já que este, sendo organizado ─ podendo dizer que dentro de uma “lógica mecânica” permite ao ser humano ter uma
ótica sistemática e consistente do mundo em que se insere. Os conhecimentos
científicos, nesse sentido, são medidas adotadas para a execução de projetos de
reconhecimento dos conhecimentos tradicionais, funcionando como alternativas
de desenvolvimento, as quais compreendem experiências que envolvem manejo,
processamento e transformação de matérias-primas.
O domínio das transformações dos conhecimentos científicos em bens e serviços para o homem e para a sociedade, denomina-se de tecnologia de base científica, e é nessa área, que tal conhecimento avança por tentativas, erros e acertos10.
Os conhecimentos tradicionais, assim, permitem uma facilitação enorme
para a o desenvolvimento das pesquisas, sendo um insumo importante no plano
da evolução da indústria biotecnológica e objeto de investigação de indústrias de
fármacos, sementes, cosméticos e agrotóxicos em todo o planeta. São considerados como pistas, ou verdadeiros atalhos, de forma que os cientistas conseguem
encontrar a identificação de substâncias potencialmente úteis para a indústria biotecnológica11, em suma, com a matéria-prima (objeto de estudo) em mãos e adquirindo toda a informação da figura do detentor da mesma, de como manuseá-la,
tratá-la, utilizá-la, o desenrolar da pesquisa ocorre mais rapidamente e com muito
menos custo, como pensa Carlos Diegues citado por Santilli12
É importante frisar alguns aspectos, como por exemplo, no que consiste ao
modelo de pensamento. Para os conhecimentos científicos, o modelo é linear, ou
seja, estabelece que toda causa tem um efeito, e assim se consuma. Já no caso dos
conhecimentos tradicionais, o modelo é caracterizado por ciclos, ou seja, a causa é
simultaneamente o efeito e vice-versa, e, além disso, é preciso que o efeito se tenha
uma autoprodução para que a circularidade se mantenha. Podemos visualizar melhor esta questão, na sociedade. Os povos tradicionais transferem o seu conhecimento para seus descendentes, sendo o efeito, bem como a causa, a própria transmissão
desse saber. E ainda mais, para que este saber seja perpetuado, necessita-se que
estes descendentes transfiram seu conhecimento para as próximas gerações, e assim
sucessivamente, constituindo como ensina Edgar Morin13, a idéia de circularidade.
Outro ponto importante diz respeito às características de sistematização
e metodologia que os conhecimentos científicos possuem, os quais acabam
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SANTOS, Laymert. Predação High tech, biodiversidade e erosão cultural: o Caso do Brasil. Disponível em: <http://
www.ifch.unicamp.br/cteme/predacao.pdf>. Acessado em: 19/08/2005.
DUSI, André Nepomuceno. Biotecnologia Ciência e Desenvolvimento. Disponível em: <http://www.biotecnologia.com.
br>. Acesso em: 19/06/2005.
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DIEGUES, Antônio C. (org). Biodiversidade e Comunidades Tradicionais no Brasil. São Paulo: NUPUB, PROBIO,
CNPQ,1999.
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MORIN, Edgar, Complexidade e ética da solidariedade. In. CASTRO, Gustavo de; CARVALHO, Edgard de Assis;
ALMEIDA, Maria da Conceição (org). Ensaios de Complexidade. Editora EDUFRN, Porto Alegre: Sulina, 1997.
11

Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students

97

por colaborar para a consolidação didática da pesquisa, possibilitando a sabedoria a curto prazo.
Assim, tomando por base a complexidade no que tange a incapacidade de
isolar e rejuntar os elementos dos quais estamos a tratar, observamos a questão
da estruturação de nosso pensamento. Esse é frequentemente considerado como
isolado, separado, fracionado14 e é neste contexto que se insere o conhecimento
científico. No entanto, os conhecimentos tradicionais associados revelam que a
realidade é constituída de relações, como laços e interações, isto fica exemplificado nos casos em que o saber tradicional está diretamente ligado com a forma de
vivência da população. Logo, vemos que o conhecimento torna-se cada vez mais
pertinente quando é possível encaixá-lo num contexto ainda mais amplo.
É primordial na relação entre conhecimento científico e conhecimento tradicional, que haja o desenvolvimento e aprimoramento de instrumentos, jurídicos e
econômicos, os quais permitam a relação intercultural entre a sociedade contemporânea e a tradicional em patamares solidários e sustentáveis.15
Dessa forma, dizemos que o conhecimento tradicional apresenta uma vasta dimensão cultural e um expressivo contexto social, os quais são características que consistem no diferencial perante as outras formas de informação científica ou tecnológica.
4. EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO PARA O INCENTIVO À PROTEÇÃO DOS
CONHECIMENTOS TRADICIONAIS
A questão ambiental marcou sem dúvida alguma o final do século passado,
pois foi neste momento que se passou a refletir sobre os rumos da humanidade.
Dessa forma, diz Benjamin16, “a educação ambiental surge como uma nova forma
de encarar o comportamento e o papel do ser humano no planeta Terra”.
Segundo Lucie Sauvé, é: “necessário considerar que o conceito da EA foi
sempre limitado à proteção dos ambientes naturais (a seus problemas ecológicos,
econômicos ou valores estéticos), sem considerar as necessidades dos direitos das
populações associados com esses ambientes, como parte integral dos ecossistemas”.
Continuando seu argumento a autora citada afirma que a associação do conceito de
desenvolvimento sustentável a educação ambiental tem contribuído para a reorientação desta concepção, de forma que seja possível construir novas interpretações do
conceito de Educação Ambiental no sentido de; “promover modelos baseados na
sabedoria da utilização dos recursos, considerando a equidade e a durabilidade” 17.
As diferentes concepções sobre a educação, o ambiente e o desenvolvimento
sustentável podem co-existir e estar identificadas em diferentes práticas atuais,
além de serem resultados da evolução da história. No entanto, as propostas são

14

Idem ibidem
SANTILLI, Juliana. Sociambientalismo e Novos Direitos. São Paulo: Peirópolis, 2005. p. 198
BENJAMIN, Antônio Herman (org). Congresso Internacional de Direito Ambiental: Paisagem Natureza e Direito.
São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2005.
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SAUVÉ, Lucie. Educação ambiental e desenvolvimento sustentável: uma análise complexa. Disponível em: <http://
www.rebea.org.br/vnoticias.php?cod=884>. Acesso em: 16/08/2005.
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muito restritas, em uma das concepções, o que acaba por limitar o principal objetivo da educação, na qual o ambiente é tido como global18. Tais concepções
influenciam os educadores para a definição e prática da educação ambiental.
O conceito de educação ambiental é extremamente difícil de ser construído
e também muito abstrato. Portanto, de uma maneira geral, dizemos que é a ação
educativa feita através de um processo de reconhecimento de valores, provocando a
consciência cívica da população, que atenta para a relação estabelecida entre si, com
a natureza, e seus problemas, tendo o objetivo de desenvolver conhecimento e sensibilização voltados para a preservação do meio ambiente, através de medidas como a
mudança de atitudes, considerando que este meio ecológico é bem comum de todos
e importantíssimo para a vida19. Podendo ainda, o indivíduo ter conhecimento de
como atuar perante a justiça, para o fim de reparar alguma irregularidade surgida.
No enfoque deste projeto a educação ambiental surge como uma intervenção
na problemática ambiental, aparecendo para contribuir no fortalecimento da proteção dos conhecimentos tradicionais, através da comunicação dialógica na qual
se procura buscar ouvir as comunidades locais e detentores dos conhecimentos
tradicionais, e ajudar no aperfeiçoamento da convivência entre comunidade-conhecimento e comunidade-pesquisador, através de ações educativas.
Este tipo de trabalho busca oferecer os caminhos para a defesa dos conhecimentos dos povos tradicionais no sentido de ao trocar experiências, discutir o modo de
proceder diante dos pesquisadores a fim de garantir os direitos lhes são assegurados.
Assim, a educação ambiental como instrumento para a proteção dos conhecimentos tradicionais, traz consequentemente, um resultado seguramente positivo. No qual, como vimos na prática, os povos tradicionais tendo o conhecimento
da importância daquilo que possuem, dos seus direitos e ainda, a importância da
pesquisa daquele recurso para a sociedade, ficando mais atentos para a proteção
dos seus conhecimentos tradicionais.
5. Incentivo à proteção dos conhecimentos tradicionais associados à
biodiversidade: uma proposta de educação ambiental
Levando em consideração que a proteção dos conhecimentos das populações
tradicionais é de grande importância, acreditamos que este tema deve ser objeto de
políticas não só governamentais, mas sim de ações locais, seja da sociedade civil,
seja das instituições acadêmicas. Por meio deste projeto, buscamos incentivar e
impulsionar a discussão sobre a necessidade dos atores amazônicos assumirem
um papel pró-ativo em relação ao desenvolvimento sócio-ambiental da região e
ajudar na compreensão das relações intrínsecas que existem entre biodiversidade,
conhecimentos tradicionais, propriedade intelectual e comércio.
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SAUVÉ, Lucie. Educação ambiental e desenvolvimento sustentável: uma análise complexa. Disponível em: <http://
www.rebea.org.br/vnoticias.php?cod=884>. Acesso em: 16/08/2005.
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Tivemos ainda, como objetivo, desenvolver atividades que propiciassem o
convívio harmonioso entre pesquisadores e comunidades tradicionais com vistas
à proteção de seus conhecimentos e repartição justa e eqüitativa de benefícios e
procuramos por fim e em síntese, buscar e impulsionar, uma motivação e habilitação para a defesa de direitos comunitários.
A presente pesquisa, em sua origem, teve como metodologia e estratégia de
ação, a pretensão de propiciar junto às comunidades ribeirinhas das proximidades
de Belém uma reflexão sobre o problema da biopirataria, esclarecendo seus direitos, impulsionando discussões a respeito do assunto, fornecendo informações e
caminhos para sua proteção.
Como resultados e impactos esperados, pretendemos contribuir para o impulsionamento do debate acerca da importância da adequação dos atores amazônicos e suas atividades, à legislação vigente sobre Biodiversidade e Conhecimentos Tradicionais.
Isto ocorreu com a apresentação da cartilha “O chazinho da vovó vale ouro,
mas não tem dinheiro no mundo que pague...”, a qual trata, por meio de história
em quadrinhos, da questão envolvida sobre os conhecimentos tradicionais, acesso
ao patrimônio genético e uso da biodiversidade.
Observamos como riscos e dificuldades o fato de que, atualmente não existe
a prática da repartição de benefícios entre instituições geradoras de ciência e tecnologia e as comunidades locais, o que, infelizmente, acarreta a não valorização
do conhecimento das mesmas, bem como é de se notar também, que as pesquisas desenvolvidas no interior de comunidades com a participação efetiva de seus
membros, via de regra, não fornecem o retorno dos resultados para as comunidades, acabando por desrespeitar o direito das mesmas ao acesso e usufruto dos
benefícios gerados por tais pesquisas.
As três comunidades possuem, obviamente, cada uma, a sua característica, a
sua singularidade. No entanto, dentro de suas devidas proporções tentamos adequar
a metodologia, de modo que facilitasse a comunicação, entendimento e comodidade
para podermos desenvolver as conversas. As duas primeiras, Combú e Jutuba, tiveram como início um diálogo bastante informal, no qual esclarecemos os objetivos
da reunião com as comunidades abordando inúmeros tópicos como: o adequado uso
da biodiversidade; a grande importância da prévia anuência; a repartição justa eqüitativa de benefícios, oriundos da utilização da biodiversidade e dos conhecimentos
tradicionais; a necessidade de valorização dos saberes locais, para discutir sobre a
visão preconceituosa acerca dos mesmos; a indicação do caminho para alcançar
os direitos oriundos da relação entre a comunidade e as pesquisas e suas eventuais
conseqüências; bem como iniciar o debate acerca da apropriação indevida da diversidade biológica, por parte dos pesquisadores, que nem ao menos deixam as cópias
dos trabalhos científicos; e por fim, o indevido desenvolvimento das pesquisas e
projetos sem a informação da finalidade à comunidade.
Nesse sentido, é interessante ressaltar alguns pontos, como o fato de a Feira
do Ver-o-peso ser constituída não de uma comunidade tradicional, mas sim de
pessoas detentoras desse saber e ainda assim, indivíduos englobados pela legislação no que se refere aos direitos que lhes devem ser atribuídos, bem como durante
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a visita à Ilha do Combú, sentimos alguma maior dificuldade em tratar sobre o
projeto, uma vez que se tornou clara a preocupação dos moradores a questão da
transformação da Ilha em Reserva Extrativista, neste sentido, realizamos duas
visitas, a pedido da comunidade para além de discutir o projeto, ajudarmos no
esclarecimento sobre as chamadas “resex”.
Por fim, na Ilha do Jutuba utilizamos o Teatro do Oprimido na primeira visita, e na segunda o teatro sobre a Cartilha dos Conhecimentos Tradicionais. Nós
procuramos aprofundar a abordagem sobre a apropriação indevida da biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais associados, bem como sobre os direitos
dos detentores de conhecimento tradicional associado à biodiversidade, constatando novamente que os fatos narrados na cartilha são bastante corriqueiros.
6. CONCLUSÕES ARTICULADAS
6.1 Inobservância por parte da comunidade tecno – científica, bem como do mercado, das leis de proteção aos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade.
6.2 Necessidade dos povos tradicionais abrangidos pelo projeto de se organizarem, no intuito de que através destas venham a se fortalecer para trabalhar os
assuntos tratados neste projeto.
6.3 Diante das necessidades singulares de cada comunidade, poder-se-ia a partir
daí ter o início de repartição de benefícios, ou seja, os pesquisadores poderiam
inicialmente, ajudar as comunidades em suas necessidades, e posteriormente por
outras formas de repartição.
6.4 Verificamos a quase inexistência da proteção dos conhecimentos tradicionais
associados à biodiversidade nas comunidades abrangidas pelo projeto.
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1. Introdução
O mundo com o qual convivemos é constituído e povoado de inúmeras espécies animais e vegetais, as quais através de um mecanismo natural próprio de
interações entre si e com seu meio, promovem um equilíbrio sistêmico de modo
a dar continuidade à vida, em suas mais diversas formas.
Neste contexto de vida, o homem encontra-se inserto no ecossistema,
exercendo um papel de equilíbrio, e como tal, interfere no mecanismo de
estabilidade natural. Por sua capacidade intelectual e habilidades de manipulação de seu entorno, foi a espécie que tendeu a forjar técnicas de aproveitamento dos recursos com vistas a deles se aproveitar para melhorar suas
condições de vida.
Tantas interferências causam impactos no ambiente, positivos ou negativos, muitas vezes de difícil absorção e de reflexos diretos no equilíbrio da
vida e de suas formas. Nesta inserção estão as manipulações genéticas de
plantas e animais, as clonagens, os desvios e represamentos de cursos de
rios, poluição, os desmatamentos para ocupação do solo, dentre tantos outros
comportamentos.
Na tentativa de refrear estes impulsos na busca por controle e conforto, realizou-se em Estocolmo (1972) uma conferência mundial na qual já despontava,
diante da situação global, a necessidade de se empreender o desenvolvimento humano de modo a garantir a permanência de recursos e de qualidade de vida para
as gerações presentes e futuras, o que se chamou de desenvolvimento sustentável.
Posteriormente, no Rio de Janeiro, a Conferência Mundial ECO-1992 também
destacou a importância de se buscar um desenvolvimento das nações com respeito ao ambiente que as acolhe.
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Diante da urgência face à questão da conservação dos recursos ambientais,
a atual Constituição Brasileira abraça, no caput do artigo 225, o princípio do desenvolvimento sustentável, pois se tal não for empreendido, o planeta estará com
prazo estabelecido para sucumbir.
Torna-se então, de nítida clareza, que a interferência nos processos de vida
das espécies existentes, causando a supressão das mesmas, vem a se chocar com o
supracitado princípio, uma vez que os organismos existentes na Terra estão interligados de modo a promoverem o equilíbrio natural através de suas relações nos
ecossistemas que ocupam.
Ora, se quando um ‘grupo biológico’ que desempenha seu papel de equilíbrio no sistema em que está inserido é exterminado, todo o ecossistema sofre
reflexamente, ainda que outros continuem a existir. Diante do exposto, o que se
propõe discutir é a importância de se proteger a diversidade biológica em face da
necessidade cada vez mais voraz das múltiplas formas de consumo humano.
2. Biodiversidade: conceito
Biodiversidade, diversidade da vida, ou ainda, diversidade biológica, é um
signo de certo modo auto-explicável. Trata-se da diversidade de seres e organismos
vivos, da variabilidade de espécies bióticas existentes na terra, e de certo, nem todas
conhecidas do homem. Tal definição encontra-se posta no artigo 2º da Convenção
sobre Diversidade Biológica assinada durante a Rio/92, segundo o qual 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.
O artigo exposto se reporta às espécies, sua função, os habitats que ocupam,
categorias, quantidades e inter-relações entre as mesmas, estabelecendo-se uma
hierarquia entre as espécies de vida, de modo a manter a estabilidade do planeta.
Essas relações existentes fazem com que as populações e ecossistemas funcionem
conjuntamente como um todo harmônico, de modo que uma ruptura, principalmente quando brusca, implica em graves danos ao equilíbrio da vida na Terra.
A diversidade das formas de vida traz em si um valor peculiar não agregado a
nenhum outro de caráter econômico (ao menos em princípio), de modo que não
se pode confundir a biodiversidade com um mero insumo do qual se irá originar
de bens consumíveis.
Nestes termos, a preservação das múltiplas formas de vida representa um
exercício de cidadania, pois os recursos naturais são bens da coletividade, em



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 preservalo para as presentes e futuras gerações.
A
sustentabilidade referida na Carta Política Brasileira encontra-se exatamente em se garantir a todos, indiscriminadamente, um meio ambiente equilibrado, incluindo-se os que hoje desfrutam dos recursos, e aqueles que posteriormente
povoarão a terra.
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escala global, e o desrespeito a tais recursos implica em um processo de recuperação penoso, pois “ao contrário dos bens convencionais, os recursos naturais
apresentam uma característica distinta: não são instantaneamente renováveis; eles
podem ser reestocados, se possível, apenas com o tempo e sujeitos a processos
biológicos. Conseqüentemente, colher esses recursos – seja para ganho comercial
ou qualquer outra coisa – envolve uma troca entre benefícios presentes e custos
futuros que depende de como os últimos podem ser descontados em relação aos
primeiros”. Assim, deve-se entender como biodiversidade as diversas formas vivas existentes na terra que convivem conosco, mesmo que as desconheçamos,
e que influem no equilíbrio e condições de vida, não se podendo excluir o ser
humano deste contexto.
3. Relevância dos princípios do desenvolvimento sustentável e da
precaução
Desenvolver-se significa progredir, crescer, tem sentido semântico de algo
positivo, traz implícito em sua noção axiológica o caráter de algo bom, enriquecedor. Assim, desenvolver-se é buscar o crescimento, uma melhora nas condições
de vida, prosperar na busca de algo. Com esse intuito positivo, a Constituição da
República/1988 consagrou expressamente o princípio do desenvolvimento sustentável, ao dispor que se impõe ao Poder Publico e à coletividade o dever de
defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. Tem-se, pois, que tudo aquilo que puder ocasionar o esgotamento dos bens ambientais em prejuízo da atual geração (ou somente das que a
sucederem) é repreensível, por inconstitucional. Como exposto anteriormente, tal
princípio também fora acolhido pela Declaração do Rio de Janeiro /92.
Assim, verifica-se que o princípio do desenvolvimento sustentável funda-se
numa política ambiental que pugna por uma gestão racional dos recursos naturais e
visando continuar o desenvolvimento de forma que sua exploração atenda a necessidade presente sem exauri-los, ou comprometê-los, para as gerações posteriores.
Em face de tal necessidade, a grande divergência que se traz à baila atualmente entre economia e meio ambiente consiste no fato de que a natureza é
estruturada em eventos cíclicos, ao passo que a economia, em comportamentos
lineares. Enquanto no meio ambiente uma determinada conduta humana pode
ocasionar um impacto ambiental, seguindo-se-lhe um efeito gradativo passível
de afetar o próprio ser humano, na economia capitalista o que importa é a lei da
oferta e da procura, o lucro considerado invariavelmente como a satisfação do
empreendedor descompromissado socialmente.
É da colisão destes vetores (interdependência cíclica biológica versus imediatidade econômica) que se afiguram inúmeros danos ao meio, colocando em risco o
equilíbrio ecológico e a sobrevivência das espécies no planeta, inclusive da humana.



HANEMANN, W Michael. “Economia e preservação da biodiversidade”. In Biodiversidade. p 246.
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A exploração econômica do meio ambiente deve se dar, assim, dentro dos limites da capacidade de suporte dos ecossistemas, entendida esta como aquela que
resguarde a recuperação dos recursos renováveis e a exploração não predatória
dos recursos não renováveis, de forma que possam servir às gerações subseqüentes. Isto porque, há muito tempo, o ideal econômico tem contribuído para uma
série de alterações irreversíveis na natureza, que implicam no desaparecimento de
espécies animais e vegetais. Sendo assim, mister se faz a conciliação entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente, de forma que este seja preservado.
Atrelado a este ideal de preservação ambiental, pode-se destacar o Princípio da Precaução, o qual foi definido formalmente pela Declaração Rio/ 92, nos
seguintes termos:
Principio 15: De modo a proteger o meio ambiente, o principio da precaução
deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com as suas capacidade.
Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de certeza
cientifica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.
A precaução caracteriza-se, pois, pela ação antecipada diante do risco ou do
perigo de dano ao meio ambiente, até porque, na maioria das vezes, inviável é a
reposição do status quo ante. Com efeito, após a ocorrência in concreto da degradação ao meio ambiente, sua reparação é de regra extremamente difícil e custosa,
quando não impossível.
Note-se que a observância ao principio da precaução não tem por finalidade
imobilizar as atividades humanas. Precaução é medida que se toma em inimência
de um risco, que pode ou não vir a se concretizar, mas que por incerteza de sua
extensão, coerente se faz evitá-lo. Tal princípio tem como escopo garantir a durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas e a continuidade da
natureza existente no planeta.
4. Consumo sustentável: contextualização
Ao se falar em equilíbrio do meio ambiente não há, como dito, uma implicação inexorável de inalterabilidade do meio. O termo ‘equilíbrio’ reporta-se
justamente a uma harmonia entre o que é suprimido e o que permanece com condições de se restabelecer. Logo, o modelo econômico deve ser tal que apresente
durabilidade, com padrões de consumo sustentáveis, pois do contrário, a vida no
globo se tornaria inviável.
Nos moldes capitalistas, a idéia central é a da exploração do homem pelo
homem. Essa colocação é verdadeira mas não suficiente, na medida em que os
indivíduos além de aproveitarem-se reciprocamente visando proveito próprio, exploram intensamente o meio em que se inserem, e os seres que com eles convivem
na natureza. A era atual das sociedades humanas ‘evoluiu’ economicamente até
alcançar um modelo de produção que estimula o consumo desenfreado da população na incessante busca de lucros. Muitas espécies são sacrificadas nesse processo
de acúmulo de riquezas, comprometendo a biodiversidade de modo que
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O modelo de progresso difundido atualmente, que estimula um consumo
exagerado e que mercantiliza os recursos naturais é insustentável e precisa ser
revisto. Esse modelo de desenvolvimento excessivamente consumista é altamente impactante tanto do ponto de vista social quanto ambiental. É por isso que a
grande questão que se coloca hoje em dia é a busca de um novo modelo de desenvolvimento e de consumo que não cause tantos impactos no meio ambiente,
que seja ecologicamente sustentável e que promova uma melhor distribuição da
riqueza no mundo.”
Deve-se pois, realizar uma mudança no enfoque, retirando a exclusividade
dada ao crescimento econômico e ao consumo e incentivando-se a disseminação
da utilização racional dos recursos, com vistas a conservação da biodiversidade.
Para tal empreitada, o consumo deve ser feito de forma que a utilização
dos produtos para satisfação do indivíduo seja feita com redução de uso dos recursos naturais, e com o reaproveitamento dos mesmos, de tal modo que haja
uma redução das extrações dos recursos intocados. É essa a idéia de um consumo
sustentável, pautado na eficiência de utilização, na redução do desperdício e na
reutilização e reciclagem no intuito de que as extrações agridam o meio em proporções menores, com condições de ele se recuperar, sem a invasão de habitats ou
o despejo de resíduos e tóxicos no ambiente capazes de comprometer a natureza.
O consumo nos termos colocados, deve ser pautado em produtos que utilizem a
chamada ‘tecnologia limpa’, que consome energia e matéria-prima e reduz a produção de resíduos, passível ainda de ser reaproveitada.
Como os recursos são escassos e as necessidades ilimitadas (e essa é uma
premissa basilar de economia), sábio é se buscar o equilíbrio através da adoção de
um novo padrão de consumo, o qual necessariamente irá gerar uma nova forma
de se produzir e de se extrair matéria-prima, e como reação em cadeia, implicará
numa agressão menor ao ambiente, de modo a dar chances de as diversas formas
de vida resistirem às interfências artificiais do homem.
Diante disso, segue-se que para a efetivação do tão propugnado desenvolvimento sustentável, mister que seja disseminado o consumo sustentável pois, sem
o citado modo de apropriação, os recursos tentem a ser esgotados rapidamente e
muito organismos podem vir a desaparecer, causando um desequilíbrio sistêmico
rápido e equivocado. Tal situação colide com o desejo humano, que é o de usufruir
o que se apossa pois, não há ação humana onde não mais existe o próprio homem.
5. Consumo sustentável e a Política Nacional da Biodiversidade
O Decreto nº. 4.339, de 22 de agosto de 2002, instituiu no âmbito normativo
brasileiro os princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional
da Biodiversidade. Neste documento legal, os ecossistemas devem ser entendidos e manejados em um contexto econômico, objetivando, dentre outros itens, a
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redução das distorções de mercado que afetem negativamente a biodiversidade.
Pode-se compreender, portanto, a evocação de uma das funções de Estado, que é
a de regulamentar o mercado, no cumprimento dos princípios inseridos na Constituição/88, no que diz respeito à Ordem Econômica.
Encontra-se, entre os seus sete componentes, pelo menos dois que se adequam aos objetivos propostos por esta Tese: o componente três (Utilização Sustentável dos Componentes da Biodiversidade), que reúne diretrizes para a utilização sustentável da biodiversidade e da biotecnologia, incluindo o fortalecimento
da gestão pública, o estabelecimento de mecanismos e instrumentos econômicos,
e o apoio a práticas e negócios sustentáveis que garantam a manutenção da biodiversidade e da funcionalidade dos ecossistemas, considerando não apenas o valor
econômico, mas também os valores sociais e culturais da biodiversidade, e o componente seis (Educação, Sensibilização Pública, Informação e Divulgação sobre
Biodiversidade), que define diretrizes para a educação e sensibilização pública e
para a gestão e divulgação de informações sobre biodiversidade, com a promoção
da participação da sociedade, inclusive dos povos indígenas, quilombolas e outras comunidades locais, no respeito à conservação da biodiversidade, à utilização
sustentável de seus componentes e à repartição justa e eqüitativa dos benefícios
derivados da utilização de recursos genéticos, de componentes do patrimônio genético e de conhecimento tradicional associado à biodiversidade.
Dentro do componente três encontram-se diretrizes de ação que vão diretamente influenciar em práticas empresariais e comerciais no sentido de:
a. Estimular a implantação de criadouros de animais silvestres e viveiros de
plantas nativas para consumo e comercialização.
b. Consolidar a regulamentação dos usos de produtos geneticamente modificados, com base na legislação vigente, em conformidade com o princípio da precaução e
com análise de risco dos potenciais impactos sobre a biodiversidade, a saúde e o meio
ambiente, envolvendo os diferentes segmentos da sociedade brasileira, garantindo a
transparência e o controle social destes e com a responsabilização civil, criminal e administrativa para introdução ou difusão não autorizada de organismos geneticamente
modificados que ofereçam riscos ao meio ambiente e à saúde humana.
c. Identificar, avaliar e promover experiências, práticas, tecnologias, negócios e mercados para produtos oriundos da utilização sustentável da biodiversidade, incentivando a certificação voluntária de processos e produtos, de forma
participativa e integrada.
d. Estimular o uso de instrumentos voluntários de certificação de produtos,
processos, empresas, órgãos do governo e outras formas de organizações produtivas relacionadas com a utilização sustentável da biodiversidade, inclusive nas
compras do governo.
Já no componente seis encontram-se diretrizes de ação que vão permitir a
facilitação do acesso à informação e a divulgação de informações que irão auxiliar a tomada de decisões por parte dos diferentes produtores e usuários de bens e
serviços advindos da biodiversidade.
Verifica-se, portanto, que a Política Nacional de Biodiversidade traz em seu
texto instrumento que efetivamente podem garantir uma mudança de comporta-
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mento por parte de empresários e consumidores para obediência a tetos de consumo que possam viabilizar atitudes sustentáveis de produção/consumo.
Gostaria-se de destacar a possibilidade de incentivo à certificação de processos e produtos que, num mundo em que temas ligados à chamada responsabilidade social empresarial, pode fazer grande diferença num público consumidor
altamente qualificado e exigente nos seus relacionamentos.
Entretanto, de nada adianta a mudança de comportamento apenas em segmentos mais abastados da sociedade. Por isso, as ações de Educação Ambiental
inscrita no componente seis, permitindo também a camadas de renda mais baixas
da população ter acesso a informações que permitam selecionar os produtos consumidos, que provenham de fornecedores certificados com índices de produção
ou consumo em conformidade com as exigências do uso sustentável dos recursos
ambientais.
6. Considerações finais
Diante de todo o exposto, nota-se ser inerente à condição humana, no atual
estágio capitalista em que se encontra o consumismo, a necessidade de desenvolvimento e absorção de novas tecnologias aliadas à melhoria nos padrões de vida.
A biodiversidade é, antes de tudo, um fator de colaboração com o homem
(incluindo-se ele mesmo), para que possa permanecer existindo. Há uma relação
de simbiose entre os seres, no qual se insere a espécie humana, no sentido de manutenção do equilíbrio natural para a propagação da vida. E de nada faz sentido
buscar o desenvolvimento se não se estará presente para viver o que se constrói.
Além, pois, do equilíbrio, duas outras palavras merecem destaque: respeito e solidariedade. Não se pode prosseguir com a ideologia de que a vida é efêmera; de
fato, a vida de um único ser o é, mas há toda uma gama de outros organismos
aptos a desempenharem seu papel na Terra pela permanência do globo enquanto
morada daqueles que os (ou nos) sucederão.
O cerne da questão (desenvolvimento versus preservação da biodiversidade)
está em que nações encontram-se em estágios diferentes de desenvolvimento e
qualidade de vida. Disso decorre um grave problema sócio-ambiental: os que se
encontram em estágio avançado não querem abrir mão de suas conquistas e potenciais avanços, e os mais atrasados reivindicam uma igualdade de distribuição de
recursos, de modo que cessem as explorações que pouco ou nenhum retorno lhes
tem trazido. Desse dilema, é imperioso que se chegue a um meio termo para que
as condições de vida não se tornem ainda mais caóticas.
7. Conclusões articuladas
7.1 Aqui, depreende-se que a palavra chave do atual conflito ambiental é equilíbrio. E que uma das formas mais eficientes de evitá-lo é através da conscientização das populações acerca do consumo sustentável, e da necessidade evidente de
se servir deste modelo.
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7.2 O aumento da consciência do público consumidor exige que se adotem políticas de certificação de processos e produtos, que envolvam empresários, consumidores e Governo.
7.3 A Política Nacional de Biodiversidade já oferece subsídio normativo para que
tal política se desenvolva.
7.4 Este subsídio normativo encontra abrigo na Constituição da República de 1988
e em outros instrumentos legais em vigor no Brasil, bem como em documentos
internacionais e nos princípios do Direito Ambiental.
7.5 Depreende-se, portanto, que mais do que a existência de instrumentos normativos, necessita-se de informação e participação efetiva da sociedade para que a
necessidade de lucro e consumo esteja compatível com os princípios do desenvolvimento sustentável.
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“Tanto o judeu, quanto o islâmico, o católico e o budista bebem
água e respiram, então, a ecologia por si só já é ecumênica”.
Rabino Ary Glikin
1. INTRODUÇÃO
O tema desta tese é ao mesmo tempo polêmico e fantástico. Comum a todas as
gerações e povos. Acompanha a historia da Humanidade. Nem mesmo o tempo e a modernidade conseguiram apagar. Fascinou os primórdios e ainda fascina. Não encontra
fronteiras e coexiste dentro de todos os países e comunidades: A espiritualidade!
Mitos, Superstições e Ritos Mágicos marcaram a historia humana desde
as sociedades primitivas, que teceram em torno de uma existência sobrenatural,
inatingível pela razão, à crença num ser superior e o desejo de comunhão, criando
as primeiras formas de religião.
Tempos esses, em que a natureza era vista pela humanidade como mágica,
porém quando essa passou a compreender as forças naturais, conseguiu dominá-la e tornou-se uma força tão poderosa e potencialmente capaz de denegri-la.
Desde então, as crenças e religiões passaram a exercer um papel fundamental na
vida social, difundindo valores. Juntamente com o espiritual, muitas vezes, preocuparam-se em transmitir uma profunda admiração pela natureza.
Esse papel não foi apagado pelo lapso temporal, nem pela vida moderna.
Ainda hoje as crenças e religiões exercem relevante papel valorativo sobre as
condutas humanas. Eis que a cerne dessa tese. Incumbir a essas o papel efetivo
de tutelar os interesses ambientais das gerações presentes e futuras. Partindo-se
da idéia que a problemática ambiental não se restringe apenas na esfera juridico-política, mas especialmente no âmbito moral e espiritual. Seria uma solução
plausível frente à insustentabilidade planetária, que as religiões e crenças passem
a auxiliar na propagação de uma necessária mudança interior, de alma e coração,
na busca de restabelecer a ligação entre o homem e a natureza.
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O objetivo desse estudo, não é traçar apatia religiosa, tampouco, privilegiar
uma doutrina, ao contrário, cabe afirmar que a multiplicidade de religiões e crenças no mundo é ponto favorável à formação do ecumenismo ecológico.
Infelizmente alguns restritos grupos religiosos não aderem a esses ideais,
por partirem de uma interpretação errônea do livro gênesis, da escritura bíblica,
conforme será analisado ao decorrer dessa tese. Ao final, propõe-se que a legislação pátria e as organizações internacionais abracem essa causa e providencie os
ajustes necessários para que essa função se torne efetiva. Apela-se também que
nas mesas de debates, fóruns e demais movimentos concernentes, sejam também
convocados a participar os representantes dos vários seguimentos espirituais.
A Conscientização Mundial, aliada a ética e amor ao meio ambiente será
capaz de garantir um ambiente saudável e o desenvolvimento sustentável e digno
dos povos, presentes e futuros.
2. espiritualidade ecológica?
A primeira condição acerca da espiritualidade ecológica é a celebração da
criação e a contemplação do mundo com reverência. A tendência atual é que o ecológico e o espiritual tornem-se um. Num elo indissociável: adorar ao criador (Buda,
Deus, Maomé, Oxalá, Brahma, Energia Universal, Força Cósmica, Aláh, e outras
designações) é salvar o planeta, degradar o ambiente é afastar-se dos desígnios do
criador, desmerecer o presente da beleza da vida que nos foi presenteado.

Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students

113

As campanhas de conscientização sobre os problemas ambientais devem
abarcar todos os setores da sociedade, tais como, escolas, universidades, a mídia
e as artes. As religiões e demais movimentos espirituais, por terem cunho social, e
exercerem influência histórica, valorativa e função educadora, são potencialidades
na promoção da conscientização de seus adeptos. Eis que, será uma grande conquista incluir-las nas campanhas ambientais.
É óbvio que as religiões e crenças não conseguiram sanar todos os problemas ambientais, mas podem exercer um papel fundamental e indispensável para
conscientização nesse momento ambiental crítico.
Muitos foram os pensadores que afirmaram o poder da crença nas condutas
sociais, dentre eles o psicanalista Jung considera a igreja como a instituição que
tem maior poder sobre a mente humana. Essa corrente acertada de pensamento,
é comprovada no fato de que as diferenças religiosas podem tanto contribuir com
a paz mundial, como também ser causa de divisão, ódio e guerra. Não há mais
espaços para discórdias e guerras religiosas.
As religiões e movimentos espirituais passam atualmente por uma fase de
arrependimento sincero e mutuo perdão, a fim de se edificar uma cultura de paz.
As religiões do mundo todo devem aceitar a tarefa de difundir o respeito ecológico e a paz. Esse é um objetivo traçado pela Unesco, desde 1994, em sua declaração “La contribución de las religiones a la cultura de la paz”, (A contribuição das
Religiões para a Cultura de Paz).
3. ECUMENISMO AMBIENTAL
“Essa é tua razão de ser, Igreja, tua vocação: comunhão que tudo inclui. Comunhão sem fronteiras, na partilha do sonho e do compromisso. Sem fronteiras
nas relações. Para ti não deve existir o estrangeiro. Em ti, tudo e todos, numa
mesma realidade - comunhão. Tua mensagem é para todo coração abatido. Teu
pão eucarístico para todo faminto de eternidade. E teu cálice sacia toda sede
de vida em abundancia.”
Pe. Elias Wollf

O ecumenismo é um movimento que visa à unificação das crenças, através
da convivência pacifica entre as diferentes igrejas cristãs. O movimento ecumênico ecológico vai mais além, engloba todas as formas de crenças e espiritualidades,
sem distinção, por um objetivo único: um meio ambiente sadio hoje e no futuro e
o desenvolvimento digno dos povos.
O respeito pela dignidade inalienável de cada ser humano deve ser o principio norteador do ecumenismo ecológico. Somente partindo dessa premissa será
possível instaurar um verdadeiro avanço ecológico. A defesa da biodiversidade,
da vida e o respeito pela dignidade humana, deve ser concomitantemente medida
e alicerce para a defesa da ecologia.
O ecumenismo ecológico não prega a criação de uma nova doutrina religiosa
ou espiritual, ou a perda da diversidade religiosa, ao contrario, exalta a multipli-
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cidade de religiões, crenças e culturas no mundo, as experiências, tradições e
conselhos podem colaborar para o encontro de novas perspectivas e soluções para
os problemas ambientais.
As religiões e os movimentos religiosos precisam trabalhar em harmonia,
pois a motivação de um ambiente saudável está além de cada religião. Pois “tanto
o judeu, quanto o islâmico, o católico e o budista bebem água e respiram (...).” As
teorias acerca da criação do universo, as denominações dadas para o criador, às
crenças e tradições, podem ser divergentes, mas é inegável que todas compartilham do mesmo anseio de preservação.
4. ECUMENISMO AMBIENTAL - BRASIL
Um exemplo do movimento ecumênico ecológico no Brasil, ocorreu no festival 7ºAlaiandê Xirê, realizado em um terreiro de candomblé. Estiveram presentes representantes de diversas crenças, a saber: budismo, Judaísmo, Igreja Católica, Igreja Batista e Candomblé. Todos independentemente de credos, unidos em
torno de um objetivo maior.
Segundo reportagem sobre o festival, uma das participantes, Lama Bhikkuni
Zamba Chozom, adepta do budismo tibetano, afirmou que: “Temos que aprender
a respeitar a natureza como um dos principais valores da nossa vida. Caso isso
não aconteça, teremos cada vez mais problemas, conflitos e escassez de recursos
naturais”. Ao lado de Bhikkuni Zamba, o Rabino Ary Glikin ponderou:”Acho
importante que nós tenhamos um lugar em comum para que cada religião possa
deixar sua mensagem, especialmente num mundo com tantas agressões”. Ressaltou ainda que o livro sagrado do Judaísmo, o Torah, faz referência ao ecumenismo
e à consciência ecológica, e finalizou com a aplausível frase: “Além disso, tanto
o judeu, quanto o islâmico, o católico e o budista bebem água e respiram, então a
ecologia por si só já é ecumênica”.
Ainda, segundo o representante do candomblé Austregésilo: “O candomblé
é indissociável da preservação da natureza porque o fundamental em sua essência
é a compreensão do que há de sagrado em tudo aquilo que pertence à natureza.
Muito antes da palavra ecologia existir, já cultuávamos o ar, o vento, as águas
em sua diversidade, os minerais e metais”. Outro integrante da mesa-redonda, o
padre Arnaldo Lima Dias, da Igreja Católica, também defendeu a importância da
discussão. “Lutar pela ecologia é um dever de todo cristão”
5. O Cristianismo e o Judaísmo e o relato sacerdotal “Dominai a Terra”
A idéia que a tradição judaico-cristã é antropocêntrica e causadora de grandes impactos sociais é distorcida. Ambas acreditam no amor do Deus para com toda sua criação e o universo e consideram a natureza e o homem como parte da criação perfeita.



Enciclopédia Wikipédia
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A interpretação do gênesis pela doutrina dessas duas religiões é no sentido
de que Deus confiou no homem à responsabilidade de exercer uma boa mordomia
da natureza. Mordomia é uma palavra que teve seu significado deturpado nos
últimos anos, mas, para cristãos e judeus significa o profundo agradecimento pelo
privilégio do homem frente à beleza da vida e a responsabilidade de toda a criação
de Deus. Colocando o homem não na função de dominador, mas, de mordomo,
ou seja, aquele que administra, superintende, zela e cuida de algo valioso que é
colocado sob seu cuidado.
Dentro da própria doutrina que seguem encontram a resposta ao relato sacerdotal: “Chamado a cultivar e guardar o jardim do mundo” (cf. Gn 2, 15). A
questão ecológica encontra respaldo na escritura que seguem, sendo fonte de luz
e inspiração para a ética para seus seguidores.
No catolicismo, pode-se afirmar que o Papa João Paulo II foi um ícone de
grande relevância na luta pelo ambiente e na união das religiões, em várias ocasiões, o Pontífice pediu desculpas à humanidade pelos notórios erros cometidos
pela Igreja Católica e reconheceu o mérito de culturas seculares, como o Budismo
na luta ambiental, declarando em vários discursos que a ecologia também deve
ser uma preocupação da Igreja Católica. Acerca do tema analisado no presente
tópico, o Vaticano se manifestou em varias encíclicas, como por exemplo na Carta
Encíclica Evangelium Vitae, n. 42: “O domínio conferido ao homem pelo Criador
não é um poder absoluto, nem se pode falar de liberdade de “usar e abusar”, ou de
dispor das coisas como melhor agrade “(SRS, n. 34).
6. NOVOS CEÚS E NOVAS TERRAS?
“O ser humano muitas vezes recorreu ao relato sacerdotal da criação em
“Dominai a Terra” (Gn 1,28) para justificar o domínio arbitrário, legitimar
a degradação e a destruição do meio ambiente em nome de Deus. Essa interpretação (errônea) reforça o antropocentrismo que coloca o ser humano como
centro de tudo, ou seja, uma primazia absoluta e sem limites do homem sobre
a criação toda.” 

Um grupo restrito de religiões cristãs deturpa o sentido do livro gênesis, valendo de uma interpretação errônea (e preocupante), que considera que o Homem,
como centro da criação, podendo dominar a natureza, não precisando preocuparse com o meio ambiente (grifo!), pois haverá novos céus e novas terras. Essa interpretação perigosa reforça o antropocentrismo e a ação predatória do homem.
Dave Hunt, considerado um dos mais respeitáveis apologistas cristãos da
atualidade defende idéias assustadoras. Ataca as ONGs, as reuniões globais prol
ecologia, e principalmente o ecumenismo ambiental. Critica e intenta criar apatia
para com as demais crenças, em especial a católica, a batista, o judaísmo, o es-



Reichert, Romeu Emílio. A Dessacralização do Meio Ambiente: Dominai A Terra (Gn. 1,28)
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piritismo e os movimentos esotéricos. Algumas das idéias insensatas podem ser
observadas nas transcrições:
“Por trás do movimento ecológico está a teoria de que o ser humano é produto de forças evolucionárias inerentes ao Universo. Os humanistas científicos
consideram que essas forças são impessoais, enquanto os pagãos clássicos ou
adeptos da Nova Era vêem o mundo e o cosmo como uma entidade/divindade
viva, chamada de Mãe Natureza ou Gaia. Agora, cientistas de destaque e líderes
religiosos estão realizando reuniões de alto nível para buscar soluções conjuntas
para a restauração e preservação do planeta Terra(...)
(...)Tal insensatez pagã está ganhando mais e mais adeptos entre os evangélicos, que agora dizem que a ordem de pregar o Evangelho, dada por Jesus, inclui
a salvação do meio ambiente... Desse modo, os cristãos formam alianças comprometedoras com os ímpios e gastam seu tempo e seus esforços cuidando do mundo
temporal, ao invés de prepararem as almas para a Eternidade.(...)
(....) Esta velha criação está sob o juízo de Deus e não será salva dele,
mas
têm sido “entesourada” (ou seja, reservada) para a destruição pelo fogo (2 Pe 3.712). Tudo vai ser destruído e Deus fará “novos céus e nova terra” (v. 13). Temos
que viver para aquele estado eterno e advertir aos homens que somente os salvos
pela obra redentora de Cristo na cruz habitarão Seu novo Universo perfeito. ”
Felizmente essa corrente de pensamento restringe-se a um grupo minoritário
dentro da fé cristã, como demonstra o tópico anterior. As demais religiões cristãs
também acreditam que “novos céus e terras” virão, mas, não partilham da idéia
que este Planeta pode ser degradado. Ao contrário, pregam o respeito ao planeta
e a fraternidade de conservar os recursos naturais e a perfeita harmonia do cosmo
para as presentes e futuras gerações.
Acerca desse seguimento religioso que luta contra a conservação do planeta
cabe refletir até que ponto deve prevalecer a liberdade religiosa?
7. LIBERDADE RELIGIOSA E AMBIENTE
A liberdade religiosa é uma conquista da maturidade de um povo. O direito
à opção religiosa está tão atrelado à liberdade da pessoa humana que o ateísmo
também deve ser respeitado.
A Constituição Pátria agasalha as crenças, a moral, o culto, os dogmas filosóficos, entre outros, conforme os preceitos que seguem:
Art. 5º: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado
o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos
locais de culto e a suas liturgias;
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VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de
convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação
legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”.
Porém, ao passo que a Constituição Federal assegura o livre exercício dos
cultos religioso, estes não gozam de liberdade absoluta. A liberdade religiosa encontra uma barreira intransponível: a ordem e os bons costumes, e porque não
dizer também, ao meio ambiente e dos direitos dos povos. O tópico anterior mostrou um exemplo preocupante de difusão de idéias contrarias a luta por ambiente
saudável. A liberdade religiosa garantida na Constituição, neste caso, colide com
outro direito consagrado constitucionalmente: o meio ambiente, e a necessidade
de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Sendo ponderável, que o Poder Público tome ciência de tal ato atentatório a lei e ao ambiente, conscientizando, advertindo e se for o caso, responsabilizando civilmente.			
Em nossa Carta Magna está clara a preocupação do legislador em garantir a
proteção ambiental como sendo um direito fundamental do cidadão e, ainda, impondo o dever de preservá-lo para as futuras gerações. Vejamos:
Art. 225 CF -”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.”
Ao tutelar direito às gerações futuras, o legislador age em consonância com
a tendência internacional de conscientização mundial de que a coletividade (entenda-se também, escolas, ongs, mídia, e também, as religiões) juntamente com
o poder público tem o dever de garantir a generosidade e a beleza para as atuais a
as futuras gerações.
Cabe a legislação reconhecer o papel de conscientização ambiental, das
organizações não governamentais, das escolas, universidades, da mídia, incluindo
nesse rol também, a religiões e movimentos espirituais .
8. ABRAÇE ESSA CAUSA
Sendo que o Meio Ambiente é um direito de cada um e de todos. Considerando que o mesmo encontra-se atrelado aos princípios constitucionais de cidadania e da dignidade da pessoa humana, na forma do artigo 1°, II e III, e parágrafo
único, da Magna Carta:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana.
Ainda, tendo em vista o caráter difuso, pois a “manutenção da qualidade
ambiental, como pressuposto à melhoria da qualidade de vida humana, ganha
especial importância, face à própria natureza difusa do objeto juridicamente tutelado. Com efeito, o desfrute e a proteção do meio em que estamos inseridos e
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do qual somos parte integrante e indissociável constituem direito e dever de toda
a coletividade, presente e futura, segundo o mandamento esculpido no artigo 225
da Constituição Federal.”
Faz-se necessário que a legislação e os organismos internacionais reconheçam que as religiões e movimentos espirituais podem desempenhar um papel de
grande relevância na tutela do ambiente ecologicamente equilibrado, pois somente a espiritualidade consegue adentrar em campos tão sensíveis: a mentalidade, a
ética e o coração.
Que a legislação pátria, bem como as organizações internacionais que visam
à paz mundial, abracem essa causa. E tragam eficiência para que seja possível
exercer esse relevante papel educativo, valorativo e conscientizador. Respeitando
uma cautela: “As religiões não devem se identificar com poderes políticos, sociais
ou econômicos para se manterem livres em seu trabalho pela justiça e pela paz.”
E por fim, que além dos tradicionalmente convocados as mesas de debates,
fóruns e demais movimentos concernentes, convidem também, os representantes
de vários seguimentos religiosos e espirituais.
9. CONCLUSÕES ARTICULADAS
9.1 Na defesa do meio ambiente deve unir-se os representantes de vários seguimentos espirituais e religiosos, motivados pela necessidade da promoção de melhores
condições ambientais, sociais e econômicas para todos os povos do Planeta.
9.2 O ecumenismo ecológico poderá desempenhar um papel de grande relevância na tutela do ambiente ecologicamente equilibrado. O respeito pela dignidade
inalienável de cada ser humano deve ser o principio norteador do ecumenismo
ecológico.
9.3 É consenso entre os doutrinadores que a liberdade religiosa não é absoluta,
pois limita-se a uma barreira: a ordem moral e os bons costumes. Deve-se estender essa barreira aos atos que atentem contra a defesa do meio ambiente, aos dos
direitos dos povos e a paz mundial.
9.4 Faz-se necessário que a legislação e os organismos internacionais reconheçam que
as religiões e movimentos espirituais podem desempenhar um papel de grande relevância na tutela do ambiente ecologicamente equilibrado, pois somente a espiritualidade consegue adentrar em campos tão sensíveis: a mentalidade, a ética e o coração.
9.5 A Conscientização Mundial, aliada a ética e amor ao meio ambiente será capaz de garantir um ambiente saudável e um desenvolvimento digno dos povos
presentes e futuros.
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1. Introdução
“Tudu nguê tê dirêtu di lecolê ni stluviçu di téla dê, contla qualqué situaçón cu ca violá dirêtu maxi importanti cu sá ni Constituiçón e ni lei”. A incorporação das normas internacionais de direitos humanos pelo direito interno das
nações é um dos maiores desafios destes tempos pós-modernos, época em que
instituições internacionais, como a ONU, passam por uma crise de legitimidade,
com suas normas sendo questionadas e rejeitadas pelo ordenamento jurídico de
diversos países.
Este desafio ainda se torna mais difícil quando se trata de efetivar na esfera do direito interno, os denominados direitos de terceira geração, como é o
caso do direito humano ao meio ambiente, consagrado pelas Declarações de
Estocolmo de 1972 e do Rio de 1992, e que se encontram cada vez mais positivados pelos países ao redor do Mundo, tanto no âmbito constitucional, quanto
no infraconstitucional.

Artigo 8° da Declaração Universal dos Direitos do Homem (Declaraçón Universal di Dirêtu di Hómé) promulgada
pela ONU, em 1948, na língua santomense chamada Fôrro. Traduzida para o português significa: “Toda a pessoa tem
direito a recurso efectivo para as jurisdições nacionais competentes contra os actos que violem os direitos fundamentais
reconhecidos pela Constituição ou pela lei”.

Vide a trágica questão, ocorrida em 2005, da província de Darfur no Sudão que não teve uma resposta enérgica pela
comunidade Internacional em combater as atrocidades verificadas contra a minoria existente no sul do país.

PRIEUR, Michel. Droit de l’homme à l’environnement et développement durable. in Colloque Développement Durable: Leçons et Perspectives. Ouagadougou, Burkina Fasso: Organization Internationale de la Francophonie, 2004. p. 108.
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Assim, será abordada a questão do direito humano ao meio ambiente na realidade jurídica de dois países, ex-colônias de Portugal, que, apesar de localizados
em dois distintos continentes, a África e a América, partilham a mesma língua
oficial, o português e de laços culturais mais próximos do que se imagina. Trata-se
do Brasil e de São Tomé e Príncipe.
A República Democrática de São Tomé e Príncipe é um país insular, de
natureza arquipelágica composta por duas ilhas: São Tomé, situada junto da linha
do Equador, e Príncipe, pequena ilha situada a 150 quilômetros a nordeste de São
Tomé. Este país-arquipélago se encontra geograficamente situado no continente
africano, precisamente no Golfo da Guiné, junto à Costa Ocidental de África. Possui uma superfície de 964 quilômetros quadrados, e uma população de 187.000
habitantes (Estimativa de 2005).
Dentre as principais características ambientais do país, destaca-se a preleção
de Brígida Brito, segundo a qual, os recursos ambientais são-tomenses podem ser
analisados com base na distinção entre potencialidades florestais e heliotrópicas.
As potencialidades florestais consistem na existência de florestas tropicais caracterizadas por uma vegetação exuberante, e em estado virgem, onde habitam diferentes espécies de flora e de fauna, algumas endêmicas e ameaçadas de extinção.
A cobertura florestal atinge 95% da superfície total das ilhas, sendo possível identificarem diferentes áreas arborizadas, em função da altitude e das da vegetação.
Essa “casual” preservação do meio ambiente são-tomense se deve, na realidade,
às condições históricas e geográfico-econômicas de São Tomé e Príncipe como a insularidade, o isolamento e sua pequena dimensão territorial, aliadas com a ausência
de indústrias, em virtude da natureza essencialmente agrícola que caracterizou a economia deste país que passou, durante o Colonialismo português, pelos ciclos da canade-açúcar, do café e do cacau; somente modificando a matriz agrícola da economia
nacional com a descoberta e exploração do petróleo na contemporaneidade10.
Assim, entre os problemas ambientais que se visualizam na República de
São Tomé são os impactos ambientais que a indústria petrolífera pode gerar para
o país, caso não se realize uma gestão dos recursos petrolíferos de forma sustentável, ou seja, harmonizada com o meio ambiente, a devastação da floresta tropical


TINY, Kiluange Noronha. Conhece São Tomé e Príncipe? In Juristep, fevereiro de 2006. Disponível em: http://www.
juristep.com/artigos_/conhece_stp.pdf. Acesso em: 4 abr. 2006. Toda a população de São Tomé e Príncipe equivale, aproximadamente, à do município brasileiro de Itapevi, localizado na Região Metropolitana de São Paulo.

BRITO, Brígida Rocha. Turismo Ecológico em São Tomé e Príncipe: da Ecopedagogia à Preservação Ambiental. In
VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais: a questão social no novo milênio. Coimbra, 16, 17 e 18 de
setembro de 2004. Coimbra: Centro de Estudos Sociais; Faculdade de Economia; Universidade de Coimbra, 2004. Disponível em: www.ces.uc.pt/lab2004/inscricao/pdfs/ painel33/BrigidaBrito.pdf. Acesso em 2 mar. 2006.

Lei nº 11/1999, de 14 de abril de 1999, Lei de conservação da fauna, flora e das áreas protegidas.

BRITO, Brígida Rocha. Ob. Cit. [internet]. Em virtude dessa exuberância florestal, o Estado são-tomense tem buscado
criar obôs (parques florestais, na língua fôrro).

BRITO, Brígida Rocha. Ob. Cit. [internet]. São 1.001 km2 distribuídos por 859 km2 (Ilha de São Tomé) e 142 km2 (Ilha
de Príncipe).

ARAGÃO, André Aureliano. Feitura de leis e Legislação Ambiental em São Tomé e Príncipe. In CYSNE, Maurício
e AMADOR, Teresa (Eds.). Direito do Ambiente e Redacção Normativa: teoria e prática nos países lusófonos. Gland,
Suíça; Cambridge, Reino Unido; Bonn, Alemanha: IUCN, 2000. p. 173.
10
SANDBU, Martin E. São Tomé pôde por fim à maldição dos recursos naturais da África. In Espaço Público, 17 ago. 2004, p.
7. Disponível em: http:// www.earthinstitute.columbia.edu/cgsd/documents/ sandbu_publico_oped.pdf. Acesso em: 23 out. 2005.
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nacional, decorrente da crescente urbanização no país, e a perda da biodiversidade
como conseqüência dessa devastação e da biopirataria, males ambientais dos países em desenvolvimento portadores de uma megadiversidade.
A República Federativa do Brasil é o quinto país em extensão territorial,
ocupando 1,7 % da superfície da terra (quase 6% das terras emersas) e 47,3 % da
América do Sul, e é o sexto país mais populoso do planeta, abrigando mais de 160
milhões de habitantes11.
Historicamente, o Brasil foi marcado pela degradação intergeracional, pois,
os ataques praticados contra a natureza por uma geração eram repetidos pela geração seguinte, em um processo contínuo que se perpetuou por cinco séculos12, cujo
principal exemplo de aspecto ambiental vitimizado foi uma formação florestal
tropical latifoliada denominada Mata Atlântica que, considerada por botânicos
como a floresta com maior biodiversidade por hectare do planeta, encontra-se,
atualmente, com apenas 5% (cinco por cento) de sua cobertura original13.
Na contemporaneidade, o Brasil, apesar da elevada dívida histórica, possui uma
posição central nas discussões sobre sustentabilidade do planeta14 e problemas ambientais seriíssimos, destacando-se a devastação florestal (destruição da Amazônia,
Mata Atlântica e cerrados); a poluição do ar, solo e águas; a contaminação por produtos modificados geneticamente; a biopirataria; e os impactos ambientais causados por
grandes empreendimentos, como exemplo as hidrelétricas e a transposição de rios.
2. O Direito no Brasil e em São Tomé e Príncipe: semelhanças e diferenças
De fato, o Direito de São Tomé e Príncipe, como expressão de um direito interno, surgiu com a independência nacional em 1975, tendo como base a Lei Fundamental então aprovada15. Este país, da mesma forma que o Direito brasileiro, adota
o sistema românico-germânico por influência portuguesa. A estrutura da República
de São Tomé e Príncipe é constituída por um Estado de direito democrático, unitário, tendo como a forma de governo o regime semipresidencialista16.

11

BENJAMIN, Antonio Herman V. Introdução ao Direito Ambiental Brasileiro. In BENJAMIN, Antonio Herman (Org.).
Anais do 3º Congresso Internacional de Direito Ambiental, de 30 de maio a 2 de junho de 1999: a proteção jurídica
das florestas tropicais. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 1999. p. 75.
12
BENJAMIN, Antonio Herman V. Ob. Cit. p. 75.
13
BENJAMIN, Antonio Herman V. Ob. Cit. p. 91.
14
BENJAMIN, Antonio Herman V. Ob. Cit. p. 75. O Brasil possui a maior biodiversidade do planeta (20% das espécies existentes) e a maior reserva de água doce do planeta Terra (12%), conferir o sítio eletrônico do Ministério do Meio Ambiente:
www.mma.gov.br.
15
Esta busca pelo autêntico Direito são-tomense ainda continua, visto que até os dias hodiernos continua em vigor normas remanescentes do período colonial, como o Código Penal e o Código Civil. Para uma visão geral do sistema jurídico de São Tomé e Príncipe,
tem-se a opinião do jurista são-tomense Hilário Garrido em seu artigo “Os Sistemas Jurídico e Judiciário em STP” publicado no
jornal Tribuna, publicação semanal editada em São Tomé (capital da República de São Tomé e Príncipe), ano I, nº. 21, sexta-feira,
18 de Setembro de 1998. Segundo este jurista, haveria três fases do Direito santomense: o período colonial, o período monolítico e
o período democrático. O primeiro correspondendo ao período de dominação portuguesa, o segundo relativo ao período posterior à
independência em 1975, época chamada de I República, quando houve o regime político do MLSTP, e o terceiro (II República) que
seria o período em que foi promulgada a Constituição de 1990 e que vem perdurando até os dias atuais.
16
DAIO, Pascoal. As Instituições: Os Poderes do Presidente da República. Disponível em: http://www.cstome.net/diario/analise_juridica/analise.htm. Acesso em: 9 mar. 2006. Preleciona o jurista são-tomense Pascoal Daio que “O regime
político e constitucional pelo seu mimetismo em relação a antiga metrópole reflecte a concepção do constitucionalismo
português e a tipologia do regime ‘semi-presidencial’ ou um sistema ‘misto parlamentar-presidencial’.” [internet].
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Afirma o constitucionalista português Canotilho que a fórmula “Estado de
Direito Democrático”, prevista no artigo 6º da Constituição são-tomense, não é
inteiramente coincidente com a expressão “Estado Democrático de Direito”, prevista no artigo 1º da Constituição brasileira, pois para que um Estado de Direito
Democrático tivesse força político-normativa necessitaria esse Estado possuir um
conjunto de: a) instituições políticas básicas; b) condições econômicas, sociais
e culturais favoráveis a estas instituições; c) esquemas político-constitucionais
(forma de governo, controle judicial, sistema eleitoral e sistema partidário), bem
consolidados no plano institucional, de modo que se determinado país se declarasse “Estado de Direito Democrático” e não possuísse todos os elementos citados
por Canotilho, estaria, na realidade, manifestando o fenômeno da “simbolização
constitucional”, ou seja, enunciando valores que não seriam aplicados na prática,
tornando sua Constituição em mero papel sem força normativa17.
Já o Direito brasileiro, ao adotar a fórmula do “Estado Democrático de Direito”, estaria mais próximo da realidade, ao firmar um padrão legitimatório aceitável, segundo o qual busca rejeitar como forma de organização de sua comunidade política qualquer estrutura totalitária, autoritária ou autocrática18.
O Direito brasileiro se distingue do Direito santomense, principalmente,
quanto a forma de governo e a forma de Estado. Estes aspectos influenciam na
formação do Direito em qualquer país, pois a depender da forma de Estado, se
Federal e Unitário, que irá ser definido o ordenamento jurídico de um país. Já a
diferença quanto à forma de governo repercutirá no papel a ser desempenhado
pelos Poderes na produção e cumprimento das leis de um país.
Desse modo, no sistema semi-presidencialista, o Poder Executivo será dividido em dois órgãos com cada qual possuindo uma determinada atribuição, definida na Constituição19. Isto é muito importante para o Direito, principalmente no
que se refere a aplicabilidade da norma jurídica, pois um conflito de competências entre órgãos, pode resultar na dificuldade de se implementar a lei, com um
órgão executivo “empurrando” sua competência para o outro, e este ao devolver
tal atribuição, e iniciar um “jogo de empurra-empurra”, com ninguém assumindo
a responsabilidade por efetivar a lei e a sociedade perdendo com esse descaso
governamental20. Situação diferente ocorre no sistema presidencialista, quando
se observa haver uma divisão bem delimitada de funções entre os Poderes, com
o chefe do Poder Executivo exercendo seu poder de aplicação imediata da lei21, a
qual é produzida pelo Poder Legislativo, através de um processo legislativo.

17

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003. p.
237.
CANOTILHO, J. J. Gomes. Ob. Cit. p. 236-237.
19
Artigos 68, “a” e “c”, 77 e 108, da Constituição são-tomense de 2003.
20
No direito são-tomense, determinadas competências legislativas são atribuídas tanto à Assembléia Nacional (o parlamento do país), quanto ao Governo (chefia do Governo santomense, exercida pelo primeiro-ministro e seu Gabinete). Ex:
Segundo o artigo 70 da Constituição, “As leis e os decretos-leis têm igual valor, sem prejuízo da subordinação às correspondentes leis dos decretos-leis publicados no uso da autorização legislativa e dos que desenvolvam as bases gerais dos
regimes jurídicos”. Sucede que a Lei é a espécie normativa produzida pela Assembléia Nacional, enquanto o Decreto-Lei
é a espécie normativa produzida pelo Governo.
21
No direito brasileiro, a exceção essa regra é a Medida Provisória.
18
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Assim, se um Estado é federal, pressupõe-se a existência de uma pluralidade
de Entes que produzem normas jurídicas e que existe uma divisão de competência
legislativa, com cada ente sendo responsável por uma área de atuação. Já se o Estado for unitário, a legislação irá ter como única fonte de produção a República e
não haverá uma distribuição de competência legislativa, pois a República é o Ente
que atribuirá para si o poder legislativo pleno sobre qualquer área.
O Brasil, na qualidade de Republica Federativa, distribui a competência
para legislar, a qual pertence ao Poder Legislativo, sobre o meio ambiente em
competência privativa, competência exclusiva e competência concorrente, as
quais serão exercidas pelo Poder Legislativo de cada ente federativo. Fora algumas questões específicas como atividade nuclear, Sistema Nacional de Recursos
Hídricos, e diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano que são de competência exclusiva22 da União e legislar sobre águas que é privativo23, também, à União,
todas as demais competências legislativas na área ambiental serão exercidas de
modo concorrente24 entre a União e os Estados.
Em São Tomé e Príncipe não há uma determinação constitucional expressa
sobre qual órgão será competente para legislar sobre meio ambiente25. Desse
modo, poderá tanto a Assembléia Nacional, como a Assembléia Regional (no
caso da Região Autônoma de Príncipe), além das Assembléias Distritais (órgão
legislativo local), legislarem sobre o ambiente, desde que obedeçam às diretrizes organizatórias do Estado santomense. Contudo, alguns casos específicos são
de competência exclusiva da Assembléia Nacional, conforme se infere do artigo
98, da Constituição de 2003, como legislar sobre crimes ambientais (alínea k)26,
tributação ambiental (alínea h) ou disciplinar a função ambiental de uma propriedade (alínea g).
3. O direito humano ao meio ambiente
A idéia de direitos humanos surge, no final do século XVIII, durante a Revolução Francesa27, época em que esses revolucionários, influenciados por um
Direito Natural de conotação racional-iluminista, criaram um documento jurídico
(Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1791) que serviu de referência
para todo o sistema jurídico que optasse por assegurar certos direitos, inatos ao
homem, que seriam invioláveis.

22

Artigo 21 da CRFB/88.
Artigo 22 da CRFB/88.
Artigo 24 da CRFB/88.
25
ARAGÃO, André Aureliano. Ob. Cit. p. 181. Conclui André Aragão que embora “seja uma prerrogativa constitucional
do Governo e dos Deputados”, apenas o Governo tem feito uso do exercício da iniciativa legislativa em São Tomé e Príncipe, graças a norma constitucional constante no art. 111 da Constituição política, de modo que cumpre aos Deputados
assumirem sua parcela de responsabilidade.
26
A competência constitucional relacionada no artigo 98 trata da reserva para que a Assembléia Nacional legisle sobre
qualquer assunto que verse sobre a matéria penal, tributária e propriedade de bens de produção.
27
PORTANOVA, Rogério. Direitos Humanos e Meio Ambiente em Perspectiva Histórica. In BENJAMIN, Antonio Herman (Org.). Anais do 6º Congresso Internacional de Direito Ambiental, de 3 a 6 de junho de 2002: 10 anos da ECO-92
– O Direito e o Desenvolvimento Sustentável. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2002. p. 682.
23
24
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Naquele período, a Revolução Francesa consagrou como direitos fundamentais do homem os direitos civis e políticos que, ao serem abraçados pelo sistema
jurídico, foram um marco na ocupação do espaço público pelo cidadão28. Sucede
que com o decorrer do processo histórico29, o mundo passou por muitas transformações e percebeu-se que, não bastava conferir uma igualdade formal entre
os cidadãos e nem tentar amenizar as disparidades sócio-econômicas produzidas
pelo Estado Liberal com algumas ações no âmbito dos direitos aos trabalhadores
e da seguridade social, se o paradigma civilizatório da humanidade se assenta no
desenvolvimento da ciência e dominação da natureza a todo custo, visão esta amparada na falsa crença da “inesgotabilidade dos recursos naturais”30.
É a partir dessa conscientização, ocorrida, principalmente, no final dos anos
sessenta31, que se tem o início da construção histórica do direito fundamental ao
meio ambiente, conforme explicita Santiago Felgueras a seguir:
En 1968, la Asamblea General reconoció la amenaza contra los derechos
fundamentales de los seres humanos impuesta por los cambios tecnológicos. En el
mismo año, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco) organizó la Conferencia Intergobernamental de Expertos
sobre las Bases Científicas para el Uso Racional y la Conservación de los Recursos en la Biosfera. Ésta fue considerada como una de las primeras iniciativas
relacionadas con el nacimiento del derecho a un medio ambiente sano32.
E não tardou essa construção histórica no reconhecimento do direito fundamental ao meio ambiente, conforme foi o que aconteceu em 1972, durante a
Primeira Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento,
ocorrida em Estocolmo (Suécia), a qual resultou na Declaração de Estocolmo
de 1972, importante documento jurídico internacional que proporcionou, em seu
princípio n° 1, o reconhecimento do direito humano ao meio ambiente33.
E o direito ao meio ambiente tem se expandido tão rapidamente no cenário internacional que, atualmente, ele integra a preocupação dos mais diversos
organismos internacionais desde o PNUMA (Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente) até a ACNUR (Alto-Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados)34.
Além da concepção transversal da temática ambiental junto aos organismos
internacionais, cumpre salientar o reconhecimento pelo desse direito fundamental
pelo Direito Internacional Público, conforme se observa pela posição do Tribunal

28

PORTANOVA, Rogério. Ob. Cit. p. 683.
As revoluções liberais no Século XIX, os movimentos operários e marxistas entre os séculos XIX e XX, as duas grandes
guerras mundiais, a descolonização dos continentes americano, asiático e africano, entre outros eventos.
30
PORTANOVA, Rogério. Ob. Cit. p. 683.
31
DEL POZO, Mercedes Franco. El derecho humano a un medio ambiente adecuado. Bilbao, ESP: Universidad de
Deusto, 2000. p. 32.
32
FELGUERAS, Santiago. Derechos Humanos y Medio Ambiente. Buenos Aires: Ad Hoc, 1996. p. 32-33.
33
DEL POZO, Mercedes Franco. Ob. Cit. p. 32-33. A professora espanhola Mercedes Del Pozo inclusive ressalta diversas
tentativas de reconhecimento do direito ao meio ambiente pelo Sistema Europeu de Direitos Humanos, antes da sua declaração na Conferência de Estocolmo, como a tentativa de elaboração de um protocolo à Convenção Européia de Direitos
Humanos de 1950, ocorrida entre 1970 e 1971.
34
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado (Ed.). Derechos Humanos, Desarrollo Sustenible y Medio Ambiente. San José
de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Banco Interamericano de Desarrollo, 1992. p. 14-15.
29
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Internacional de Haia o qual já entende que “o meio ambiente não é uma abstração, mas um espaço onde vivem os seres humanos, pelo qual dependem, a qualidade de sua vida, sua saúde e que compreende as gerações futuras”35 e do fato de
que existem inúmeros tratados internacionais (no ano de 1992, já eram mais de
150)36 que vem sendo celebrados sobre a matéria ambiental.
Exposta a parte histórica, conceitua-se o direito humano ao meio ambiente,
direito fundamental de terceira geração, como o “direito de todas as pessoas e
todos os povos a desfrutar de um meio ambiente saudável adequado para o seu
desenvolvimento”37.
Existe uma estreita relação entre o direito ao meio ambiente com diversos
outros direitos fundamentais, destacando-se o direito à vida e o direito à saúde, já
reconhecidos pela doutrina jurídica, enquanto outros ainda buscam consolidação
doutrinária como o direito à paz e o direito ao desenvolvimento38.
Santiago Felgueras aponta dois fatores que demonstram a intrínseca interação entre os direitos humanos e meio ambiente como o fato de que a deterioração
do meio ambiente podia chegar a impedir o gozo de direitos já reconhecidos e a
idéia de um direito autônomo ao meio ambiente sadio ganhou corpo à medida que
se percebia a velocidade e a intensidade da deterioração do ambiente39.
O ambiente é uma condição fundamental para o desenvolvimento da vida,
pois esta somente pode existir num espaço que contenha certos elementos, como
a água, o ar e solo, dotados com suas propriedades naturais de uma forma integral,
contudo, com a degradação, esses elementos sofrem modificações em suas propriedades naturais, dificultando o desenvolvimento da vida naquele espaço.
O direito à vida, proclamado pelos arts. 3° e 25, da Declaração Universal
dos Direitos Humanos de 1948, compreende dois aspectos: um individual que é
o direito de todo ser humano a não ser privado de sua vida e outro social que é o
direito a um nível de vida adequado a ser promovido pelo Estado. Dentro desta
perspectiva, salienta Mercedes Del Pozo que “o direito a um meio ambiente
saudável aparece como uma extensão do direito à vida, já que salvaguarda a
própria vida humana propiciando a base para a existência física e de saúde de
todos os seres humanos, assim como uma qualidade e condições de vida dignas”
(tradução nossa)40.
Assim, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é a concretização do direito fundamental à vida. O direito à vida, que se encontra resguardado tanto no artigo 22 da Constituição santomense, quanto no art. 5°, caput, da
Constituição brasileira, é um direito fundamental básico que, em face de sua abs-

35

PRIEUR, Michel. Ob. Cit. p. 105.
TOLBA, Mostafa K. The United Nations Environment Programme, International Environmental Law and the International Law of Human Rights: message to the inter-american seminar on human rights and the environment. In
TRINDADE, Antônio Augusto Cançado (Ed.). Derechos Humanos, Desarrollo Sustenible y Medio Ambiente. San José
de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Banco Interamericano de Desarrollo, 1992. p. 267.
37
DEL POZO, Mercedes Franco. Ob. Cit. p. 32.
38
DEL POZO, Mercedes Franco. Ob. Cit. p. 47. Nesse mesmo sentido: FELGUEIRAS, Santiago. Ob. Cit. p. 16.
39
FELGUEIRAS, Santiago. Ob. Cit. p. 17.
40
DEL POZO, Mercedes Franco. Ob. Cit. p. 49-50.
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tratividade, necessita de algo que o materialize, e esse algo, é o que entendemos
como direitos derivados do direito humano à vida, tais como o direito à integridade física, o direito à saúde, e o direito ao meio ambiente, visto que sem estes, é
impossível a sobrevivência do ser humano como organismo vivo.
São muitas as objeções doutrinárias ao reconhecimento do direito ao meio
ambiente no rol dos direitos fundamentais. Muitos autores se recusam a reconhece-lo, assim como outros “novos direitos”, em virtude do receio doutrinário
de que surja uma de “inflação de direitos” na área dos direitos humanos, a qual
debilitaria o movimento dos direitos humanos, ao impedir a devida proteção não
somente dos novos direitos como dos direitos já reconhecidos41, fora a questão das
denominadas “reclamações frívolas” que segundo Philip Alston vem buscando se
firmar como direitos humanos, junto a problemas éticos fundamentais42.
Reconhecer o direito fundamental ao meio ambiente não implica no prevalecimento de um direito sobre os demais, mas sim na igualdade entre direitos fundamentais (não importando se são de primeira, segunda ou terceira geração), conforme nos amparamos na seguinte posição do professor francês Michel Prieur:
De qualquer maneira, a consagração constitucional do meio ambiente não é evidentemente a afirmação de uma preeminência do ambiente sobre os outros direitos
fundamentais e sobre os outros interesses protegidos. Ele é o reconhecimento de uma
igualdade de direitos fundamentais conduzindo, no caso concreto, e sobre o controle dos
juizes, a arbitrar entre os direitos existentes no mesmo valor jurídico (tradução nossa)43.
Interessante notar que o direito fundamental ao ambiente ecologicamente
equilibrado, consagrado no artigo 49 da Constituição santomense44, é reafirmado
pela a legislação infraconstitucional, conforme se observa no artigo 2º da Lei de
Bases do Ambiente (Lei nº 10/2001)45, exposto abaixo:
Artigo 2º
Direito ao Ambiente
1. Todos os cidadãos têm direito a um ambiente humano e ecologicamente
equilibrado e o dever de o defender.
2. Incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e por apelo a iniciativas populares e comunitárias, promover a melhoria da qualidade de vida, individual e colectiva dos cidadãos.
Em face disto, inferimos ser o direito humano ao maio ambiente na realidade
santomense, um direito que não enfrenta nenhum obstáculo jurídico para ser implementado, de modo que se o mesmo não é aplicado na realidade do país, é por
que o órgão executor da norma (Governo, Governo Regional ou Câmara Distrital)
está se omitindo em cumprir com a lei.
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FELGUERAS, Santiago. Ob. Cit. p. 39.
ALSTON, Philip apud FELGUERAS, Santiago. Ob. Cit. p. 39-40.
PRIEUR, Michel. Ob. Cit. p. 110.
44
Está previsto no artigo 49 (1) da Constituição de São Tomé e Príncipe: “Todos têm direito à habitação e a um ambiente
de vida humana e o dever de o defender”.
45
ARAGÃO, André Aureliano. Ob. Cit. p. 178. Diz o jurista santomense André Aragão sobre a Lei de Bases do Ambiente
de São Tomé e Príncipe que “constitui um enorme avanço no direito positivo são-tomense” de modo que a aprovação desse
instrumento jurídico iniciou uma nova era no ordenamento jurídico santomense, em matéria ambiental.
42
43
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No Brasil, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado se encontra amparado no art. 5, da CF/88, que prevê: “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”.
Contudo, não há remissão expressa ao direito humano ao ambiente na legislação ordinária brasileira. Isto se deve ao fato de que após a Constituição Federal,
praticamente, somente foram promulgados diplomas legais específicos a determinados setores do meio ambiente46, enquanto que a principal lei que disciplina
o meio ambiente em geral, é anterior à CF/88, ou seja, é a Lei n° 6.938/81 que
estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente e que seria o diploma legal mais
adequado para reconhecer no plano infraconstitucional o direito fundamental ao
meio ambiente.
4. O meio ambiente nas Constituições dos dois países
A presença do meio ambiente no texto constitucional ocorreu em três etapas: uma etapa preliminar, quando a proteção constitucional ao ambiente ainda
não reconhecia o meio ambiente como direito fundamental, foram o caso das
constituições de algumas nações, então socialistas, como a Bulgária e a União
Soviética; em seguida, já na década de 70, houve, então, o primeiro momento de
constitucionalização do direito ambiental, com a sua adoção pela Constituição
da Grécia (1975), Portugal (1976) e Espanha (1978), países que efetivamente
consagraram o direito humano ao meio ambiente em seus textos constitucionais,
como a exceção da Grécia e que ao acabarem de se libertar de regimes ditatoriais47, buscaram dar seu “grito de liberdade” com a promoção das mais diversas modalidades de direitos humanos existentes, como resposta a opressão que
haviam sofrido sob o jugo de regimes políticos autocráticos como o “Regime
dos Coronéis” gregos, a lusitana ditadura salazarista e a ditadura espanhola de
Francisco Franco48; e por fim, depois da Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro (Brasil) em 1992, tem-se
um segundo momento de constitucionalização do direito ambiental, com outros
países já adotando os conceitos trazidos pela ECO-92, como o conceito de desenvolvimento sustentável, em seus diplomas constitucionais, como é o caso da
Constituição argentina de 199449.

46

Por exemplo, em 1989, foram promulgadas duas leis, a 7802,relacionada ao destino final de embalagens, e a Lei n° 7804,
que modificou trechos da Lei 6.981, mas não a alterou substancialmente, como talvez já necessitasse. Em 1995, veio a lei
n° 8974, de biossegurança; em 97, promulgou-se a lei n° 9.433, relativa aos recursos hídricos; em 98, tipificaram-se os
crimes ambientais; em 99, tratou-se das unidades de conservação; em 2001, do Estatuto das Cidades; e em 2005, de uma
nova lei sobre biossegurança, a lei n° 11.105.
47
BENJAMIN, Antonio Herman. Meio Ambiente e Constituição: Uma Primeira Abordagem. In BENJAMIN, Antonio
Herman (Org.). Anais do 6º Congresso Internacional de Direito Ambiental, de 3 a 6 de junho de 2002: 10 anos da ECO92 – O Direito e o Desenvolvimento Sustentável. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2002. p. 89-90.
48
PORTUGAL. Conselho da Europa, 50 anos de História. In Gabinete de Documentação e Direito Comparado. Disponível em: http://www.gddc.pt/direitos-humanos/sist-europeu-dh/cons-europa-historia. html. Acesso em: 14 abr. 2006.
49
BENJAMIN, Antonio Herman. Ob. Cit. p. 90.
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A inserção do direito ao meio ambiente nos ordenamentos jurídicos dos diversos países, pode se dar sob duas formas: a) iniciando-se com a positivação pelo
direito positivo infraconstitucional (ou ordem jurídica legalizada) e depois eleva
o ambiente à ordem jurídica constitucionalizada; ou b) primeiro o país reconhece
em sua constituição a proteção ao meio ambiente (ou ordem jurídica constitucionalizada) e depois promulga um arcabouço legislativo adequado para a inserção
do ambiente na ordem jurídica legalizada50.
No primeiro modelo, com a introdução pelo legalismo, tem-se o direito brasileiro que introduziu o direito ambiental com a edição de uma “lei de comando-e-controle” que era a Lei 6.938/81, denominada por Lei da Política Nacional
de Meio Ambiente (1981) e somente em 1988 promulgou uma constituição com
previsão de normas sobre o meio ambiente.
No segundo modelo, com a introdução pelo constitucionalismo, tem-se o
exemplo de São Tomé e Príncipe que somente introduziu o direito do ambiente
no direito nacional com a promulgação da já revogada constituição de 1990 que
foi reafirmada pela Constituição de 2003, e somente em 1998 aprovou uma lei de
comando-e-controle denominada Lei de Bases do Ambiente.
Ainda, o jurista brasileiro Antonio Herman Benjamin abordando a questão
da conveniência da proteção constitucional do ambiente, sistematiza vantagens,
as quais se subdividiriam em benefícios de “caráter substantivo” e benefícios externos, e os riscos da constitucionalização do meio ambiente.
Seriam benefícios da constitucionalização de caráter substantivo, aqueles
que “reorganizam a equação dos direitos e deveres que caracteriza a ordem jurídica”, sendo enumerados os seguintes: a) estabelecimento do “dever de não degradar”; b) elevação da tutela ambiental ao nível de “direito fundamental”; c)
limitação do direito de propriedade; d) legitimação da intervenção do Estado em
favor do ambiente; e e) legitimação, tanto do cidadão, quanto da sociedade civil,
para agir em defesa do meio ambiente, inclusive por meio de ações coletivas51.
Consideram-se benefícios externos ou formais aqueles relacionados à “afirmação concreta ou implementação das normas de tutela ambiental”, os quais
são enumerados por Benjamin da seguinte forma: a) posição dorsal da norma
constitucional do ambiente no ordenamento jurídico; b) segurança normativa; c)
“paradigma da constitucionalidade ambiental”; d) “permitir o controle de constitucionalidade de atos normativos hierarquicamente inferiores (controle formal e
material)”; e e) guia para a (re)leitura do direito positivo nacional52.
Já os riscos decorrentes do processo de inserção do ambiente no texto constitucional são: a) “perigos da constitucionalização de conceitos, direitos e obrigações
insuficiente amadurecidos, mal-compreendidos ou até incorretos ou superados”; b)
dificuldade de atualização das normas, não acompanhando o dinamismo do direito
ambiental; e c) surgimento no ordenamento de normas constitucionais retóricas53.

50
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BENJAMIN, Antonio Herman. Ob. Cit. p. 101.
BENJAMIN, Antonio Herman. Ob. Cit. p. 93-95.
BENJAMIN, Antonio Herman. Ob. Cit. p. 95-97.
BENJAMIN, Antonio Herman. Ob. Cit. p. 97-98.
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4.1 Conceito de Meio Ambiente
O meio ambiente não é conceituado por nenhuma das duas Constituições,
tanto a brasileira, quanto a santomense. Desse modo, o significado jurídico de
meio ambiente para o ordenamento jurídico dos dois países deverá ser previsto
nas leis infraconstitucionais54 e em definições formuladas pela doutrina.
Segundo o jurista brasileiro José Afonso da Silva, o meio ambiente seria “a
interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciam
o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas”55.
O meio ambiente reúne, conforme a exposição do autor acima citado, três aspectos básicos: o natural, o artificial e o cultural. O natural compreende a interação dos
seres vivos e seu meio, onde se daria a correlação recíproca entre os seres e as relações
destas com o ambiente físico que ocupam. Em face desta afirmação, José Afonso da
Silva entende que o conceito de meio ambiente exposto no art. 3º da Lei brasileira n°
6.938/8156 é restrito à noção de meio ambiente natural57. Já o direito santomense prevê
o conceito legal de meio ambiente no artigo 17 da Lei nº 10/2001, de 29dezembro de
1998, que estabelece as Bases do Ambiente na República São-tomense58.
Confrontado o conceito legal de ambiente previsto no Direito brasileiro,
com o do Direito santomense, percebe-se que a controvérsia sobre o conceito de
meio ambiente existente no Direito brasileiro, não se aplica à realidade de São
Tomé e Príncipe, pois o conceito legal deste país é tecnicamente mais adequado
que o existente no Brasil, pois a função do direito ambiental não seria somente
proteger a natureza intocada, mas “colocar a vida saudável como postulado básico a ser garantido a todos cidadãos”, o que implica na compatibilização entre
os conflitos de progresso econômico com a conservação da natureza59; não apresentando a conceituação ambígua existente no direito brasileiro, o qual se espera
ser reformado com as diversas conferências nacionais de meio ambiente que o
Ministério do Meio Ambiente brasileiro vem realizando e que segundo a ministra
Marina Silva buscam “aperfeiçoar a política ambiental brasileira para que tenha a
dimensão do Brasil e que considere a importância estratégica do nosso país para
o futuro do mundo”60.

54
No Direito brasileiro, o conceito legal de meio ambiente está previsto no art. 3°, da Lei 6.938/81, que estabelece a
Política Nacional do Meio Ambiente. Já no Direito santomense, este conceito encontra-se previsto no artigo 17, da Lei n°
10/1999, de 29 de Dezembro de 1999, a qual define a Base da Política de Ambiente para o Desenvolvimento Sustentável
da Republica Democrática de São Tomé e Príncipe.
55
SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 20.
56
Segundo o art. 3º, inciso I, da Lei brasileira nº 6.938/81: “meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e
interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.
57
SILVA, José Afonso. Ob. Cit. p. 21. Contrariamente à posição defendida por José Afonso da Silva, o jurista brasileiro Édis
Milaré entende que o conceito legal de meio ambiente previsto na Lei brasileira n° 6.938/81 contempla todos os aspectos do
ambiente e não somente o aspecto natural. MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.
58
“Artigo 17. Ambiente é um conjunto dos sistemas físicos, químicos, biológicos e suas relações factores económico, sociais
e culturais, com efeito, directo ou indirecto, mediato ou imediato, sobre os seres vivos e a qualidade de vida do homem”.
59
DELGADO, José Augusto. Aspectos constitucionais do direito ambiental. In MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). As vertentes do Direito Constitucional Contemporâneo: Estudos em homenagem a Manuel Gonçalves Ferreira
Filho. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. p. 200.
60
SILVA, Marina. Discurso de Marina Silva na abertura da Conferência Nacional do Meio Ambiente. In Jornal do Meio Ambiente.
Disponível em: http://www.jornaldomeioambiente.com.br/JMA-Cadernos/ PoliticaAmbiental.asp. Acesso em: 20 abr. 2006.
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Comparando-se os dois conceitos expostos pela legislação infraconstitucional, entende-se que o conceito de meio ambiente não seria um conceito de teoria
geral do direito ambiental, aplicável a qualquer país, e sim, um conceito de direito
positivo, pois a concepção de meio ambiente de uma população, variará de acordo com sua percepção ambiental acerca da realidade sócio-ecológica em que se
encontra inserida.
4.2 A Previsão Constitucional
A inserção do ambiente em um texto constitucional ocorre sobre distintas normas. Assim, pode haver de existirem diversas normas constitucionais adotando os
mais distintos recortes constitucionais ao prever algum tipo de proteção ao meio
ambiente. Visando sistematizar tais normas, adotar-se-á uma classificação baseada
na obra de Raul Machado Horta. Segundo Raul Machado Horta existem quatro
tipos de normas constitucionais que lidam com a questão ambiental: a) regras de
garantia; b) regras de competência; c) regras gerais; e d) regras específicas61.
No entanto, entendendo-se que as normas constitucionais relativas ao meio
ambiente abarcam outras em que não há a menção expressa à locação “meio ambiente”, como é o caso das normas existentes nos arts. 182 e 182, relativas ao meio
ambiente urbano, ou as existentes nos artigos 215 e 216, relacionadas ao meio
ambiente cultural, sugere-se denominar as “regras gerais” por “regras esparsas”
pois atenderia melhor ao conceito de meio ambiente consagrado pela doutrina no
direito ambiental contemporâneo.
Assim, baseado na lição de Raul Machado Horta, existem quatro modalidades normativas no direito constitucional ambiental que são:
a) as “regras de garantia” enunciam direitos, garantias e mecanismos visando a efetividade do direito constitucional ao ambiente. Na Constituição brasileira
estão previstas no art. 5°, como o direito à vida (caput), a liberdade de associação,
o qual é aplicável às ongs ambientalistas (inciso XVII), a função social da propriedade (inciso XXIII), e a legitimação do cidadão para a proposição de ação popular
em defesa do ambiente (inciso LXIII).
Já na Constituição política de São Tomé e Príncipe, estão previstas principalmente no artigo 10, alínea “d”, segundo o qual “São objectivos primordiais do Estado”: (...) “d) Preservar o equilíbrio harmonioso da natureza e do ambiente”, no
artigo 22, prevendo o direito à vida, e no artigo 35, prevendo o direito à liberdade
de associação, o qual dá respaldo para o surgimento de ongs ambientalistas.
b) as “regras de competência” delimitam a atuação dos órgãos políticos
do Estado em matéria ambiental. Na Constituição Federal brasileira, estão
previstas nos artigos 21, XIX, XX e XXIII (competência exclusiva da União
para instituir o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, diretrizes gerais para
o desenvolvimento urbano e lidar com atividade nuclear); 22, IV (competên-
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cia privativa da União para legislar sobre água); 23, III, IV, V, VI, VII e IX
(competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para
proteger o patrimônio cultural, o acesso à cultura, meio ambiente, florestas,
fauna, flora e promover o saneamento básico); 24, I, VI, VII, VIII (competência concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre
direito urbanístico, proteção do meio ambiente, proteção ao patrimônio cultural e responsabilidade por dano ao meio ambiente); 30, VIII e IX (competência dos municípios para promoverem o ordenamento do território e a proteção
do patrimônio histórico-cultural local).
Na Constituição santomense não há uma repartição da matéria ambiental
quanto as competências, principalmente em virtude da estrutura unitária do Estado são-tomense, existindo competências gerais que se subdividem quanto a área
de atuação, salvo aquelas competências entendidas como da nação. Assim, existem normas que estabelecem a competência constitucional geral, tanto legislativa
quanto administrativa, entre alguns órgãos políticos do Estado como a Assembléia Nacional (arts. 97 e 98) e o Governo (art. 111) que podem interferir no
direito ambiental santomense a nível nacional; existe as competências legislativas
e administrativas regionais e locais da Região Autônoma de Príncipe e das Autarquias Locais (artigo 143(1), da Constituição).
c) as “regras esparsas” são aquelas que abarcam todas as normas que
não costumam ser entendidas como normas ambientais, pois cuidariam de
campos que o senso comum costuma entender excluído da preocupação ambiental como o ordenamento urbano, o meio ambiente do trabalho e o patrimônio cultural. Na Constituição brasileira tem-se esta modalidade de norma
constitucional do ambiente nos artigos 170, VI (como princípio da ordem
econômica); 182 e 183 (política urbana); 186, II (função social da propriedade rural); 200, VIII (colaboração do SUS na proteção do meio ambiente,
inclusive o do trabalho); 215 e 216 (cultura); e 225 (capítulo específico do
meio ambiente).
Na Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe, as regras esparsas estão previstas no artigo 43, alínea “d”, condições de higiene no ambiente de trabalho, artigo 49(1-primeira parte), e 49(2), no tocante ao ordenamento urbano e artigos 28 e 56(1-2) (normas relativas ao meio ambiente cultural).
d) e as “regras específicas” que são aquelas que tratam expressamente do
meio ambiente, que costuma ser confundido com o aspecto natural. Estão expressamente previstas na Constituição Brasileira no seu artigo 225 e na Constituição
Santomense em seu artigo 49 (1-segunda parte).
5. Conclusões articuladas
5.1 Reconhecer o direito fundamental ao meio ambiente não implica no prevalecimento de um direito sobre os demais, mas sim na igualdade entre direitos
fundamentais.
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5.2 Comparando-se os dois conceitos expostos pela legislação do Brasil e de São
Tomé e Príncipe, entende-se que o conceito de meio ambiente não seria um conceito de teoria geral do direito ambiental, aplicável a qualquer país, e sim, um
conceito de direito positivo, peculiar a cada ordenamento jurídico.
5.3 Classificam-se as normas constitucionais que lidam com a questão ambiental
em quatro modalidades a saber: a) regras de garantia; b) regras de competência;
c) regras esparsas; e d) regras específicas.

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.

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 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”.

DIREITOS HUMANOS E MEIO AMBIENTE

Deputado José Sarney Filho
Ex-Ministro do Meio Ambiente
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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.

ANTONIO HERMAN BENJAMIN
(Organizador/Editor)

Senadora Marina Silva, Ministra do Meio Ambiente
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