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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 MeioAmbiente. Reunindo renomados especialistas do país, o Instituto edita a conhecida Revista de DireitoAmbiental
e realiza cursos em todas as regiões do país. Pelo seu trabalho sério e dedicação, tornou-se uma referência nacional e
internacional.

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 MeioAmbiente 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.

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”.

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.

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.

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.

Senadora Marina Silva
Ministra do Meio Ambiente

Deputado José Sarney Filho
Ex-Ministro do Meio Ambiente

José Carlos Carvalho
Ex-Ministro do Meio Ambiente

Senator Marina Silva
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A grande oferta de textos voltados à implementação 

da utopia concreta que se convencionou chamar de 

“desenvolvimento sustentável” já faz com que pro-

fessores, alunos e outros interessados tenham difi -

culdade em distinguir joio do trigo. Em Avaliação 

e contabilização de impactos ambientais, po-

dem estar certos de ter encontrado uma das mais 

importantes coletâneas já publicadas no Brasil sobre o tema. Este conjunto de vinte 

textos vem preencher uma séria lacuna na bibliografi a disponível para as disciplinas 

que fazem a ponte entre as ciências humanas e as ciências naturais nos cursos de 

economia, sociologia, geografi a, agronomia ou de planejamento urbano e regional.
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VlADIMIR pASSOS DE FREITAS, MAGISTRADO, 
JURISTA E INCENTIVADOR DO DIREITO 

AMBIENTAl NA AMÉRICA lATINA

Esta é uma homenagem mais do que 
merecida e oportuna a alguém que, como 
jurista e magistrado, fez muito pela proteção 
do meio ambiente no Brasil, em especial pelo 
seu esforço de muitos anos no sentido de des-
pertar e sensibilizar o Poder Judiciário brasi-
leiro para a crise ambiental mundial, que não 
poupou o Brasil.
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cidade de Santos, foi Delegado de Polícia, 
Promotor de Justiça e Juiz Federal, coroan-
do sua vitoriosa carreira como Presidente do 
Tribunal Regional Federal da 4a Região.

Mestre e Doutor pela Universidade Fe-
deral do Paraná, professor de Direito Civil na Faculdade de Direito de Curitiba e 
de Direito Socioambiental, no curso de mestrado da PUC/PR, Vladimir Passos de 
Freitas é um jurista nacional e internacionalmente festejado. Publicou inúmeros 
livros e artigos, tanto no Brasil, como no exterior.

É também líder nato, tendo presidido a AJUFE - Associação dos Juízes Fe-
derais do Brasil, e legislador, pois integrou a Comissão de Juristas que elaborou a 
Lei 9.605, de 1998 (Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente). 

De todas suas qualidades, o traço que mais impressiona em Vladimir Pas-
sos de Freitas é a sua integridade acadêmica e pessoal, e seu compromisso in-
transigente com o Direito Ambiental e com as gerações futuras. Hoje aposentado 
da Magistratura, continua mais ativo do que nunca, emprestando sua larga expe-
riência e notório saber às grandes causas em favor, e nunca contra, da natureza. 
O Brasil e os brasileiros devem muito ao seu trabalho, perseverança, e dedicação 
ao interesse público, gratidão essa que se estende à sua querida esposa Sandra, e 
a seus filhos Dario, Mariana e Rubens.

ANTONIO HERMAN BENJAMIN
Ministro do Superior Tribunal de Justiça
Coordenador-Acadêmico, 11o Congresso Internacional

SÍLVIA CAPPELLI
Presidente, Instituto “O Direito por um Planeta Verde”

ELADIO LECEY
Diretor, Escola Brasileira de Direito e Política Ambiental
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CARTA DE SÃO pAUlO
10º CONGRESSO INTERNACIONAl DE DIREITO AMBIENTAl

SÃO pAUlO, 6-9 DE JUNhO DE 2006

ÉTICA E MEIO AMBIENTE

1.  É necessário superar o antropocentrismo em relação ao meio ambiente, reco-
nhecendo-se o valor intrínseco da Natureza e percebendo-se o Planeta Terra 
como um organismo vivo.

2.  Urge que os conceitos de ecologia e economia sejam revisados, sob a cha-
mada “Ética do Cuidado”, como pré-requisito para uma efetiva proteção do 
meio ambiente. 

3.  Com base nessa “Ética do Cuidado” emerge o conceito de Economia Am-
biental, que deve estar em sintonia com os princípios da Ecologia. Isso em 
favor da Natureza, mas também da própria dignidade da pessoa humana.

4.   Ao lado da “Ética do Cuidado” coloca-se também a “Ética da Solidarieda-
de”, que rejeita a descartabilidade do ser humano e respeita a diversidade, 
inclusive a biológica, em homenagem às gerações futuras.

5.  A “Ética da Vida” impõe a valorização de todas as formas de vida, e está na 
base do princípio in dúbio pro natura.

6.  A UICN tem um compromisso inafastável com a divulgação e promoção da 
Carta da Terra. Entre suas dimensões principais estão: a) a unidade de vida 
humana e não humana; b) a compreensão de que alguns direitos devem ser 
ampliados e outros limitados; e, c) o reconhecimento de que ao mundo não-
humano também é aplicável a noção de dignidade. 

ACESSO AO pATRIMÔNIO GENÉTICO 
E AO CONhECIMENTO TRADICIONAl

1.  O conhecimento tradicional diz respeito a todos os aspectos materiais e ima-
teriais do conhecimento produzido pelas comunidades indígenas ou locais, 
sendo transmitido oralmente através das gerações e constantemente atualiza-
do pela prática cotidiana.

2.  Conhecimento tradicional associado é toda a informação ou prática detida 
por uma ou mais pessoas, integrantes das comunidades indígenas ou locais, 
sobre características e usos da biodiversidade.

3.  Urge o combate à biopirataria, reconhecendo-se o direito fundamental das 
comunidades ao seu conhecimento tradicional; deve-se garantir a essas pes-
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soas uma participação efetiva no processo de regulação jurídica da utilização 
econômica de tal saber.

4.  O conhecimento tradicional não integra o domínio público.

5.  Atribuir direitos às comunidades locais não basta; é necessário educa-las so-
bre seus direitos; o Ministério Público tem o dever institucional de zelar pelos 
direitos dessas comunidades. 

6.  A biodiversidade adquire valor de mercado quando se transforma em algo in-
teressante para a produção econômica, sendo que o conhecimento tradicional 
associado à biodiversidade deve ser transformado em preço.

7.  A atual disciplina jurídica da biossegurança criou uma inversão de papéis, em 
que a CTNBio se pronuncia em relação aos procedimentos administrativos e 
o Conselho de Ministros decide sobre a segurança dos organismos genetica-
mente modificados,  o que gera conflitos legais e incertezas. 

BIODIVERSIDADE E DANO

1.  Na Mata Atlântica, a restauração natural in situ deve ser a prioridade na recu-
peração de áreas degradadas. 

2.  No que se refere à atividade minerária, a compensação ambiental even-
tualmente exigida deve contemplar os danos irrecuperáveis causados à 
biodiversidade e não deve ser confundida com compensação financeira 
prevista no art.20, 1º, da Constituição Federal. Nesse aspecto, há respon-
sabilidade objetiva e solidária quanto à reparação integral dos danos am-
bientais causados a ser exigida do concessionário da lavra, do superfici-
ário, do financiador, e do adquirente da área degradada, pois se trata de 
obrigação propter rem.

3.  O dano ambiental é um conceito jurídico que reflete o que a sociedade enten-
de por degradação intolerável, traduzindo a percepção humana em relação à 
Natureza.

4.  A responsabilidade civil por danos decorrentes de OGMs  é objetiva e funda-
da no risco integral, pois a atividade é intrinsecamente perigosa, além do fato 
de que os danos relacionados à poluição genética são irreversíveis.

5.  No tema do dano ambiental, evitar a degradação é prioritário, o que só realça 
o papel dos princípios da precaução e da prevenção. 

6.  O plantio de espécies exóticas deve ser planejado em termos espaciais, crian-
do-se corredores com espécies nativas entre as culturas, para assegurar a con-
servação da biodiversidade. 
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7.  O princípio da inversão do ônus da prova é aplicável às ações civis públicas 
ambientais, inclusive para presumir o nexo de causalidade entre a conduta e 
o dano.

8.  A introdução de espécies exóticas nos ecossistemas deve ser precedida de Es-
tudo Prévio de Impacto Ambiental, informando-se a sociedade sobre todos os 
aspectos relevantes, a fim de que esta possa influenciar a tomada de decisões 
dos agentes públicos.

INSTRUMENTOS DA pOlÍTICA NACIONAl DO MEIO AMBIENTE

1.  Admite-se o controle judicial do licenciamento ambiental e do conteúdo do Es-
tudo Prévio de Impacto Ambiental, respeitado-se as diretrizes normativas da 
Res. 01/86 do CONAMA e aferindo-se tecnicamente se os instrumentos de ava-
liação de risco realmente atenderam às finalidades protetivas e precautórias.

2.  Em sua apreciação, o juiz não está adstrito aos laudos periciais, podendo 
decidir conforme sua própria convicção, desde que motivadamente, sem es-
quecer o princípio do in dubio, pro Natura. 

3.  Uma das hipóteses de controle judicial de ato administrativo é quando o ad-
ministrador põe em risco a proteção do meio ambiente.

4.  A competência para o licenciamento ambiental é ainda um tema controver-
tido. Não obstante a resolução nº 237/97 do CONAMA adotar o critério da 
extensão e do alcance dos impactos ambientais para a definição da competên-
cia, há posicionamentos jurisprudenciais no sentido de que a dominialidade 
dos bens afetados - bem como a existência de outros interesses específicos - 
também deve ser considerada. Desse modo, urge que se proceda à regulamen-
tação do art. 23, da Constituição Federal, por meio de Lei Complementar.

INFORMAÇÃO, CONSUMO E BIODIVERSIDADE

1.  O ser humano tem direito fundamental à informação alimentar, associado ao 
direito de liberdade de opções de consumo. 

2.  A liberdade de escolha é moldada pelo grau de informação. Se a informação 
é retida, a autonomia da vontade é irracional e pode ocasionar nulidade con-
tratual e indenização, com base no Código de Defesa do Consumidor.

3.  O direito à informação tem três faces, com graus progressivos: dever conduta, 
dever de esclarecimento (ambiental, inclusive), dever de alerta (sobre riscos).

4.  O acesso à informação ambiental não deve ser garantido tão-somente ao con-
sumidor final, mas também nas fases de distribuição e produção, incluindo-se 
aí os todos os insumos que compõem o produto.
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5.  O consumo imoderado e excessivo, estimulado pela publicidade, gera 
enormes impactos negativos à biodiversidade, razão pela qual o marketing 
deve ser responsável, de modo a não agredir valores ambientais.

FlORESTAS E MDl

1.  O Protocolo de Quioto tem dois objetivos: atenuar as alterações climáticas e 
adaptar a atividade antrópica. O MDL busca auxiliar os países em desenvol-
vimento a alcançar desenvolvimento sustentável e a cumprir compromissos 
assumidos com o Protocolo de Quioto.

2.  O mercado não resolve todos os problemas ambientais, havendo necessidade 
de se acoplar os  projetos de MDL à questão social. 

3.  Não se pode pensar no clima sem se associar aos outros regimes jurídico-
econômicos, especialmente o de proteção à biodiversidade. 

SUSTENTABIlIDADE DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

1.  A gestão democrática das Unidades de Conservação deve ser incentivada, 
superando-se as dificuldades estatais, tudo com o intuito de permitir a efetiva 
participação da sociedade, em especial das comunidades diretamente atingi-
das pela criação de tais espaços protegidos.

2.  A Zona de Amortecimento, por situar-se fora dos limites territoriais da Uni-
dade de Conservação, é um limite administrativo ao direito de propriedade 
privada. Seu papel é fundamental, especialmente na garantia da biodiversida-
de, pela formação de “corredores ecológicos”.

3.  A grande conquista do Sistema Nacional das Unidades de Conservação é a 
busca da conectividade dos ecossistemas, que visa a assegurar a continuidade 
e o fluxo gênico das espécies.

MEIO AMBIENTE E pROTEÇÃO DOS DIREITOS hUMANOS

1.  O relacionamento entre meio ambiente e direitos humanos é de mão dupla. 
O direito ao meio ambiente equilibrado é requisito essencial para a exis-
tência e eficácia dos direitos humanos. Já os direitos humanos tradicionais 
superam obstáculos que se colocam entre os seres humanos e uma efetiva 
proteção da Natureza (a pobreza, p. ex.).

2.  A proteção ao meio ambiente é pré-requisito para a proteção dos direitos 
humanos. Por outro lado, certos direitos humanos são pressupostos para 
a proteção ambiental, como a informação e a participação no processo de 
decisão.
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3.  O direito ao meio ambiente, como direito formal e material, vincula juri-
dicamente os Poderes do Estado, bem como todas as pessoas, constituindo 
deveres e posições jurídicas fundamentais.

4.  O reconhecimento do direito ao meio ambiente equilibrado como direito hu-
mano é a única forma de protegê-lo a nível internacional.

5.  O custo dos direitos e o princípio da separação de poderes não são obstáculos 
jurídicos ao reconhecimento e à concretização do direito fundamental ao am-
biente ecologicamente equilibrado, exigindo-se a ponderação dos diversos 
princípios constitucionais, à luz do caso concreto.

6.   O princípio da vedação ao retrocesso social aplica-se ao direito fundamental 
ao ambiente ecologicamente equilibrado.

7.  Deve-se reconhecer o direito a um mínimo existencial em matéria ambiental, 
a partir de um mandado de ponderação. 

8. O Estado de Direito Ambiental é um estado da proporcionalidade.

9.  As legislações internas, constitucionais e infraconstitucionais, ainda preci-
sam ser aperfeiçoadas, superando-se o individualismo dos Códigos Civis de 
ontem e de hoje, a partir do entendimento de que os problemas ambientais 
não são meras questões de vizinhança, mas sim danos ao direito humano 
fundamental ao equilíbrio ecológico, tudo a demandar enfrentamento a partir 
da perspectiva do interesse público.

10.  Na França, a Carta Constitucional de 1º de março de 2005 consagrou o di-
reito a um meio ambiente sadio enquanto direito fundamental, estabelecendo 
três modalidades de deveres fundamentais: (a) de participar na proteção do 
meio ambiente; (b) de prevenir toda agressão ao meio ambiente; (c) de con-
tribuir na reparação do dano causado por si próprio.

11.  As conseqüências práticas dessa reforma constitucional são de duas ordens: 
(a) modificação de algumas práticas jurídicas, administrativas e jurisdicio-
nais e (b) alteração dos procedimentos emergenciais, que permitem aos juí-
zes fazer cessar, de imediato, atividades poluidoras.

12.  O direito humano fundamental à água envolve a) acessibilidade; b) qualidade 
adequada; e, c) quantidade suficiente.

13.  O direito à água refere-se à sobrevivência imediata das pessoas, mas também 
envolve as necessidades do próprio ambiente, que também é “consumidor” 
de água (“consumo ecológico”).

14.  A gestão da água inclui o manejo in natura, mas também a manutenção da 
saúde do ecossistema em geral.
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15.  O novo paradigma na gestão dos recursos hídricos refere-se ao conceito de 
fluxo ecológico, que engloba a gestão da água no âmbito das bacias, bem 
como a consideração dos usos concorrentes das fontes.

16.   A necessidade de adoção de um regime jurídico para o provisionamento 
dos recursos hídricos envolve a) gerenciamento dos recursos hídricos 
em bacias; b) estabelecimento de um conjunto claro de regras a serem 
implementadas; c) aplicação do princípio da subsidiariedade; d) defini-
ção do conteúdo e dos legitimados do direito à água; e) envolvimento 
da comunidade; f) adaptabilidade; g) noção de que o ambiente também 
é consumidor de água; e, h) adoção de medidas preventivas, corretivas e 
participativas.
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MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 
E A INTERVENÇÃO EM ÁREAS DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Annelise Monteiro steigleder
Promotora de Justiça no Rio Grande do Sul.  

Mestre em Direito pela UfPR

1. INTRODUÇÃO

O art. 225, “caput”, da Constituição Federal de 1988, afirma que: “todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

No seu parágrafo 1º, inciso III, prevê a Carta que, para assegurar o direito 
fundamental ao meio ambiente, incumbe ao Poder Público “definir, em todas as 
unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especial-
mente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de 
lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção”.

O Código Florestal Federal  (Lei n. 4.771, de 15 de setembro de 1965) con-
sagra a proteção das áreas de preservação permanente nos seus arts. 2º.   e 3º1, pre-

1   “Art. 1º - As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidades às ter-
ras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com 
as limitações que a legislação em geral e especialmente esta lei estabelecem. Parágrafo único - As ações ou omissões con-
trárias às disposições deste Código na utilização e exploração das florestas são consideradas uso nocivo da propriedade.
Art. 2º - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação 
natural situadas:
a)ao longo dos rios ou de qualquer curso d´água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja:
1. de 30 (trinta) metros para os cursos d´água de menos de 10 (dez) metros de largura;
2. de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d´água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura;
3. de 100 (cem) metros para os cursos d´água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200 metros de largura;
4. de 200 (duzentos) metros para os cursos d´água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;
5. de 500 (quinhentos) metros para os cursos d´água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d´água naturais e artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados olhos d’ água, qualquer que seja a sua situação topográfica num 
raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45º, equivalente a 100 metros em projeções horizontais;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros 
em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
Parágrafo único – No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei 
municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto 
nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.
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vendo, no art. 4º,  que a supressão de vegetação em área de preservação permanen-
te somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou interesse social, 
devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, 
quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto.

Nessa hipótese, o §4º do art. 4º do Código Florestal prevê que “o órgão 
ambiental competente indicará, previamente à emissão da autorização para a 
supressão de vegetação em área de preservação permanente, as medidas mitiga-
doras e compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor”.

Elucidando este dispositivo, a recente Resolução 369/2006 do CONAMA 
prevê o seguinte no seu art. 5º:

“Art. 5º - O órgão ambiental competente estabelecerá, previamente à emissão 
da autorização para a intervenção ou supressão de vegetação em APP,  as me-
didas ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, previstas no §4º do art. 
4o da Lei 4771/65, que deverão ser adotadas pelo requerente.
  §1º - Para os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambien-
tal, as medidas  ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, previstas 
neste artigo, serão definidas no âmbito do referido processo de licenciamento, 
sem prejuízo, quando for o caso, do cumprimento das disposições do art. 36 da 
Lei  9985/2000, de 18 de julho de 2000.
 §2º - As medidas de caráter compensatório de que trata este artigo consistem 
na efetiva recuperação ou recomposição de APP e deverão ocorrer na mesma 
sub-bacia hidrográfica, e prioritariamente:
I – na área de influência do empreendimento, ou
II – na cabeceira dos rios.

Ou seja, a utilização das áreas de preservação permanente tem caráter ex-
tremamente excepcional, presumindo-se o dano ambiental daí decorrente, já que 
as funções biológicas desempenhadas por tais espaços territoriais serão, inafasta-
velmente, comprometidas. Tanto o é que a própria legislação estabelece a forma 
como tal dano deverá ser reparado, adotando-se, para tanto, os conceitos de “mi-
tigação” e de “compensação” ecológica, prestigiando-se providências que assegu-
rem resultados práticos equivalentes, do ponto de vista funcional, à manutenção 
de áreas de preservação permanente.

Art. 3º - Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas 
e demais formas de vegetação natural destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger os sítios de excepcionar beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
Parágrafo 1º - A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admitida com prévia autorização 
do Poder Executivo Federal, quando for necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública 
ou interesse social.
Parágrafo 2º - As florestas que integram o patrimônio indígena ficam sujeitas ao regime de preservação permanente (letra 
g) pelo só efeito desta lei.
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Diante disso, importa refletir, no presente estudo, sobre o conteúdo da me-
dida compensatória decorrente da supressão de vegetação de preservação perma-
nente que tenha sido previamente autorizada a fim de permitir a implantação de 
obra de utilidade pública ou de interesse social, analisando-se seus fundamentos 
e as distinções em relação à compensação prevista no art. 36 da Lei 9985/2000, 
bem como sua forma de implementação.

2. A ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE COMO BEM JURÍDICO

Nicolao Dino de Castro e Costa Neto assevera que “o termo preservação 
permanente impõe um caráter de rigorosa proteção, acentuando a maior relevân-
cia dessas florestas para o equilíbrio ecológico do sistema. Tal função ambiental 
projeta-se no campo da higidez dos recursos hídricos, da preservação das pai-
sagens naturais, da proteção da biodiversidade, da preservação da estabilidade 
geológica, da garantia do fluxo gênico da fauna e da flora, da proteção do solo e 
da promoção do bem-estar da coletividade”2.

As  áreas de preservação permanente são uma espécie de “espaço territorial 
protegido”, a respeito do qual se refere o art. 225, §1º, III, da Constituição Fede-
ral de 1988, correlacionando-se diretamente com o direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, já que proporcionam a tutela da fauna, da 
flora e a preservação dos processos ecológicos essenciais.

Nesse sentido, pode-se afirmar que consistem em um bem jurídico dotado 
de relevância constitucional, valendo-se do conceito de bem jurídico de  Helita 
Barreira Custódio, para quem este se define como qualquer bem reconhecido e 
protegido pela lei3.

No julgamento da Medida Cautelar em Ação Direta de Constitucionalidade 
3540-1, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal  associou o regime de 
proteção das áreas de preservação permanente ao próprio direito à preservação 
da integridade do meio ambiente, qualificando-o  como um típico direito de ter-
ceira geração (ou de novíssima dimensão), que assiste a todo gênero humano, 
circunstância esta que justifica a especial obrigação – que incumbe ao Estado e 
à própria coletividade de defendê-lo e preservá-lo em benefício das presentes e 
futuras gerações, evitando-se, desse modo, que irrompam, no seio da comunhão 
social, os graves conflitos intergeracionais marcados pelo desrespeito ao dever de 
solidariedade na proteção da integridade desse bem essencial de uso comum de 
todos quantos compõem o grupo social 4.

Como assevera Ana Maria Moreira Marchesan,  a fundamentação da proteção 
jurídica que incide sobre as áreas de preservação permanente, tornando-as um bem 
juridicamente relevante,  decorre  da importância de suas funções biológicas para o 

2   COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro. Proteção jurídica do meio ambiente, Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 203. 
3  CUSTÓDIO, Helita Barreira.  Responsabilidade civil por danos ao meio ambiente. Campinas: Ed. Millenium, p. 563. 
4  STF, Méd. Caut. em ADIN 3540-1, Tribunal Pleno,  Rel. Min. Celso de Mello, j. em  01.09.2005. Trecho do voto do Min. 
Celso de Mello, disponível em www.stf.gov.br.
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equilíbrio ambiental como um todo, apontando para o exemplo da vegetação ciliar, 
contemplada nas alíneas a, b e c do art. 2º. do Código Florestal, cujas funções  con-
sistem em “a) reduzir as perdas do solo e os processos de erosão e, por via reflexa, 
evitar o assoreamento (arrastamento de partículas do solo) das margens dos corpos 
hídricos; b) garantir o aumento da fauna silvestre e aquática, proporcionando refú-
gio e alimento para esses animais; c) manter a perenidade das nascentes e fontes; d) 
evitar o transporte de defensivos agrícolas para os cursos d’água; e) possibilitar o 
aumento de água dos lençóis freáticos, para a dessedentação humana e animal e para 
o uso nas diversas atividades de subsistência e econômicas; f) garantir o repovoa-
mento da fauna e maior reprodução da flora; g) controlar a temperatura, propiciando 
um clima mais ameno; h) valorização da propriedade rural e i) formar barreiras 
naturais contra a disseminação de pragas e doenças na agricultura”5.

A mesma relevância tem a vegetação antierosiva mencionada nas alíneas d  
a h do art. 2º. do Código Florestal, responsável, ainda, pela manutenção do micro-
clima de sua área de influência, regulando a vazão dos cursos d’água e garantindo 
a captação de água para as populações que vivem nessas regiões6. 

Por fim, as terras úmidas, nas quais existem muitas das nascentes dos rios, que 
são consideradas áreas de preservação permanente pela alínea c do Código Flores-
tal, “agem como barreiras de controle à erosão, servem de berçários para peixes e 
anfíbios, além de serem áreas de repouso para aves em rotas migratórias”7.

Em virtude dessas características, a supressão da vegetação de área de pre-
servação permanente constitui degradação ambiental, assim caracterizada juridi-
camente no art. 3º., II, da lei 6938/81, pois elementos indispensáveis à manuten-
ção das funções ecológicas acima referidas serão  destruídos irreversivelmente. 

A questão que deve ser colocada é se hipóteses de utilidade pública e inte-
resse social podem incidir para justificar a degradação das áreas de preservação 
permanente, bem como em que condições essa degradação poderá ser tolerada.

Nos termos do art. 2º., I, da Res. 369/2006 do CONAMA são hipóteses de  
utilidade pública: a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; b) as 
obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, 
saneamento e energia; c) as atividades de pesquisa e extração de substâncias mine-
rais, outorgadas pela autoridade competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho; 
d) a implantação de área verde pública em área urbana; e) pesquisa arqueológica; f) 
obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e condução 
de água de efluentes tratados; g) implantação de instalações necessárias à captação e 
condução de água e de efluentes tratados para projetos privados de aqüicultura, obe-
decidos os critérios e requisitos previstos nos §§ 1º. E 2º. do art. 11 da Resolução.

Por sua vez, são hipóteses de interesse social,  consoante inc. II do art. 2º. da 
mencionada Resolução: a)  as atividades imprescindíveis à proteção da integrida-
de da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle 

5  MARCHESAN, Ana Maria Moreira. Áreas de ‘degradação permanente’, escassez e riscos. Revista de Direito Ambiental, 
vol. 35, julho-setembro de 2004, p. 206. 
6  Idem, p. 209.
7  Idem, p.211.
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da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, 
de acordo com o estabelecido pelo órgão ambiental competente; b) o manejo 
agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado na pequena propriedade ou 
posse rural familiar, que não descaracterize a cobertura vegetal nativa, ou impeça 
sua recuperação, e não prejudique a função ecológica da área; c) a regularização 
fundiária sustentável de área urbana; d) as atividades de pesquisa e extração de 
areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente.

Finalmente, o art. 2º., inc, III, da Res, 369/2005 prevê a possibilidade de 
supressão de vegetação em área de preservação permanente assim considerada 
eventual e de baixo impacto ambiental.  Nessa última hipótese, que extrapola – a 
nosso sentir indevidamente -  os limites do art. 4º. do Código Florestal, que res-
tringiu a utilização da área de preservação permanente aos caos de utilidade públi-
ca e interesse social,  tem-se a impressão de que o CONAMA adotou o princípio 
da insignificância, valendo-se de conceitos jurídicos indeterminados, quais sejam 
intervenção e supressão “eventual”  e de “baixo impacto”, que deverão ser preen-
chidos após avaliação técnica do órgão ambiental, com possibilidade de controle 
judicial caso se constate que a autorização ou licença acaso concedida determinou 
intervenção excessiva e desproporcional à área de preservação permanente, não se 
caracterizando qualquer das hipóteses dos incisos I e II da Res. 369/20068. 

3. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E SUA FUNÇÃO LEGITIMADORA  
DE IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS 

De acordo com a Resolução 1/86 do CONAMA, impacto ambiental é defi-
nido como “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causado por qualquer forma de matéria ou energia que resultante 
das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I – a saúde, a segu-
rança e o bem-estar da população; II – as atividades sociais e econômicas; III – a 
biota; IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V – a qualidade 
dos recursos ambientais”.

O impacto ambiental negativo, embora no plano dos fatos, possa se identifi-
car como uma grande alteração do meio ambiente, constatando-se destruição ou 
diminuição das propriedades do ecossistema, nem sempre será considerado “dano 
ambiental reparável”.  É que esse “impacto” será objeto de autorizações e licen-
ciamentos administrativos, efetuados pelo órgão ambiental, após procedimentos 
de avaliação de riscos, como é o caso do Estudo de Impacto Ambiental (EIA/
RIMA), os quais identificarão formas de mitigar e compensar esses impactos.

Na base desta conceituação, impõe-se perceber a noção de progresso, o 
quarto axioma da modernidade apontado por Boaventura de Souza Santos, for-
jado pelo racionalismo científico, segundo o qual “o processo científico asse-
gura, por via do desenvolvimento tecnológico que torna possível, o progresso 

8  MIRRA, Álvaro Valery. O controle judicial do conteúdo dos estudos de impacto ambiental. in Direito Ambiental em 
Evolução, vol. 4, Curitiba, Juruá, 2005, p. 41.
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da sociedade”9.  A idéia de progresso é relevante para a construção do conceito 
jurídico de dano porque vem sendo utilizada para justificar a degradação am-
biental, como um preço a ser pago pelo desenvolvimento econômico. Neste sen-
tido, inclusive, vale colacionar trecho da ementa dos Embargos de Declaração 
na Apelação Cível nº 9504220347, do TRF – 4ª. Região: “A responsabilidade 
objetiva pelo dano ambiental deve ser contextualizada, pois sempre haverá um 
custo ao ambiente com obras como a ora atacada, mas aí, não cabe falar em 
dano, mas, sim, em preço ambiental”.

O impacto também é justificado por outra expressão de conteúdo multifun-
cional, qual seja: “desenvolvimento sustentável”, compreendido como aquele que 
atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as ge-
rações futuras atenderem as suas próprias necessidades. A noção tem dois con-
ceitos-chave: o conceito de “necessidades”, considerando-se principalmente as 
necessidades dos pobres do mundo, que devem ser priorizados; e a noção das 
limitações que o estágio da tecnologia e da organização social impõe ao ambien-
te, impedindo-o de atender às necessidades presentes e futuras. Seus principais 
objetivos são: retomar o crescimento, alterar a qualidade do desenvolvimento, 
atender às necessidades essenciais de emprego, alimentação, energia, água e sa-
neamento, manter um nível populacional sustentável, conservar e melhorar a base 
de recursos, reorientar a tecnologia e administrar o risco, incluir o meio ambiente 
e a economia do processo de tomada de decisões.

As noções de progresso e de desenvolvimento sustentável também são utilizadas 
a fim de justificar a aceitação de determinados riscos. Esta justificação dá-se a partir 
de uma ponderação entre os riscos e os potenciais benefícios oriundos da atividade. 

No julgamento da  Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstituciona-
lidade n. 3540-1, já citado, diversos Ministros do Supremo Tribunal Federal 
valeram-se, nos respectivos votos, do conceito de desenvolvimento ecologica-
mente sustentável para fundamentar a possibilidade de supressão da vegetação 
de preservação permanente nas hipóteses de utilidade pública e interesse so-
cial. Assim, por exemplo, o Ministro Celso de Mello reconheceu a  existência 
de um permanente estado de tensão entre o imperativo de desenvolvimento 
nacional (CF, art. 3º., II), de um lado, e a necessidade de preservação da in-
tegridade do meio ambiente (CF, art. 225), de outro, tornando-se necessária a 
superação desse antagonismo através “da ponderação concreta, em cada caso 
ocorrente, dos interesses e direitos postos em situação de conflito, em ordem 
a harmonizá-los e a impedir que se aniquilem reciprocamente, tendo-se como 
vetor interpretativo, para efeito da obtenção de um mais justo e perfeito equilí-
brio entre as exigências da economia e as da ecologia, o princípio do desenvol-
vimento sustentável, tal como formulado nas  conferências internacionais (a 
Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento de 

9  SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 7ª ED., São Paulo: Cortez, 
2000, p. 328.
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1992, p. ex) e reconhecido por valiosos estudos doutrinários que lhe destacam 
o caráter eminentemente constitucional...”10. 

A distinção entre impacto negativo e dano aponta para  o caráter injusto do 
dano, o que deve ser compreendido em seu sentido objetivo, como violação do 
princípio do alterum non laedere,11 nada tendo a ver com a licitude ou ilicitude 
da atividade12.  Daí que o impacto, mesmo negativo e não-mitigável, poderá ser 
legitimado pelo ordenamento jurídico, ao passo que o dano não o será,  e dará ori-
gem à tutela reparatória, mediante a imposição de obrigações de fazer, tendentes à 
reconstituir o ecossistema lesado ao status quo ante, sem prejuízo da indenização 
pelos danos irreversíveis e pelos danos extrapatrimoniais. Mas, se dano e impacto 
negativo não-mitigável podem ter o mesmo substrato físico, a partir de que mo-
mento o impacto será considerado injusto, convertendo-se em dano ambiental? 

Deve-se perceber que a própria noção de “impacto”,  como conceito jurí-
dico indeterminado, é ambivalente, submetida a interesses econômicos, políti-
cos e sociais que remetem para a necessidade de ponderação com outros valores 
constitucionalmente protegidos. No caso a caso, deverão ser cotejados os interes-
ses sociais, econômicos, culturais, dentre outros com os impactos adversos que 
o empreendimento pode produzir, percebendo-se que estaremos diante de uma 
ponderação de direitos fundamentais, e que o conceito de dano é um conceito 
socialmente construído.

A diferenciação entre “impacto negativo”  e “dano”, portanto, assume imen-
sa relevância prática no que se refere à tutela reparatória do dano propriamente 
dito, atuando no plano do reconhecimento jurídico do dano. É que a degrada-
ção – entendida como alteração adversa -, no plano da realidade fática poderá 
ocorrer, mas nem sempre será reconhecida como “dano reparável”, pois poderá 
ser considerada uma intervenção “justificada” no meio ambiente, em virtude dos 
benefícios econômicos e sociais que pode, em tese, proporcionar. E, como conse-
qüência, não haverá qualquer reparação integral desses impactos, que serão – na 
melhor das hipóteses – compensados na esfera administrativa, no âmbito da cha-
mada responsabilidade ex ante. 

O impacto negativo, objeto de atividade licenciada ou autorizada, somente 
será considerado “dano” se, em avaliação ex post, for considerado despropor-
cional, evidenciando um desequilíbrio ambiental intolerável.  Assim, vejamos a 
seguinte tentativa de síntese:

10  Idem, trecho do voto do Min. Celso de Mello, disponível em www.stf.gov.br. 
11  AGOGLIA, op. cit., p. 03.  A autora esclarece que o fato nocivo, ainda que a conduta seja lícita, contém uma nota de 
antijuridicidade, desde que importa na violação do alterum non laedere. Em tais hipóteses, o epicentro da antijuridicidade 
reside no resultado lesivo, o que não significa que o dano, propriamente, seja antijurídico, pois o dano não é lícito, nem 
ilícito. O processo danoso, ainda que desencadeado por uma conduta lícita, é antijurídico, porquanto atinge interesses 
tutelados pelo direito. “a veces la injusticia – antijuridicidad – de la conducta comunica al daño una injusticia efectiva. 
Otras, el daño se reputa injusto per se, en virtud de una actitud selectiva Del legislador, aunque dimane de una conducta 
lícita” (p. 47).
12  Na responsabilidade objetiva, a licitude ou ilicitude da atividade é irrelevante, devendo-se atentar para o resultado, o qual 
é reputado antijurídico porque afeta interesses juridicamente protegidos. Ou seja, o  que é antijurídico é o resultado, não, 
necessariamente, a atividade que o produziu.
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IMPACTO NEGATIVO DANO AMBIENTAL

• Avaliado pelos órgãos ambientais, 
com apoio em instrumentos de avalia-
ção de riscos, como o EIA/RIMA, de 
acordo com o conhecimento científico 
disponível.
• Informado pelas noções de progresso e 
de desenvolvimento sustentável.
• “Preço” a ser pago por eventuais be-
nefícios.
• Impactos são compensados através 
de sistemas legais, tarifados, que não 
guardam equivalência com a extensão 
do desequilíbrio ecológico
• Responsabilidade “ex ante”, para qual 
é legitimado o órgão ambiental
• Nos casos sujeitos a EIA/RIMA, 
o valor da compensação é destinado 
para Unidades de Conservação, não se 
vinculando aos prejuízos efetivamente 
impostos no ecossistema (art. 36, Lei 
9985/2000)

• Conceito jurídico, identificado com lesão 
injusta a interesses juridicamente protegi-
dos.
• Atinge o meio ambiente como bem de uso 
comum do povo.
• Reconhecido no âmbito da responsabi-
lidade ex post, voltando-se para impactos 
negativos descobertos após a instalação e 
operação da atividade.
• Demanda prova pericial sobre sua exis-
tência, embora efeitos futuros e potenciais 
possam ser reconhecidos.
• Sua reparação é norteada pelo princípio 
da reparabilidade integral e pelo princípio 
da tutela específica, restaurando-se o ecos-
sistema lesado e indenizando-se danos ir-
reversíveis e extrapatrimoniais impostos ao 
bem difuso.
• Legitimação concorrente para pleite-
ar a recuperação do dano (art. 5º da Lei 
7347/85), o que permite maior controle so-
cial sobre a reparação do dano.

No caso do art. 4º. Do Código Florestal e da Res. 369/2006, percebe-se que 
os próprios textos legais alcançaram critérios para a ponderação entre os valores 
em jogo, ao apresentarem os conceitos de  utilidade pública e interesse social. 
Além disso,  se estabeleceu a excepcionalidade da intervenção ou supressão de 
vegetação em área de preservação permanente, condicionada à prova, por parte do 
empreendedor, no sentido: 

da inexistência de alternativa técnica e locacional às obras, planos, ativida-
des ou projeto propostos; 
atendimento às condições e padrões aplicáveis aos corpos d’água; 
averbação da área de reserva legal; e 
inexistência de risco de agravamento de processos como enchentes, erosão 
ou movimentos acidentais de massa rochosa”.

Portanto, a utilização da área de preservação permanente dependerá de uma 
prévia ponderação por parte do órgão ambiental competente que, em decisão mo-
tivada, deverá convencer-se de que a utilização da área é imprescindível, não ha-
vendo outra alternativa locacional ou técnica para o empreendimento, bem como 
no sentido de que não há riscos de agravamento de processos como enchentes, 
erosão ou desmoronamentos, que, em regra, podem ser evitados quando se man-
tém a vegetação antierosiva recobrindo tais áreas.

Em síntese, após essa ponderação, no âmbito de um processo administrativo, o 
órgão ambiental autorizará a supressão da vegetação ou a intervenção na área como 
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um impacto ambiental negativo, aplicando-se ao empreendedor medidas mitigado-
ras e compensatórias como condicionantes à instalação das obras ou exercício das 
atividades, a fim de que não resulte comprometida a integridade dos atributos que 
justificam a proteção da área de preservação permanente, respeitando-se o valor 
constitucionalmente tutelado no art. 225, §1º, III, da Constituição de 1988. 

4. INTERVENÇÃO LÍCITA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

Em virtude da relevância constitucional da área de preservação permanen-
te como um espaço territorial especialmente protegido em decorrência de suas 
funções biológicas indispensáveis ao equilíbrio ecológico, entendemos que a in-
tervenção autorizada, na forma do art. 4 da Lei 4771/65 e da Res. 369/2006 do 
CONAMA, não tem natureza de mero impacto negativo, mas sim de “dano” em 
seu sentido jurídico, adotando-se conceito  de Maria Martha Agoglia, para quem 
o dano  é a afetação de um interesse legítimo, substrato de um direito subjetivo, ou 
de um simples interesse, como expectativa lícita de continuar obtendo do objeto 
satisfação, ainda que não confira ao titular um direito subjetivo13, daí a necessida-
de de mitigação e compensação dessa degradação.

Veja-se que a Constituição veda o comprometimento da integridade dos 
atributos que justificam a proteção do espaço territorial especialmente protegido. 
Consequentemente, como a área será afetada pela supressão da vegetação ou sua  
utilização, a degradação será intolerável. Ou seja, ainda que lícita a atividade, nos 
termos da Res. 369/2006,  o impacto é ilícito, na medida em que atenta contra o 
valor constitucional posto no art. 225, §1º, III, comprometendo efetivamente a 
integridade dos atributos da área.  

Daí que o próprio Código Florestal condicionou a utilização da área de pre-
servação permanente à reparação do dano, assumindo aqui a expressão “com-
pensação”  a natureza de medida subrogatória em relação à restauração natural, 
no caso inviabilizada já que a área de preservação permanente terá sua vegetação 
suprimida e o valor constitucional tutelado no art. 225, §1º, III, deve ser assegu-
rado de outra forma.  

Portanto, o objetivo da  “compensação”  contida no Código Florestal e na 
Resolução 369/2006  é diverso do objetivo visado pela compensação prevista na 
Lei 9985/2000, o que, aliás, foi corretamente percebido pelo art.  5º, §1º, da Reso-
lução 369/2006, quando este expressamente  refere que “as medidas  ecológicas, 
de caráter mitigador e compensatório, previstas neste artigo, serão definidas no 
âmbito do referido processo de licenciamento, sem prejuízo, quando for o caso, 
do cumprimento das disposições do art. 36 da Lei 9985/2000.

Cuida-se de compensação decorrente de responsabilidade civil objetiva, na 
forma do art. 225, §3º, CF/88, e art. 14, §1º, da Lei 6938/81, em virtude da produ-
ção de uma atividade lícita, porém lesiva, já que as funções essenciais da área de 

13  AGOGLIA, Maria Martha. El dano jurídico: enfoque actual. Buenos Aires:  La Ley, 1999,  p. 59.
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preservação permanente foram suprimidas ou diminuídas, o que é intolerável pela 
Constituição Federal de 1988, preocupada com a preservação e restauração dos 
processos ecológicos essenciais (art. 225, §1o,I) e com a tutela de determinados 
espaços territoriais em decorrência de sua importância para o equilíbrio ecossis-
têmico (art. 225, §1o, III).

Por sua vez, o art. 36 da Lei 9.985/2000, estabelece que “nos casos de licen-
ciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim 
considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo de im-
pacto ambiental e respectivo relatório – EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a 
apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do grupo de Prote-
ção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei”. 

Prevê o §1º que “o montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor 
para esta finalidade não pode ser inferior a 0,5% (meio por cento) dos custos totais 
previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo 
órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto ambiental causa-
do pelo empreendimento”.  A matéria foi recentemente regulada pela Resolução 
371/2006, do CONAMA14.

Ainda, o art. 33 do Decreto 4340/2002 estabelece a prioridade na aplicação 
dos recursos de que trata o art. 36 da Lei 9985/2000:

“Art. 33 – A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o 
art. 36 da Lei 9985/2000, nas unidades de conservação, existentes ou a serem 
criadas, deve obedecer à seguinte ordem de prioridade:
I – regularização fundiária e demarcação das terras;
II – elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;
III – aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitora-
mento e proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento;
IV – desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de 
conservação e;
V – desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de 
conservação e área de amortecimento.
Parágrafo Único – Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, 
Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse 
Ecológico e Área de Proteção Ambiental, quando a posse e o domínio não se-
jam do Poder Público, os recursos da compensação somente poderão ser apli-
cados para custear as seguintes atividades:
I – elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade;
II – realização de pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo ve-
dada a aquisição de bens e equipamentos permanentes;
III – implantação de programas de educação ambiental; e

14  As Resolução 10/87 e  02/96 do CONAMA previam a necessidade de implantação de uma Estação Ecológica, a ser 
exigida no âmbito de licenciamento de obras de grande porte, “para fazer face à reparação dos danos ambientais causados 
pela destruição de florestas e outros ecossistemas”. O valor da área a ser utilizada e das benfeitorias a serem feitas deveria 
ser proporcional ao dano ambiental a ressarcir e não poderia ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implan-
tação dos empreendimentos. Essa proporcionalidade não foi exigida pela  Resolução 371/2006, que hoje regulamenta o 
art. 36 da Lei  9985/2000.
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IV – financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável 
dos recursos naturais da unidade afetada”.

Veja-se que essa compensação não se relaciona a danos ambientais em seu 
sentido jurídico, mas sim a impactos negativos não mitigáveis conhecidos no mo-
mento do licenciamento, apresentando diferença substancial em relação às com-
pensações estabelecidas em virtude de responsabilidade civil, no âmbito de ações 
civis públicas ou de termos de ajustamento de conduta,  com o objetivo de recu-
perar danos ambientais, até porque o art. 2º, §1º, da Res. 371/2006 expressamente 
prevê  a não inclusão, no conceito de impacto, dos riscos decorrentes da operação 
do empreendimento. Confira-se:

 “Art. 2º - O órgão licenciador estabelecerá o grau de impacto ambiental causa-
do pela implantação de cada empreendimento, em base técnica específica que 
possa avaliar os impactos negativos não mitigáveis sobre os processos 
ambientais identificados no processo de licenciamento, de acordo com 
o EIA/RIMA, e respeitado o princípio da publicidade.
§1º - Para estabelecimento do grau de impacto ambiental serão considerados 
somente os impactos ambientais causados aos recursos naturais, 
excluídos riscos da operação do empreendimento, não podendo ha-
ver redundância de critérios”. 

A respeito da definição dessa compensação,  Carlos Teodoro José Hugue-
ney Irigaray entende que “constitui mecanismo financeiro  de compensação pelos 
impactos inevitáveis decorrentes da construção, instalação, ampliação e funcio-
namento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
considerados efetiva e potencialmente causadores de impacto ambiental signi-
ficativo. Compreende-se como inevitáveis, os impactos que não podem ser mi-
tigados, como no exemplo da Usina Hidrelétrica de Barra Grande, a perda de 
biodiversidade e a destruição de área representativa de um ecossistema ameaçado 
de desaparecimento. A prevalência dos impactos positivos sobre os negativos é 
que deve, em princípio, nortear a ação da autoridade administrativa no processo 
de licenciamento, devendo essa optar pela definição de medidas que reduzam ao 
máximo os impactos negativos, exigindo do empreendedor a compensação para 
aqueles que não puderam ser evitados”15.

Por sua vez, Édis Milaré  sustenta que a compensação prevista no art. 36 
da Lei 9985/2000 tem natureza jurídica de CIDE – Contribuição de intervenção 
no domínio econômico, cujo fundamento para cobrança estaria previsto no art. 
149 da Constituição Federal, que autoriza a União Federal a editar leis que criem 
programas de estímulo ao desenvolvimento de setores da economia nos quais a 
intervenção estatal seja necessária, onde se enquadraria a defesa do meio am-

15  IRIGARAY, Carlos Teodoro José Hugueney. Compensação Ambiental: Solução ou confusão? In Anais do Congresso 
Internacional de Direito Ambiental  (9:2005, São Paulo, SP),  Paisagem, natureza e direito, organizador Antonio Herman 
Benjamin: Instituto O Direito por um Planeta Verde, p.  207.
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biente16. No entanto,  sua instituição dependeria, na perspectiva deste autor, de lei 
complementar, na forma do art. 146, III, da Constituição Federal, o que lançaria 
dúvidas sobre a constitucionalidade da compensação mencionada na referida lei.

Sem pretender polemizar esta discussão, concluímos este tópico apenas para 
assentar que, ainda que se possa cogitar da responsabilidade civil como funda-
mento para essa compensação17, pelo menos o seu conteúdo é substancialmente 
diferente da compensação prevista pelo Código Florestal e pelo art. 5º. da Reso-
lução 369/2006.

Em primeiro lugar, percebe-se que a compensação da Lei 9985/2000 não 
procura estabelecer uma relação de equivalência entre o valor a ser dispensado 
– no mínimo 0,5% - e a efetiva repercussão e irreversibilidade do impacto ambien-
tal negativo não mitigável que o meio ambiente efetivamente sofrerá. 

Além disso, essa compensação não permanece na área afetada pelo impacto, 
salvo na hipótese do art. 36, §3º., da Lei 9985/2000, segundo o qual “quando o 
empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de amor-
tecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser 
concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a 
unidade afetada, mesmo que não pertencente ao grupo de proteção integral, deve-
rá ser uma das beneficiárias da compensação definida neste artigo.

Como fundamentação teórica para essa forma de compensação pode-se uti-
lizar o posicionamento de  Caballero, segundo o qual haveria equivalência dos 
bens naturais na medida em que proporcionam o mesmo nível de qualidade ao 
ambiente globalmente considerado, o que permitiria a compensação de um bem 
ambiental com outro de função e características diversas.18

Também Maddalena afirma que, se não é possível recuperar o próprio bem 
danificado, pode-se recuperar outro bem, mesmo que desvinculado daquele ori-
ginalmente degradado, pois “o ressarcimento é ao bem globalmente considera-
do e se não é possível restituir um dado bem ambiental, o fim reintegratório é 
igualmente atingido com a recuperação ambiental de um bem diverso”.19 Para o 
autor, o que conta é a melhoria das condições ambientais no seu conjunto e se 
alguns danos não são já elimináveis nada impede que eles sejam compensados 
mediante a eliminação de outros. No mesmo sentido, a posição de Chiari, que 
a justifica pelo conceito unitário e compreensivo de ambiente, que prescinde de 
componentes específicos. Portanto, não haveria óbice à “fungibilidade” entre 
os componentes ambientais, desde que a qualidade ambiental global resulte re-
cuperada.20 De se destacar que esta é a racionalidade que norteia os Fundos de 
Reparação de Bens Lesados, já que estes não se vinculam a reparar o local de 
onde resultou a indenização pecuniária.

16  MILARÉ, Édis e ARTIGAS, Priscila. Compensação Ambiental – questões controvertidas. Revista de Direito Ambiental,  
vol. 43, julho-setembro de 2006, p. 111. 
17  Nesse sentido o posicionamento de Silvia Cappeli em palestra proferida no  VI Congresso Brasileiro do Ministério 
Público de Meio Ambiente – ABRAMPA, em Belo Horizonte, no ano de 2006. 
18 CABALERO, Essai sur la notion juridique de nuissance, p.334, citado por SENDIM, op. cit., p.194.
19 MADDALENA, Paolo. Danno pubblico ambientale. Dogana: Maggioli Editore, 1990,  p.207.
20 CHIARI, Sergio Matteini. Danno da lesione ambientale: technice di tutela.  Dogana: Maggioli, 1990, p.94.
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Já a compensação do Código Florestal tem a finalidade de que a obrigação a 
ser imposta, como condicionante à autorização, proporcione benefícios ecológi-
cos importantes na própria sub-bacia hidrográfica afetada, recuperando-se outras 
áreas de preservação permanente degradadas, não se cogitando, aqui, do paga-
mento de qualquer valor pecuniário.  Passamos a analisar mais detidamente essa 
compensação.

5. COMPENSAÇÃO DE INTERVENÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

5.1 O princípio da Restauração Natural 

Em linhas gerais, confirmada a responsabilidade civil pela prática de um dano 
ambiental, impõe-se a sua reparação integral, que deve ser a mais abrangente possí-
vel de acordo com o grau de desenvolvimento da ciência e da técnica, levando-se em 
conta os fatores da singularidade dos bens ambientais atingidos, da impossibilidade 
de se quantificar o preço da vida, e, sobretudo, que a responsabilidade ambiental 
deve ter um sentido pedagógico tanto para o poluidor como para a própria socieda-
de, de forma que todos possam aprender a respeitar o meio ambiente.

O fundamento para que a recuperação do dano ambiental seja integral de-
corre do princípio do poluidor-pagador, pelo que o responsável pela degradação 
ambiental deve internalizar todos os custos com prevenção e reparação dos danos 
ambientais. 

Em se tratando de dano aos elementos corpóreos do ambiente, a restauração 
natural deve ser percebida como a opção fundamental do sistema de responsa-
bilidade civil por danos ecológicos. O seu fundamento pode ser encontrado na 
Constituição Federal de 1988, que, no art. 225, § 1.o, inc. I, estabelece que, para 
assegurar a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, incumbe ao Poder Público “preservar e restaurar os processos eco-
lógicos e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas”. No § 2.o, do 
mesmo artigo, consta que “aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a 
recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida por 
órgão público competente, na forma da lei”.

Também a Lei n.o 6.938/81 prioriza a restauração natural quando, em seu art. 
2.o, refere ser princípio da Política Nacional de Meio Ambiente “a recuperação de 
áreas degradadas” (inc. VIII). Também no art. 4.o, consta que a Política Nacional 
de Meio Ambiente visará “à preservação e restauração dos recursos ambientais 
com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo 
para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida”(inc. VI) e “à imposi-
ção, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os da-
nos causados, e ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais 
com fins econômicos”.

O art. 14, § 1.o, da mesma lei, estabelece a obrigação de o poluidor, indepen-
dentemente da existência de culpa, “indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros afetados por sua atividade”. Por força de uma interpretação 
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teleológica e sistemática, deve-se interpretar este dispositivo, à luz da própria prin-
cipiologia da Lei n.o 6.938/81, referida nos arts. 2.o e 4.o, como atribuindo primazia à 
restauração natural, sendo a indenização uma medida cabível apenas quando impos-
sível a recuperação in natura, ou quando se trata de danos extrapatrimoniais21.

Finalmente, verifica-se o princípio da restauração natural no art. 84 do Có-
digo de Defesa do Consumidor, aplicável à Lei 7347/85, quando estabelece que 
“na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, 
o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que 
assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento”, sendo que “a 
conversão da obrigação em perdas e danos somente será  admissível se por elas 
optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prá-
tico equivalente” (parágrafo1º).

Sendim esclarece que o fundamento dogmático para a restauração natural 
do ambiente é a proteção do bem ambiental em si, pois, “no dano ecológico, o 
quid afetado não é um interesse substancialmente subjetivado, mas um interes-
se público na conservação de um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, 
cujos contornos são concretizados nas normas de direito do ambiente”.22 Toda 
a teleologia das normas ambientais volta-se para o princípio da conservação do 
equilíbrio ecológico, com o que o direito ambiental parece caracterizar-se “por ser 
uma reação (uma opção voluntarista) à descoberta de que a civilização industrial 
punha em perigo, a prazo, os fundamentos naturais da Vida”; e “o sistema de 
responsabilidade por danos ao ambiente adquire uma função específica: garantir a 
conservação dos bens ecológicos protegidos”.23

A reparação in natura do dano ambiental é viabilizada mediante um projeto de 
recuperação ambiental que deverá ser implantado com vistas a proporcionar os bene-
fícios funcionais existentes no ecossistema anterior. Esclarece Mirra que a recupera-
ção é feita mediante a imposição de obrigações de fazer, consistentes na realização de 
obras e atividades de restauração, reconstrução ou reconstituição de bens, habitats e 
ecossistemas, que demandam do responsável um fato positivo, que objetivam com-
pensar o dano ecológico, já que a degradação em si é sempre irreversível.24 

A reparação não objetiva repristinar o status quo ante, pois, além da im-
possibilidade de substituir os componentes naturais do ambiente por outros 
idênticos, emergem diversas dificuldades científicas e técnicas. Em primeiro 

21  A restauração natural do dano ambiental é um princípio encontrado também na Lei n.o 9.605/98, que, embora dedicada 
aos crimes e infrações administrativas ambientais, cuida da reparação do dano em diversos dispositivos. Esta é a situa-
ção do art. 9.o, relativo à pena de prestação de serviços à comunidade, tratada como atribuição ao condenado de tarefas 
gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação e, “no caso de dano da coisa particular, pública 
ou tombada, na restauração desta, se possível”. (grifo nosso). Merecem ser referidos, ainda, o art. 17, que condiciona a 
concessão do sursis especial à apresentação de um laudo de reparação do dano ambiental; e o art. 28, que condiciona a 
extinção da punibilidade, na hipótese de ter sido concedida a suspensão condicional do processo, à prova da reparação do 
ano ambiental, que deve ser feita mediante apresentação de laudo técnico.
Essas normas penais, examinadas no contexto das demais normas ambientais, espelham que a opção do sistema jurídico bra-
sileiro é pela restauração natural do ambiente como medida prioritária, com o que se pode extrair um verdadeiro princípio 
jurídico, que não visa, essencialmente, a justa compensação da vítima, mas a prevenção do dano ecológico e a reintegração 
dos bens lesados.
22 SENDIM, José de Souza Cunhal. Responsabilidade civil por danos ecológicos: da reparação do dano através da restau-
ração natural.  Coimbra: Coimbra Editora, 1998, p.165.
23 SENDIM, op. cit., p.167.
24 MIRRA, Ação civil..., op. cit., p.305. 
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lugar, dificilmente se conhece o estado inicial do meio ambiente degradado, 
por inexistirem inventários ou estudos científicos globais realizados antes da 
degradação. Em segundo lugar, é indispensável dispor de critérios científicos 
capazes de calcular o grau de reconstituição do meio ambiente danificado, de 
tal forma que o standard de reparação estabelecido para cada caso em concreto 
corresponda ao standard de qualidade ambiental legalmente previsto. Final-
mente, há que se considerar as dúvidas relativas à própria existência do dano 
ambiental, pois é difícil prever os efeitos futuros do fato lesivo em cotejo com 
a capacidade de regeneração natural.

Daí a Sendim afirmar que a restauração natural buscará a recuperação 
da capacidade funcional do ambiente degradado associada a uma determina-
da capacidade de aproveitamento humano do recurso natural; e “o dano deve 
considerar-se ressarcido in integrum quando in casu o fim que a norma viola-
da protege esteja de novo assegurado (ex: quando a água volte a ser salubre, 
quando o ar tenha a qualidade adequada, quando a paisagem deixe de estar 
comprometida ou quando o equilíbrio ecológico esteja restabelecido)”.25 O 
autor salienta que, a par da recuperação da capacidade funcional do bem na-
tural, “deve-se assegurar a recuperação das qualidades de auto-regulação e de 
auto-regeneração do bem afetado. Caso contrário, criar-se-iam bens naturais 
– e consequentemente ecossistemas – desequilibrados, precários, incapazes de 
manterem a prazo a capacidade funcional exigida”.26

Quanto à escolha das prestações positivas a serem determinadas, impõe-se a 
observância do princípio da precaução, no sentido de que as providências efetiva-
mente proporcionem a restituição da qualidade ambiental, “não se podendo admitir 
que as medidas específicas de reparação acarretem, ao contrário, conseqüências pre-
judiciais aos bens ou recursos ambientais afetados ou a bens e recursos adjacentes ou 
interligados em função de relação de interdependência ecológica ou ambiental”.27

5.2 Compensação Ecológica

No entanto, nos casos de  utilização ou supressão autorizadas da área de preser-
vação permanente, na forma do art. 4º do Código Florestal e art. 5º da Res. 369/2006 
do CONAMA, por óbvio, fica impossibilitada a restauração natural da própria área 
degradada em questão, de modo que a satisfação do interesse ecológico exigirá a 
aplicação da compensação ecológica, consistente em uma forma de restauração na-
tural do dano ambiental que se volta para uma área distinta da área degradada, tendo 
por objetivo assegurar a conservação de funções ecológicas equivalentes. 

É exatamente este o sentido do art. 5º da Res. 369/2006 quando exige que 
“as medidas de caráter compensatório de que trata este artigo consistem na efetiva 
recuperação ou recomposição de APP e deverão ocorrer na mesma sub-bacia 

25 SENDIM, op. cit., p.178.
26 SENDIM, op. cit., p.183.
27 MIRRA, Ação civil..., op. cit., p.313.
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hidrográfica, e prioritariamente: I – na área de influência do empreendimento, 
ou II – nas cabeceiras dos rios”.

Como refere Sendim, o objetivo desta forma  compensação não é a restau-
ração ou reabilitação dos bens naturais afetados, mas sim a sua substituição por 
bens equivalentes, de modo a que o patrimônio natural no seu todo permaneça 
quantitativa e qualitativamente inalterado. Assim, a ser sistematicamente possível, 
tal via significaria a possibilidade de compensar a Natureza com Natureza e não 
com vantagens pecuniárias28.

A compensação apresenta evidentes vantagens em relação à indenização 
porque implica a conservação do meio ambiente e permite adequada imputação 
dos danos ao patrimônio natural ao seu causador. Com isso permite a aplicação 
do princípio da responsabilidade e do princípio da eqüidade intergeracional, pois 
a qualidade ambiental destinada às gerações futuras restará íntegra, pelo menos 
mediante a constituição de bens naturais equivalentes.

A respeito do critério de equivalência, Sendim  sustenta a necessidade de 
elaborar uma matodologia que atenda, não só à equivalência entre funções e 
serviços humanos, mas também à equivalência estritamente ecológica. Neste 
ângulo, poder-se-á sustentar que dois bens naturais são equivalentes quando têm 
a mesma capacidade auto-sustentada de prestação. É assim possível de afirmar 
que um dano ecológico fica ressarcido quando determinadas funções ecológicas 
afetadas estão de novo restabelecidas de modo auto-sustentado. Nessa medida, 
e só nessa medida, é correto dizer-se que se processou um restabelecimento do 
patrimônio natural globalmente considerado. Mas já não parece aceitável uma 
possibilidade de equivalência funcional entre todos os bens ambientais. Nem 
parece juridicamente admissível a existência de bens naturais fungíveis.29

A crítica de Sendim nos parece adequada porque, de fato, há bens ambientais 
únicos, cuja lesão não pode ser compensada através da reparação de outro dano 
ecológico ou da melhoria da capacidade de prestação de outro serviço ambiental. 
Portanto, a compensação ecológica deverá objetivar a remoção do dano ecológico 
em concreto, preservando-se a capacidade funcional ecológica do ecossistema 
lesado, o que pode ser feito mediante a constituição de sistema ecológico equiva-
lente em área ligada ao local do dano, sendo este exatamente o critério adotado 
pelo art. 5º da Res. 369/2006 do CONAMA.

A idéia é de que ocorra o menor impacto possível na própria área de pre-
servação permanente degradada pela obra ou atividade de utilidade pública ou 
interesse social – daí as medidas mitigadoras. E, no caso de não ser possível evitar 
o impacto, surge a compensação orientada pelo princípio da restauração natural, 
buscando-se recuperar outras áreas de preservação permanente, localizadas na 
mesma sub-bacia hidrográfica e, prioritariamente, na área de influência do empre-
endimento ou nas cabeceiras dos rios. 

Esclareça-se que tanto a restauração natural in situ como a compensação 
ecológica deverão ser precedidas de um projeto técnico, preferencialmente ela-

28 SENDIM, op. cit., p.187.
29 SENDIM, op. cit., p.196.
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borado por equipe interdisciplinar, prevendo todas as medidas necessárias para a 
garantia da recuperação da capacidade funcional ecológica da área de preservação 
permanente a ser recuperada.30 

As medidas de recuperação poderão prever a auto-regeneração ecológica, 
em que não existe manipulação humana do patrimônio natural, sendo a interven-
ção limitada ao acompanhamento e ao controle da recuperação do ecossistema 
e ao condicionamento dos usos humanos do bem natural afetado;31 ou poderão 
prever a recuperação mediante a intervenção humana na natureza, como ocorre 
nas hipóteses de plantio de espécies naturais, descontaminação de solo, recursos 
hídricos, recuperação de áreas mineradas, dentre outros exemplos. Finalmente, 
as duas técnicas podem vir a ser conjugadas. A escolha da melhor alternativa 
depende das circunstâncias do caso concreto e deverá ser determinada pelo órgão 
ambiental no âmbito do processo administrativo que autorizar a supressão da ve-
getação em área de preservação permanente.

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 Diante da inexistência de alternativa técnica e locacional, bem como de situa-
ção de risco, e havendo hipótese de utilidade pública ou interesse social, o órgão 
ambiental competente poderá, em decisão motivada, autorizar a utilização ou su-
pressão de vegetação em área de preservação permanente, o que caracteriza dano 
ambiental, assim entendido como lesão a um espaço territorial especialmente pro-
tegido, indispensável à concretização do direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.

6.2 O dano à área de preservação permanente, ainda que decorrente de atividade 
lícita, deverá ser compensado, através de medidas ecológicas que proporcionem 
a recuperação da capacidade funcional da área de preservação permanente de-
gradada, sem prejuízo da incidência da compensação prevista no art. 36 da Lei 
9985/2000, se a obra ou atividade for de significativa degradação ambiental.

6.3 Na compensação por equivalente ecológico, a medida a ser imposta deve ser 
capaz de garantir as mesmas funções biológicas proporcionadas pela área que foi 
degradada, de modo que o art. 5º da Res. 369/2006 do CONAMA exige a recupe-
ração ou recomposição de área de preservação permanente situada na mesma sub-
bacia hidrográfica e, prioritariamente, na área de influência do empreendimento, 
ou nas cabeceiras dos rios.

30 Sobre procedimentos para a execução da restauração natural: SENDIM, op. cit., p.234-257.
31 Essa é a opção preferida por SENDIM, assinalando que, em tais casos, a obrigação de indenização compreende a reali-
zação de todas as ações – ou o suporte do seu custo – necessárias para o desenvolvimento (ex: restrição de usos humanos) 
e controle do processo de auto-regeneração ecológica (idem, p.245). Também é opção a ser necessariamente identificada 
pela autoridade competente, como uma das ações primárias, consoante prevê o 3.1.1., do Anexo II, da Proposta de Diretiva 
sobre responsabilidade ambiental. Nesta diploma, figura ao lado das opções que consistam em ações destinadas a restituir 
diretamente ao estado inicial os recursos naturais e/ou serviços, num prazo acelerado.
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1. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS

[...] de qualquer modo, tudo o que de fato é contra a natureza é contrário 
à razão, e o que contraria a razão é absurdo e assim, deve ser refutado

Spinoza1

– Devemos refutar o que contraria à razão?

Spinoza concebia que tudo o que existe, tudo o que se apresenta como reali-
dade, encontra-se organizado segundo uma concatenação (concatenatio) de causas 
e efeitos. Por isso mesmo, afirmava que a acessibilidade ao “real” somente é possí-
vel quando somos capazes de entender as interações estruturantes entre a razão e a 
proporção do “real” nela incorporada. Devemos, pois, inteligibilizar o “real”, o que 
levou Spinoza a afirmar: “[...] Para cada coisa deve ser atribuída uma causa ou ra-
zão determinada, tanto quando ela exista ou não exista”.2 É desde este pressuposto 
que nos propomos a pensar sobre a racionalidade ecológica de nossos dias. 

Razão e proporção nos animam a tornar inteligível uma crítica do “real” 
contido no Ambiente, vale dizer, este “lugar de encontro” como alhures o concei-
tuamos.3 Nossa argumentação, portanto, vai colocar a ratio jurídico-socioambien-
tal no agir humano – ou, nas palavras de Spinoza,  uma “recta ratio vivendi”4 – e 
na proporção, entendida não no análogo (‘ανάλογος)  aristotélico,5 sim na dieta 
(δίαιτα) pitagórica6 ou a justa medida ou moderação (mesmo numa assembléia 

1  Spinoza, B., Tractatus Theologicus Politicus, in, Opera, vol. III, p. 91, a cargo de Carl Gebhardt, Heidelberg: Carl Winter, 
1972: [...] quicquid enim contra naturam est, id contra rationem est, & quod contra rationem, id absurdum est, ac proinde 
etiam refutandi  (obra consultada na Biblioteca Central da Universidade de Coimbra, primeiro semestre de 2003 - tradução 
livre de nossa autoria).
2  SPINOzA, B., Ethica, in, Opera, vol. II, p. 52, a cargo de Carl Gebhardt, Heidelberg: Carl Winter, 1972: Cujuscunque 
rei assignari debet causa seu ratio, tam cur existit, quam non exist (destacamos. Obra consultada na Biblioteca Central 
da Universidade de Coimbra, primeiro semestre de 2003 - tradução livre de nossa autoria).
3  MOLINARO, C. A., Direito Ambiental – Proibição de Retrocesso, Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007
4  Cf. SPINOzA, B. Ethica, Opera..., vol. II, p. 137
5  Cf. ARISTÓTELES, Metafísica, XII, 4, q. 1070a, in, Obras Completas, Madrid:   Aguillar, 1977, p. 1051
6  Cf. SOTO RIVERA, R., Kairo-teo-ontología en algunos pensadores grecorromanos, in, Konvergencias, Bayamón 
[Puerto Rico]: Impresos GLAEL, año II - Edición Diciembre 2003/Enero 2004, p. 2
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política) que deve conformar esse agir humano7. Aqui cabem três esclarecimen-
tos: o que entendemos por “racionalidade ecológica”, por “teoria crítica”, e por 
“agir humano”. Por “racionalidade ecológica” estamos muito próximos do pensa-
mento de Boaventura de Souza Santos em seu trabalho A crítica da razão indolen-
te. Contra o desperdício da experiência 2000), vale dizer, uma razão substantiva, 
preocupada com o outro como igual e não como um objeto. Uma racionalidade 
que se credita de provisoriedade e, por isso mesmo, reconhece a complexidade de 
todas as coisas. Fundada numa razão que não antecipa e que intui a inevitável con-
vivência da ordem com o caos,8 logo, é prudente e dialogal, ademais de cosmo-
cêntrica. Uma racionalidade que sabe da influência do ambiente e suas transfor-
mações sobre a sociedade, bem como leva em consideração outras dimensões da 
realidade social notadamente a cultural, e aí cabe tudo: organização socioambien-
tal, valores, conhecimentos, tecnologias, etc. Por “teoria crítica” creditamos todo 
o conhecimento sistematizado cujo fundamento se assenta seja em observações 
empíricas, seja em princípios ou postulados racionais, cujo objetivo é desvelar 
um conjunto normativo ou de categorias gerais com o fim de ordenar e classificar 
os fatos dados desde uma apreciação epistemológica, estética, ética, econômica, 
jurídica ou política sobre o objeto da investigação. Por “agir humano”, tributa-
mos todo o ato do ser humano objetivando provocar uma reação ou produzir um 
efeito no seu entorno, assim mesmo, todo o agir humano está impregnado pela 
construção das necessidades (abundância ou insuficiência são os limites, dados os 
bens) e por narrações (mitos, crenças, saberes e pré-compreensões pré-científicas, 
científicas, etc.).

Mas, seguindo, como dizia Warren Montag,9 Spinoza desenvolveu uma es-
tratégia retórica que denominou de “operação do sive”. Como sabemos, sive é 
uma conjunção latina, como no léxico pátrio “ou”, e Spinoza a utilizou como uma 
estratégia crítica de “tradução ou de deslocamento”, por vezes a empregou como 
subordinativa condicional, outras como coordenativa disjuntiva. Montag nos reve-
la que Spinoza dela serviu-se de modo mais reconhecido na frase “Deus, sive Na-
tura” (Deus, ou Natureza) aí, ele, simultaneamente, afirma e nega a abolição radi-
cal da transcendência.10 Em outras palavras, conta três histórias ao mesmo tempo: 
a história de Deus, a história da Natureza e a história de Deus-como-Natureza, ou 
a história da transcendência, a história da imanência e a história da transcendência 
como imanência. Mutatis mutandi, podemos discorrer sobre o Ambiente desde 
uma perspectiva teológica, ou biológica, ou ainda desde uma perspectiva cosmo-
lógica; vale dizer, podemos percebê-lo como superação da realidade material que 
podemos compreender, ou senti-lo em sua concretude e, ainda, entende-lo como 
uma relação complexa do que podemos apreender e do que podemos intuir con-
frontados com o até então desconhecido. 

7  SANTOS, B. de S. A crítica da razão indolente. Contra o desperdício da experiência. Porto: Afrontamento, 2000; São 
Paulo: Cortez, 2000
8  SANTOS, op. cit., p. 75
9  MONTAG, W., Bodies, Masses, Power: Spinoza and his Contemporaries, London/New York: Verso, 1994
10  MONTAG, W., Bodies, Masses…, p. 4
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Ambiente, pois, é um “lugar de encontro”, um lugar onde nos encontramos 
com o nosso ambiente interior, onde nos encontramos exteriormente com os de-
mais e a natureza, e onde somos o “encontro”,11 onde tem lugar a narração da 
história multitudinária do planeta, vale dizer, a história dos seres (pessoas, ani-
mais ou coisas) considerados ou não em seu conjunto, e a história da soberania-
antropomórfica-como-multidão (assemelhada aqui às especulações de Deleuze, 
Guattari, Negri e Hardt), vale dizer, todo o conjunto de indivíduos humanos, 
agrupamento heterogêneo e plural que reage nos diversos círculos sociais onde 
estão dispostos os indivíduos, de modo impulsivo ou não, premidos por uma con-
jugação de estímulos: contatos físicos, ideologias, subordinação, etc. 

Esta multidão antropomórfica e também, não-antropomórfica (conjunção 
biótica e abiótica), constituída pelo “encontro” e reunida em um “lugar de encon-
tro”, vai refletir, na sua antropomorfia, conceitos tanto materiais físico-químicos, 
como filosóficos e políticos. Revela-se num corpo sem órgãos políticos e diferen-
cia-se do Estado. Se a multidão existe dentro do Estado, e em contra o Estado, 
sempre vai existir um excedente: uma estrutura jurídica e um poder constituído, 
criado, dizia Foucault, pela máquina do mando bio-político. Este é o poder sobe-
rano contemporâneo. A multidão desbordada num plural de subjetividades produ-
tivas, criadoras dos círculos sociais desde locais até globais, está em movimento 
contínuo e conformando uma constelação de singularidades e eventos coletivos 
que impõem resignificações e reconfigurações contínuas ao sistema. 

Ela, a multitudo, não é um poder negativo, ela se desenvolve positivamente 
em seus próprios projetos constituintes, atua com o objetivo da liberação. Por ve-
zes está sempre invisibilizada, pois a multidão é o poder político (historicamente) 
dominante, e o Estado é apenas uma “rede de captura” que vive da vitalidade que 
encontra na multidão. Portanto, vê-se aí, que ao Estado falta verdadeiramente 
um suporte ontológico, pois como “poder constituído”, ele revela-se apenas abs-
tratamente no poder constituinte concreto da multidão. Deleuze e Guattari, bem 
poderiam ter agregado, aqui, sua “versão do fetichismo”, sugerindo que o poder 
do Estado também se redobra sobre a multidão para “criá-lo milagrosamente”, 
vale dizer, desenhar seus Standards jurídico-políticos e assim “ontologizar-se” na 
apropriação e transformação do poder constituinte da multidão na constituição do 
biopoder estatal.12 Pois, de passo em passo, quando se desenvolve a Administra-
ção, se inverte a relação entre sociedade e poder, entre a multidão e o Estado-sobe-
rano, tanto que agora é o Poder e o Estado que produzem a sociedade. 

Este é o dilema em que nos encontramos. A soberania da multidão traspas-
sou-se13 para o Estado. Como reapropriar o poder constituinte da multidão? Como 
reescrever a história da transcendência como imanência? Uma releitura desde ou-
tros parâmetros e contextualizada de Spinoza,  muito nos vai ensinar, especialmente 
desde duas gnomas: (1) do corpo coletivo ou da multitudinis potentia (a multidão 
como modalidade específica da realidade política na tensão por constituir-se como 

11  Estamos nos referindo ao substantivo “encontro”, mas não podemos esquecer a flexão do verbo “encontrar”: tomo cons-
ciência de...; estou em um lugar, sob condição, em uma situação ou estado de...; situo-me, me localizo...
12  DELEUzE, G., e GUATTARI, F., Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, New York, (1972) 1977, p. 10 e 11
13  Aqui no sentido jurídico stricto, isto é, ceder a favor de outrem o direito ou o domínio de alguma coisa.
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“povo”, como “nação” ou como “Estado”); e, (2) a estratégia do conatus,14 vale 
dizer, o esforço de persistir em sua própria natureza, em persistir no ser, de perseve-
rança e resistência que está em tudo o que existe e homogeneíza o real.

Com estes pensamentos expressivos, pretendemos investigar nesta argumenta-
ção, mediante o desenho de uma pretendida racionalidade ecológica, um exercício 
crítico em direito ambiental que inclua o manejo de “situações exemplares” contra 
outras “situações exemplares” ou canônicas numa autêntica diatopia paradigmática. 

Ademais, quando pensamos uma racionalidade ecológica, pensamos na existên-
cia de um Estado Socioambiental e Democrático de Direito, o que implica em revelar 
de um direito impuro, periférico, mas participativo, pluralista e aberto, fundado numa 
Constituição sistemática, cujos subsistemas albergam a alopoiese necessária para a 
sua concretização nos espaços que regula.15 Nesse paradigma, a relevância reside nos 
chamados interesses ou direitos difusos, como os direitos ambientais. A caracterís-
tica primordial do Estado Socioambiental e Democrático de Direito, na perspectiva 
da teoria discursiva e culturalista do direito ambiental e da democracia, é a institu-
cionalização das vias de comunicação público/privada através das quais os cidadãos, 
de fato, participam das decisões que irão lhes afetar,16 especialmente aquelas relativas 
ao mínimo existencial ecológico e a vedação da degradação ambiental. 

Assumindo um viés procedimental, a Constituição do Estado pode ser enten-
dida como um instrumento que conforma as condições para o estabelecimento de 
uma heteronomia da vontade popular, na tomada de decisões públicas, especial-
mente, também, com relação aos problemas ambientais, notadamente porque traz 
normas (princípios e regras) relativas ao ambiente, em texto expresso na CF/88, 
no artigo 225, cabeça:

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. 

Por certo, o direito moderno, no paradigma do Estado Democrático de Direito, 
esgota-se na formalidade legalista e positivista do ordenamento jurídico estatal, tal 
circunstância aponta, desde logo, a sua limitação para a resolução dos problemas 
e conflitos gerados no âmbito socioambiental, seja no nível institucional do poder 

14  Termo latino que significa esforço de, ou esforço para; na filosofia do século XVII, é utilizado a partir da nova física 
que, ao demonstrar o princípio de inércia (um corpo permanece em movimento ou em repouso se nenhum outro corpo atua 
sobre ele modificando seu estado), torna possível a idéia de que todos os seres do universo possuem a tendência natural e 
espontânea para a autoconservação e se esforçam para permanecer ou persistir como existentes (Cr., Marilena Chauí, Spi-
noza, uma filosofia da liberdade. São Paulo: Editora Moderna, 1995, p. 106; cf. também, A nervura do real. Imanência 
e Liberdade em Spinoza, Vol. 1 Imanência, São Paulo: Companhia das Letras, 1999) 
15   O que pretenderemos defender é uma posição que se afaste da lógica binária clássica de Aristóteles A(~A), e se aproxi-
me da lógica da “teoria dos conjuntos” (como coleção de objetos, definidos ou definíveis, numa totalidade atributiva), cujo 
objetivo está em desenhar uma estratégia que melhor atenda a resolução de conflitos, sempre presentes entre os atores que 
atuam com diferentes objetivos, nos diversos subsistemas do sistema jurídico. Assim, a concepção de Hart sobre a relativa 
indeterminação das normas graduando esta incerteza numa relação interescalar de princípios e regras (cf. Positivism and 
the Separation of Law and Morals, in, Essays in Jurisprudence and Philosophy. Oxford: Clarendon Press, 1983, p. 61 e 
s.; e, The Concept of Law. 2ª ed. Oxford: Clarendon Press, 1994, p. 259 e s.)
16  HABERMAS, J., Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997
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judiciário, seja no nível da legislação positiva estatal. A ideologia liberal-capitalista 
(encerrada no princípio da acumulação – uma perspectiva crematística – e seu co-
rolário da eficiência) que sustenta esse paradigma acredita num tipo de democracia 
exclusivamente representativa, do mesmo modo, credita à cidadania apenas o poder 
de representação, assegurando aos indivíduos direitos abstratamente considerados. 

Por isso, pensamos num Estado Socioambiental e Democrático de Direito 
– numa perspectiva pós-positivista – do qual flui a emergência de um novo sentido 
de cidadania, que aponta para uma democracia socioambiental fundada em direitos 
e deveres concretos, na participação real e consciente dos indivíduos singulares e 
plurais, conformando uma ecocidadania responsável em assegurar as condições que 
possibilitem afirmar que um mínimo existencial ecológico, núcleo material do prin-
cípio da dignidade humana deve ser um máximo de concretização dos direitos funda-
mentais. Ele é uma porta aberta para a regulação e garantia das conquistas sociais 
(lutas pelos direitos humanos), enfim, uma afirmação consciente da supremacia do 
princípio da dignidade humana, induzindo a concretização de um direito funda-
mental à segurança que este Estado de Ambiente deve produzir para as presentes e 
futuras gerações, entendendo – esta última – como um dos resultados da garantia de 
regulação eficaz que atenda a supremacia dos interesses constitucionalmente alber-
gados; de modo especial, o princípio da dignidade da pessoa humana, que só se 
realiza com a proteção de  um mínimo existencial ecológico, forte na vedação da 
degradação ambiental. Uma razão assim articulada, não pode ser refutada.

2. RACIONALIDADE ECOLÓGICA

Não apenas cada parte do mundo se faz cada vez mais parte do mundo, mas 
o mundo enquanto um todo está cada vez mais presente em cada uma de suas 
partes. Isto se verifica não só para as nações e para os povos, mas também para 
os indivíduos. Da mesma forma que cada ponto do holograma contém a infor-
mação do todo de que faz parte, de agora em diante, cada indivíduo também 
recebe ou consome as informações e as substâncias vindas de todo o universo.

Edgar Morin17 

Pensamos um modelo de racionalidade ecológica, desde uma perspectiva ecocên-
trica moderada,18 com o objetivo de construir uma crítica ética e jurídico-ambientalista. 
Entendemos por racionalidade ecológica, todo o exercício da razão que privilegia as 
formas impuras e periféricas do pensamento19, desde formas argumentativas, empíricas 

17  MORIN, E., Terra-Pátria. Porto Alegre: Sulina, 1995, p. 35
18  Uma perspectiva ecocêntrica moderada não refuta um antropologismo de meios, empregando-se aqui antropologismo, 
não como o faz o materialismo que considera o homem apenas como uma parte da natureza, sendo dela um produto; não, 
o que pretendemos com a expressão antropologismo de meios é significar os meios racionais do homem ao perceber a re-
alidade que pode compreender; assim, um antropologismo de meios, não supõe um antropocentrismo de resultados, antes, 
afirma uma holovisão do mundo da natureza e da cultura. Vamos desenvolver esta idéia mais adiante.
19  Uma razão que privilegia as formas impuras e periféricas do pensamento revela um compromisso de aprender a apreen-
der, penetrar na dimensão estética e na dimensão paidética do pensar e do agir, com a possibilidade singular de desenvolver 
a passagem do pensamento linear ao pensamento sistêmico e complexo por intermédio do uso de recursos expressivos que 
nos fornece a razão sensível, vale dizer, a capacidade humana  em captar e representar as formas cognitivas da realidade, 
desde uma proporção que reconheça similitudes e diferenças, diria Aristóteles, a percepção que nós percepcionamos 
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e procedimentos indutivos para a indagação e compreensão da realidade socioambien-
tal, privilegiando a intuição e a emoção, identificando-a com a relação substantivos 
natureza/cultura, imanente em todo o vínculo presencial biótico/abiótico. 

Perceber-se-á, assim, que uma racionalidade ecológica está, na verdade, in-
tegrada por muitas visões mesológicas: uma ecologia que pode aceder ao irracio-
nal;20 uma ecologia dos saberes, científicos ou não científicos, dos tradicionais, 
mesmo daqueles emergentes de crenças e práticas ancestrais; uma ecologia da 
relação natureza e cultura e da relação adjetivada: natural e cultural; uma ecologia 
da religião, da estética, da ética, da política, da economia, do direito, e da ciência; 
uma ecologia global, regional, local; uma ecologia urbana, rural; uma ecologia do 
indivíduo, do gremial, do social; uma ecologia energética, industrial, comercial 
e incrustada nos serviços de qualquer tipo; uma ecologia humana, interior, e que 
privilegia o alter; uma ecologia profunda, transpessoal e com aguda consciência 
holística. Uma racionalidade ecológica deste tipo aposta na convivência harmô-
nica com a natureza, intenta por todos os meios preservar as espécies (ameaçadas 
ou não), já que essas são valores humanos. 

De outro modo, ninguém mais duvida que atualmente experimenta-se 
uma crise ecológica que põe em sério risco o agora frágil equilíbrio natural 
e cultural de todas as formas bióticas e abióticas,21 fato que afirma a necessi-
dade de uma racionalidade ecológica conseqüente. Atente-se ainda, que uma 
racionalidade ecológica, ainda que se dirija numa perspectiva ecocêntrica, não 
repudia o antropocentrismo e o antropomorfismo para fazer sua, a defesa da 
diversidade no seu mais amplo sentido. Ademais, uma racionalidade ecológica 
privilegia o fator humano revelado pela “dignidade” emprestada ao ser humano, 
valor este que se estende a todas as coisas e as criaturas vivas, pois todas estão 
presentes no humano do ser.22 Uma racionalidade ecológica, por preocupar-se 

– atualidade do sensível e do sensitivo ( cf., ARISTÓTELES, Del Alma, 425b, in, Obras Completas. 2a ed. Madrid: 
Aguilar, 1967, p. 860).
20  Atente-se, na realidade não há o racional e o irracional fora do conhecimento, pois como dizia Pontes de Miranda, “a 
irracionalidade já é conhecer, e há caminhos para conhecer-se o irracional como tal: o que não conhecemos é o con-
teúdo, digamos, do irracional, mas por vezes e provavelmente sempre é o que ocorre com o nosso conhecimento” (O 
problema fundamental do conhecimento. 2.a ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1972 p. 93).
21  E aqui não falamos dos riscos produzidos pela probabilidade de perigo criada pelo “imaginário” individual ou social.
22  Por fator humano entendemos a multiplicação do que é próprio do ser no jogo humano na perspectiva de Gadamer 
(La actualidad de lo bello. Barcelona: Paidós, 1977, p. 66-68 – a lição de Gadamer vem a calhar, pois todos sabem que 
o “jogo” veste um símbolo de universalidade, pois associa às noções de regra, liberdade e totalidade, qualquer que seja a 
ordem destes termos, ao mesmo tempo, no “jogo” substituímos um estado anárquico por um estado de ordem, metaforica-
mente se pode dizer que vincula um estado de natureza a um estado de cultura, ou de um estado expontâneo para um estado 
de ordem. Talvez a idéia mais importante de Gadamer nesta obra seja a de que não podemos pensar o cultural humano sem 
pensarmos no lúdico. De outro modo, através do “jogo” encontramos uma história do “movimento”, um automovimento 
como diz Gadamer, que se revela no “jogo” e na “arte”. Ademais, Gadamer nos ensina que na prática humana o “jogo” 
inclui a “razão”, pois o homem disciplina e ordena seus próprios movimentos “como se tivessem fins”, diz ele; isto é, uma 
racionalidade livre de fins. No “jogo” – afirma Gadamer – se exige um “jogar com...” numa manifestação comunicativa), 
vale dizer, um jogo que pode incluir em si mesmo a razão, o caráter distintivo mais próprio do ser humano, consistente 
em poder dar-se fins e aspirar a eles conscientemente, e poder ironizar o característico da razão conforme a fins. Pois a 
humanidade do jogo humano tem sede em que esse jogo de movimentos ordena e disciplina, por dizer assim, seus pró-
prios movimentos; movimentos esses expletivos na combinação de dois outros fatores, o abiótico e o biótico, o primeiro, 
representando os agentes físicos, químicos, geológicos, etc., do ambiente; o segundo, relativo a cada um dos seres vivos 
da ecosfera; ademais, o fator humano revela-se num processo cujos pressupostos físicos, bioquímicos e fisiológicos vão 
integrar mecanismos que estão na base de um processo histórico e cultural, este essencialíssimo do homem e da mulher, 
não encontrado em qualquer outro ser vivo. 
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em manter contrabalançada a relação biótico/abiótico, desde uma substantiva 
relação integral natureza/cultura compromete-se com as futuras gerações ame-
açadas com uma funesta herança, consistente em receber um planeta inabitável 
pela agressão sistemática ao ambiente: envenenamento da biosfera com suas 
conseqüências, desequilíbrios climáticos e efeito estufa, deterioração da cama-
da de ozônio, desflorestamento, contaminação das águas, extinção de espécies 
vivas, desorganização urbana, enfim, um entorno depreciado para a vida em 
qualquer de suas manifestações. 

3. DA RAzÃO MODERNA – LINGUAGEM E CONSCIêNCIA: DA EXAUSTÃO DA RAzÃO 
MODERNA CONDIÇÃO PARA A RACIONALIDADE ECOLÓGICA

[...] a razão é uma capacidade neurobiológica que a espécie humana possui 
definida em sua bagagem genética [...] dentro de seus limites naturais, desen-
volvendo toda uma abstração que o colocou assustadoramente adiante das 
outras espécies animais.

Gladson Mamede23

Aqui entendemos racionalidade como domínio consciente da realidade. 
Pensamos numa racionalidade funcionalista que reconstrói a razão, pressu-
pondo que certas práticas, aparentemente irracionais, podem ser inteligíveis 
quando se captam suas funções sociais. Construir modelos para dar sentido 
à realidade, por vezes caótica, sempre levando em consideração que o real é 
um constructo, que talvez nunca se alcance – apesar de ser construída – uma 
conclusão, revela-se como soma e resultado do passado (totalidade). O real 
hoje que se nos apresenta como verdadeiro (um verdadeiro normativo que 
nos permite entender e pactuar com o nosso tempo e nosso espaço), amanhã 
será apenas parte de outra verdade (própria de um novo espaço-tempo). As-
sim, podemos breve modo, distinguir dois tipos de racionalidade ou de ações 
racionais: uma, de acordo com os fins e, outra, de acordo com valores (em 
Weber: Zweckrationalität e Wertrationalität, respectivamente). No primeiro 
caso estamos frente ao sujeito que define os fins que deseja alcançar e avalia 
os meios para alcançá-los, carrega consigo, o resultado da avaliação que fez 
das condições previsíveis da sua ação. Já no segundo caso, o sujeito credita-
se num valor e por ele pode dar a sua vida. Ao definir o valor ele age para 
concretizar o mesmo, independentemente dos meios e das conseqüências. É 
o valor o “farol” que ilumina a sua ação. Assim, quando um sujeito funda seu 
agir em um valor previamente eleito sem que lhe importem as conseqüências 
de sua ação, Weber apontava para uma “ética da convicção”; e, quando age 
de acordo com os fins objetivados – o que implica ter consciência dos efeitos 
colaterais derivados – assumindo os eventuais riscos e a responsabilidade 

23  MAMEDE, G., Semiologia e Direito: tópicos para um debate referenciado pela animalidade e a cultura. Belo Hori-
zonte: Editorial 786, 1995, p. 24
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pertinente, estamos frente ao que, o mesmo Weber, denominou de “ética da 
responsabilidade”.24

Podemos, com razoável acerto, afirmar que toda a ação humana está em 
permanente conflito com faticidades que não pode superar. Assim, apreender 
a realidade, por um ser humano que objetiva ir mais além que o presente ime-
diato, marca um processo que constitui uma tentativa de transcender o “real”. 
Contudo, todas as práticas fundadas no pensamento teórico estão encapsuladas 
nos limites da ação desse ser, são esses limites que irão determinar as formas 
do pensamento. O espaço intersticial entre limites é ocupado pela razão (uma 
razão fronteiriça na expressão de Trías25). Mas, uma “razão ocidental” com 
mais de dois mil e quinhentos anos! Uma razão que tem seu próprio mapa 
genético, sua história, seu desenvolvimento e suas inevitáveis contradições. 
Desde o ancestre ‘λόγος dominador (e dominado) do pensamento iniciou-
se – na filosofia ocidental – o campo semasiológico da razão, culminando com 
a “razão moderna”, onde ao largo dos séculos XV-XVIII procedeu a uma “re-
volução” extraordinária, desde a “revolução copérnica”, inaugurando a “razão 
técnico-científica”. Impera, então, o lema baconiano: “conhecer é poder” (o 
que se mostra, ainda com vigor, naqueles que dominam a tecnologia contem-
porânea). A redução da realidade ao poder marca a ação humana com o obje-
tivo de dominação das forças da natureza. Agora a natureza, o mundo, está de 
cócoras para o onisciente agir humano,26 situação que vai atingir mais tarde, em 
Kant, sua plenitude desenhada numa “razão prática”. 

Certamente, é com Maquiavel27 que se dá o primeiro trunfo da razão moder-
na no campo da filosofia política.28 O “racionalismo” surgido na alvorada da Idade 
Moderna teve por preocupação encontrar as circunstâncias que haviam logrado 
constituir os diversos reinos existentes. De outro lado, os filósofos empiristas des-

24  WEBER, Max, El Político y el científico. Barcelona: Península, 1989, p. 69
25  Uma razão de um sujeito fronteiriço que acaba por revelar-se um sujeito narrativo: “Entre el ser físico y el metafísico, 
o entre el ser y la nada, o entre el sentido y el sinsentido, halla el hombre su razón y su significación al constituirse 
como cópula y como disyunción. Y la forma ética, o el imperativo ético (Llega ser lo que virtualmente eres, habitante 
de la frontera del ser y del sentido), es lo que permite determinar la voluntad, y la consiguiente acción, hacia el ajuste 
de la matriz humana con su plena consecución (o finalidad), que es la vida buena que a la humanidad le corresponde” 
(TRÍAS, E.,  Ética y condición humana. Barcelona: Península, 2000, p. 63-64).
26   Cinde-se a relação substantiva natureza/cultura, com conseqüências que perduram até o presente.
27  Niccolò Macchiavelli é considerado o pai da Teoria do Estado e da Ciência Política. De origem florentina viveu entre os 
anos de 1469 e 1527. Sua principal e mais citada obra política é O Príncipe (mas vale a pena ler seu Discorsi sopra la prima 
deca di Tito Livio e Mandrágora, nesta última fica clara a noção já declarada em O Príncipe de que os homens foram sempre 
e em toda parte os mesmos: “tristi”, isto é perversos, propensos ao mal, ingratos, volúveis e sempre prontos a mostrar sua na-
tureza vil e corrupta) que dedicou a Cesar Borgia com a óbvia intenção de obter do mesmo, vários favores políticos. Maquia-
vel utiliza pela primeira vez o termo “Estado” para referir as tiranias, principados e reinados em que se encontrava dividida 
a Europa. Ao largo d’O Príncipe, se evidencia que a palavra Estado é utilizada em seu sentido latino statum que advém do 
verbo estare e cujo significado se reduz a situação ou condição. O objeto de dito livro é compilar toda uma série de normas 
políticas, organizadas conforme uma lógica que permitisse ao monarca manter a situação que até então havia caracterizado 
seu poder, e mesmo, para aumentá-lo e reafirmar sua soberania e presença na nação, sem necessitar modificar as condições de 
seu regime de governo. Maquiavel procurava demonstrar que a moral não tem lugar na política nem na arte de governar, e isto 
era importante saber para a manutenção no poder. Maquiavel não se ocupa de definir o que se deve considerar como Estado, 
não obstante, ele é o primeiro a utilizar a expressão para referir as organizações políticas da baixa idade média, cujo poder era 
exercido em parte pelos reis e príncipes, e em outra facção, através de terras-tenentes, os senhores feudais.
28   Em O Príncipe fica bem desenhado o significado do poder e o papel que exerce o governante de um Estado. Atente-se, 
que na Idade Media se havia sintetizado a idéia do Estado, como a existência de uma ordem natural proporcionada por 
Deus aos homens. Dita ordem era, em princípio, inquestionável e se acreditava que só se podia aceder a seu conhecimento 
através de  níveis de contemplação.
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sa época trataram de analisar a evolução do Estado a partir de uma dialética da 
historia, que explicasse a origem e a práxis do poder dos governantes, para encon-
trar uma resposta para a existência social.29

4. UM POUCO DE HISTÓRIA

 No decorrer dos séculos XVI e XVII, o racionalismo aproxima-se do heré-
tico, na formulação política, como a heterodoxia religiosa representada por Pascal 
e o jansenismo.30 Perseguem-se a ambos; ademais, Tomas Moro (1478) é deca-
pitado; em 1535, Galileu (1564-1642) é condenado pela Inquisição; Descartes 
(1596-1650), em busca de mais liberdade, preferiu emigrar para a Holanda. As 
matemáticas e, sobretudo, a física ao refutar as concepções teológicas têm tam-
bém um caráter perturbador e subversivo. 

O século XVII marca bem o desenvolvimento da razão desde posturas em-
piristas e racionalistas, estabelecendo novos fundamentos por via epistemológica 
e metafísica. Assim, a postura empirista vai caminhar para fundar um tipo de 
racionalidade que, em ordem epistêmica, elege a natureza humana como foco de 
estudo. A ordem é tematizar o real com o material que os sentidos possam ofere-
cer. A razão se humaniza e subjetiviza no delimitado espaço da experiência; aí, o 
humano de igual a igual do não-humano se concreta e se substantifica na nature-
za. A postura racionalista elege a via da metafísica da razão para substantificar o 
mundo, assim, produz diferentes perspectivas metafísicas: uma ontologia e uma 
epistemologia; postula-se a exigência de um discurso metódico (Descartes). 

Sobressai-se Spinoza (1632-1677) com sua Ética, cujo núcleo reside no es-
tabelecimento de um link entre as ordens das idéias e das coisas, como ordem da 
razão. Logo, vai conceber uma substância única (Deus, sivi Natura) como produto 
de uma racionalização da “mente”, a semelhança da razão que reflete o processo 
e a ordem do mundo. A perspectiva epistemológica do racionalismo estava imersa 
num matematicismo vigente durante parte do século XVI e mesmo do XVII, onde 
se constrói uma idéia de mathesis universalis como uma moldura de sabença apta 
a enquadrar todo o conhecimento. 

O século XVIII – herdeiro de Descartes – concretiza com a Ilustração o 
triunfo de racionalismo. É o século da razão com seu brilho a iluminar a crença 
na evolução e no progresso. Uma nova ordem está em gestação e confronta os 
ideais impostos pela Igreja e pelo Estado no século XVII. Toda a crítica ao abso-

29   Daí, as teorias do “contrato social” que pressupunham uma natureza humana investida de direitos e poderes naturais, 
de modo tal que o “contrato” passa a ser celebrado entre pessoas formalmente iguais. Todo o iusnaturalismo, emergente 
então, leva em consideração um modo de “racionalização do Estado” – um racionalismo estatal – que faz com que sob o 
domínio da lei – como norma do Estado – esse possa viver o racional, fomentando-se à liberdade. É assim que a racionali-
zação do agir humano se vincula a organização política da sociedade. O que se vê, portanto, é uma renovada secularização, 
onde Kant recupera a fórmula do contrato social como uma idéia regulativa. Para a secularização do saber foi um passo, 
promovida pela ciência que municiou, inclusive, novas concepções políticas que, por sua vez, produziram a secularização 
do poder simultaneamente com a do dever com assento na filosofia moral dominante
30  Diz-se do pensamento de Cornélio Jansenio (1585-1683), bispo condenado como herege pela Inquisição, em seus 
princípios, ademais de negar o livre-arbítrio, estava como núcleo à afirmação que a natureza humana era por si só, incapaz 
do bem.
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lutismo (Estado e Religião) se faz no nome insuspeito da razão. Por todo o século 
XVIII segue o paradigma da razão moderna, momento em que atinge o seu ápice. 
Pensadores como Kant31 e Hegel32 pontificam. Com o pensamento hegeliano de 
constituição da razão moderna (que adentra o século XIX, e ainda hoje persiste) 
firma-se o processo através do qual se intentou amplificar a razão a todo o saber, 
do poder e do fazer, encharcando com isso todas as dimensões da vida. 

Conclui-se uma etapa da história; então, nada mais fica de fora ao adotar-se a 
perspectiva da totalidade, dialeticamente demonstrada por uma razão que se basta 
a si mesma, ou melhor, que se sabe consciente de si mesma. Portanto, é a partir de 
Hegel que tem início outra história, matizada pela crise da razão moderna. Con-
tudo, o estupendo da filosofia hegeliana está em ultrapassar a razão mecanicista, 
sua filosofia dialética vai tratar de processos e não de “acontecimentos solitários”, 
trata de inter-relacionamentos, e não de situações isoladas umas das outras. Este 
sim é, verdadeiramente, um modo moderno e científico de interpretar o mundo. 
No entanto, seu Achilles’ heel consistiu nas correntes idealistas que o algemavam 
ao encarcerado de uma idealidade que impediu a aplicação efetiva do método 
dialético ao “mundo real” de modo conseqüente, pois em lugar da “matéria”, do 
físico e suas implicações, acolhe o mundo da “Idéia Absoluta”, mundo em que as 
“coisas reais”, os processos e procedimentos da vida, as pessoas e as instituições 
são sujeitos/objetos substituídos por insubstanciais entidades ideadas. 

A crítica de Engels (1820-1895) foi cáustica ao dizer que a filosofia de Hegel 
foi o aborto33 mais colossal do pensamento filosófico, pois suas idéias estavam de 

31  É desde Kant (1724-1804), pai do idealismo, e de sua “crítica da razão” que se impõe a pergunta que fez: “Que posso 
saber?”. A resposta cinde o substantivo “razão” e o adjetivo “racional”: aí está aberta a porta para transformar a crítica 
da razão moderna em metacrítica. Todo o desenvolvimento posterior do pensamento de Kant – que aqui não podemos ou 
devemos enfrentar – o leva pensar que, com a sua descoberta das leis universais do pensamento, as estruturas do a priori 
asseguram a objetividade do conhecimento. Contudo, quando faz a segunda e terceira perguntas: “Que devo fazer?” e “O 
que me está permitido esperar?”, procura estabelecer os usos da razão: razão teórica e razão prática. Se uma impõe suas 
condições para o conhecimento, outra estabelece as condições para o agir.
32  É com Hegel (1770-1831) que se dá a  marca completória da razão moderna. Com ele e após ele se inaugura a filosofia 
contemporânea. Com ele altera-se a perspectiva da razão, agora como razão dialética (Hegel, grande conhecedor do pen-
samento grego, dele muito se aproveitou, certamente, muito de Heráclito, onde nos seus fragmentos já se delineia uma 
“razão dialética” (cf. KIRK, G. S., RAVEN, J. E. e SCHOFIELD, M., Os Filósofos Pré-Socráticos – História Crítica com 
Seleção de Textos, 4.a ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994, p. 193 e ss.). Em seu famoso apotegma, frontis-
pício de seus Princípios de filosofia do direito, afirmava: “O que é racional é real, e o que é real é racional”. A afirma-
ção, sem dúvida, pode proporcionar uma série de críticas, mas não é o lugar aqui para desenvolvê-las e, por isso, vamos 
apenas anotar o seguinte (seguindo as aclarações do próprio Hegel): primeiro, tudo é racional porque todos os aspectos 
da realidade cabem dentro da razão, dado que a razão – para Hegel – é temporal, concreta e mundana (atente-se que para 
Hegel a razão não está divorciada do mundo, ao contrário, está no mundo, na natureza e no espírito, está no passado e se 
desvela num presente contínuo, impregna o sujeito e as instituições, estabelecendo para isso uma série de configurações 
(Cf. Hegel, in, KENNY, A., The Oxford Illustrated History of Western Philosophy. Oxford: Oxford University Press, 
1994)); segundo, o real é racional pois o real é idéia – razão – para uma mente, vale dizer, para um sujeito que pensa: a 
realidade é a realidade pensada.
33  Cf. ENGELS, F., Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã, in, MARX, K., ENGELS, F. Textos Filosófi-
cos. Lisboa: Editorial Presença, Biblioteca de Ciências Humanas, s/d., p. 24; 27 e s.; 33 e s.; cf., especialmente, El Anti-
Dühring – Introducción al estudio del socialismo. 4ª ed. Buenos Aires: Editorial Claridad, 1972, p. 32: El sistema de He-
gel fue un aborto colosal, el último de su género. Además, adolecía también de una contradicción interna e incurable; 
de una parte, su postulado fundamental era la concepción histórica según la cual la historia de la humanidad es una 
evolución que en razón de misma naturaleza no puede hallar su conclusión en el descubrimiento de una verdad absoluta 
y, de otra parte, este sistema pretende ser justamente la expresión de esta verdad absoluta. Un sistema de la naturaleza 
y de la historia que abarca todo y contiene todo, está en contradicción con las leyes fundamentales del pensamiento 
dialéctico; pero esto no se opone, de otra parte, de ninguna manera, sino por lo contrario, implica que el conocimiento 
sistemático del conjunto del mundo exterior haga progresos gigantescos de generación en generación.
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“cabeça para abaixo”, assim procurou inverter a posição hegeliana transformando 
a dialética idealista em um materialismo dialético.34

5. A RAzÃO EM SEDE AMBIENTAL (NÚCLEO ESSENCIAL) 

A relação entre uma incipiente “razão” e “ambiente” passa, inicialmente, 
por um determinismo ambiental através uma tríade conceptual: (1) uma con-
cepção de mundo e de criação deste mesmo mundo; (2) influxo do entorno 
físico sobre o homem e a mulher; e, (3) a transformação do mundo pelos seres 
humanos.35 

Os pensadores pré-socráticos preocupados com uma teogonia e uma cosmo-
gonia homogênea intentaram dar uma explicação para a criação do mundo e sua 
permanência; o primeiro período do pensamento grego estava profundamente 
imerso na mitificação teogônica da criação do mundo; aí importava a cosmogonia 
fundada em Okeanos (um vasto rio que circundava a orla do disco terrestre)36 e 
Nyx (à noite, dominadora dos deuses e dos homens).37 As cosmogonias órficas, 
faziam da Noite, a origem de todas as coisas. Todavia, é com Hesíodo que se pensa 
a separação da terra e do céu. Para Hesíodo, o problema cosmológico tem já um 
aceno de impostação filosófica, uma tentativa de investigação; por isso, sua teogo-
nia incorpora uma cosmogonia implícita, pois o problema da origem do mundo e 
da causa de todas as coisas está vinculado ao da geração dos deuses38, porquanto 
no pensamento político de Hesíodo, os deuses não são mais que representações 
míticas de forças naturais e assim encarnam os mais elevados ideais da vida grega 

34  Ainda que larga a citação vale reproduzir Engels: Desde el  momento que se comprendía el error total del idealismo 
alemán, necesariamente se llegaba al materialismo, pero, entiéndase bien, que no al puramente mecanicista, exclusivo 
y metafísico del siglo XVIII. En lugar de condenar pura y simplemente toda la historia pasada, a la manera de los 
revolucionarios ingenuos, el materialismo moderno ve en la historia la evolución misma de la humanidad cuyo movi-
miento se halla sometido a leyes que es fuerza reconocer. Hegel, como los franceses del siglo XVIII, se representa la 
naturaleza como un todo que permanece idéntico a sí mismo, se mueve en un movimiento circular dentro de estrechos 
límites, un mundo de astros eternos, como los de Newton, y en que los seres organizados están clasificados en especies 
invariables, como lo enseño Linneo; por el contrario, el materialismo sintetiza los procesos recientes de las ciencias 
naturales, según los cuales la naturaleza también tiene su historia en el tiempo: los planetas como las especies vivas 
que los habitan, si las condiciones exteriores les son favorables, nacen y desaparecen, y las órbitas que recorren, si 
aún hay razón para creer sean circulares, tienen dimensiones infinitamente más considerables de cuanto se suponía. 
En uno y otro caso, tal materialismo, esencialmente dialéctico, no implica ninguna filosofía superpuesta a las demás 
ciencias. Desde el momento que se pide a cada ciencia se dé cuenta de su posición en el conjunto total de las cosas y 
del conocimiento de las cosas, tornase superflua una ciencia especial del conjunto; lo que subsiste de toda la antigua 
filosofía y conserva una existencia propia es la teoría del pensamiento y sus leyes –la lógica formal y la dialéctica–. 
Todo lo demás se resuelve en la ciencia positiva de la naturaleza y de la historia (ENGELS, F., El Anti-Dühring – Intro-
ducción al estudio..., p. 32-33).
35  Aliás, Clarence Glacken, em livro magnífico, com precisão anota: “Na história do pensamento ocidental, o homem 
tem se perguntado sobre sua relação como a terra habitável. É a terra uma criação feita de propósito? Tem seus climas, 
seus relevos e a configuração de seus continentes alguma influência sobre as características morais e sociais de seus 
habitantes, e também sobre o caráter r natureza da cultura humana: em sua larga posse da terra, e de que maneira a 
tem transformado o homem? (GLACKEN, C. J., Traces on the Rhodian Shore. Berkeley: University of California Press, 
1967, p. 14).
36  Cf., KIRK, G. S., RAVEN, J. E. e SCHOFIELD, M., Os Filósofos Pré-Socráticos..., p. 3 a 15: até os deuses são ven-
cidos pelo sono (p. 12).
37  Platão apresenta a seguinte genealogia: “Oceano e Tétis foram filhos de Gaia e Uranos, e deles nasceram Phorkus, 
Chronos, Rea e os que vão com eles (PLATÃO, Timeo, o de la naturaleza, in Obras, 40a-d. 2ª ed. Madrid: Aguilar, 1969, 
p 1141
38  Cf., SCIACCA, M. F., História da Filosofia. Vol. I., 3ª ed. São Paulo: Mestre Jou, 1967,  p. 24 e s.
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de então; desta circunstância, flui a necessidade de conciliação dos homens com 
os deuses, harmonizando-se com a natureza. Para Hesíodo, primeiramente surgiu 
o Chaos, entendido objetivamente como um “espaço”, ou intervalo delimitado, 
vale dizer o “lugar” determinante da separação entre a terra e o céu, pois a terra 
surge assim que o espaço está constituído (também se pode introduzir aí Eros, na 
sua representação de “chuva/sêmen”, que flui entre a terra e o céu).39 

A separação da terra e do céu na literatura grega pode ser encontrada em 
Eurípedes, em Diodoro e em Apolonio de Rhodes. De outro modo, em fontes 
não gregas, a versão semítica é eloqüente no Gênesis i, 6-8 [...] no princípio 
Deus criou o céu e a terra. E a terra era informe e vazia... Ainda, no primeiro 
período grego, o primeiro pensador a abandonar uma concepção mitológica do 
cosmos, foi Tales de Mileto. Para ele todas as coisas estão impregnadas de um 
“princípio vital”, sendo a água (hidor) o princípio e a substância de todas as 
coisas, a água está sob a terra e a sustenta. A contestação vem com Anaximan-
dro de Mileto, e sua dimensão de “o indefinido” (τò  άπειρον  – o apeiron) como 
princípio de todas as coisas, “como tal, não é água nem qualquer outro dos cha-
mados elementos, dele [do indefinido] provém todos os céus e os mundos neles 
contidos; [...] como fonte de geração de todas as coisas é também aquela em que 
se verifica a destruição “segundo a necessidade”...”.40 Kirk et alli, sustentam 
que “o indefinido” de Anaximandro revelava-se numa “extensão espacial enor-
me e indefinida”, vale dizer, uma substância que “envolvia todas as coisas”.41 
Num estádio intermediário de sua cosmogonia, Anaximandro creditava “aos con-
trários” um importante papel no equilíbrio da “substância” natural, e desenha 
um paradoxo “discórdia é injustiça”, dizia: 

[...] a prevalência de uma substância à custa do seu contrário é ‘injustiça’, e a 
reação verifica-se através da aplicação do castigo, com a restauração da igual-
dade – de algo mais que igualdade, porquanto o prevaricador fica, também, 
privado de parte da sua substância original. Está é dada à vítima, além daquilo 
que lhe pertencia, e por sua vez conduz aoκòρος 42, ao excesso, por parte da 
primeira vítima, que passa a cometer uma injustiça contra o antigo agressor. 

Logo, tanto a continuidade como a estabilidade da mudança natural estavam, 
para Anaximandro, motivados por meio desta metáfora antropomórfica. É com 
Anaximandro, também, que se desenha pela primeira vez uma zoogonia e uma 
antropogonia, uma tentativa de explicar racionalmente a origem do homem e do 
mundo.43 

39  Cf. KIRK, G. S., RAVEN, J. E. e SCHOFIELD, M., Os Filósofos Pré-Socráticos..., p. 33
40   Frag. de Simplício, Pgys. 24, 13, citado por KIRK, G. S., RAVEN, J. E. e SCHOFIELD, M., Os Filósofos Pré-Socrá-
ticos..., p. 105-106
41   Auts. cits., op. cit., p. 118
42  No texto, κòρος , quer expressar saciedade, fartura, também, arrogância, altivez, insolência (cf., Diccionario Manual 
Griego Clássico. Barcelona: Vox, 2000)
43  No frag. de Censorino: “Anaximandro de Mileto pensou que da água e da terra aquecidas surgiram os peixes ou seres 
muito semelhantes aos peixes; entre estes se formou o homem, sob a forma de embrião retido dentro deles até a puberda-
de; quando, por fim, os seres semelhantes a peixes se romperam, deles saíram os homens e as mulheres já capazes de se 
alimentarem” (citado e traduzido por Kirk et alli, op. cit., p. 142-143).
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De outro modo, Heráclito, de certa forma, inaugura uma “unidade de pensa-
mento sistemático” inovadora para o seu tempo. No seu pensamento, o mundo é 
interpretado de forma sistemática, pois vivemos no universo que nos permitiu e 
permite existir, esse universo está também, no logos, como entendido pelo grego, 
que afirmava: “[...] a sabedoria consiste numa só coisa, em conhecer, com juízo ver-
dadeiro, como todas as coisas são governadas através de tudo”.44 Heráclito fundava 
a sabedoria no λòγος, o verdadeiro constituinte das coisas; e, é neste sentido que o 
aproximava do metro (μετρòν), da proporção (ανάλογον), pois ele entendia que a 
vida do homem está indissociavelmente ligada a tudo que o rodeia45. É através da 
proporção e do equilíbrio que o mundo se mantém pensava Heráclito, e afirmava: 

“[...] esta ordem do mundo (a mesma das coisas) não a criou nenhum dos deu-
ses, nem os homens, mas sempre existiu e existe e há de existir: um fogo sempre 
vivo que se acende com medida e com medida se extingue”.46

De qualquer forma, todas as cosmogonias gregas apontavam o entorno como 
determinante da natureza humana, ademais de sua atividade e organização social. 
No pensamento grego a mais notável contribuição para este paradigma determi-
nista veio com Hipócrates de Cos, no quinto século (a.C); com ele, pela primeira 
vez têm-se insertas as influências “dos ares, das águas e dos lugares” sobre o 
comportamento humano, explicando sua diversidade e especialmente a etiologia 
das doenças. Ainda que num primeiro momento, suas explicações pareçam insub-
sistentes, devemos contextualizar o espaço, o tempo e o estágio do conhecimento 
em que foram expendidas, assim, vejamos o que afirmava Hipócrates: 

Quando uma raça habita em um escarpado país montanhoso, a uma altitude con-
siderável, constantemente chuvoso e com uma bem demarcada diferença entre as 
estações, então sua população será, geralmente, de estatura elevada, nitidamente 
audaciosa e valente, contudo, dotada de pouca agressividade em seu caráter. De 
outro modo, em terras baixas, sufocantes, abafadiças, com prados... apresenta-se 
mais fleumática e colérica. A valentia e a audácia não forma parte de seu caráter, 
ainda que as possam adquirir com uma formação educacional adequada.47

Séculos depois a Geografia de Strabo,48 dispunha ao lado do determinismo 
que implica o ambiente na formação dos caracteres dos povos, outros fatores 
lhes são atribuídos, como as condições sociais, a educação e a sua forma de 
organização, assim:

44  Cf. Frag. 41, Diógenes Laércio IX, 1, in, KIRK, G. S., RAVEN, J. E., SCHOFIELD, M., Os filósofos pré-socráticos 
– História Crítica com Seleção de Textos. 4.a ed., trad. de Carlos A. Louro Fonseca. Lisboa: Fundação Calouste Gul-
benkian, 1994, p. 210
45  Cf., op. cit., p. 210
46  Cf. Frag. 30, Clemente V, 104, 1, in, op. cit., p. 204-205
47  HIPOCRÁTES, On Airs, Waters and Places, in Lloyd, W. F., Hippocratic Writings. Harmondsworth: Penguins Books, 
1984, p. 67
48  Strabo (o grego) (63/4 a. C – 24 d. C), historiador, geógrafo e filósofo. Em filosofia era um estóico e politicamente um defensor 
do imperialismo romano. Escreveu um tratado imponente de geografia, uma história descritiva das pessoas e dos lugares de dife-
rentes regiões do mundo conhecido de sua época (cf. The Columbia Encyclopedia, Sixth Edition.  2001-05,  Barleby.com – Graet 
Books online: www.bartleby.com/br65.html ).  Sua Geografia pode ser consultada online, nos seguintes endereços:
  http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/home.html; http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/
ptext?lookup=Strab.+toc; e, http://members.aol.com/spothecary/editions.html 
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[...] A forma de governo, modo de vida e as artes, e de certas fontes flores-
cem sob qualquer seja o clima em que se encontram; contudo, o clima tem sua 
influência, e por conseqüência, se algumas peculiaridades se devem à natureza 
do país, outras são os resultados da interação social, das instituições e da edu-
cação. Não é tanto pela natureza de seu país como por sua educação que os 
atenienses cultivam a eloqüência, enquanto os macedônios não o fazem, nem 
tampouco os tebanos, que estão muito mais próximos.49 

Como se pode observar da citação acima, ademais do determinismo do meio, 
o “social se explica pelo social”, antecedendo em dezoito séculos ao pensamento 
Durkheim. Este mesmo determinismo em forma débil vai se encontrar em Santo 
Tomás de Aquino. Com efeito, o aquinate, dez séculos depois de Hipócrates assim 
se manifestava:

[...] o corpo não [é] alheio às leis naturais, [podem], portanto, os agentes exte-
riores servir-lhes de maior ou menor ajuda ou utilidade, dado que sua vida se 
sustentava com alimentos. E assim não há inconveniente em dizer que uns fos-
sem mais robustos, de maior altura, de maior beleza ou complexão que outros 
devido às influências da atmosfera [clima] ou dos astros [...].50

Fora da manifestação cultural do ocidente, um pensador islâmico de relevo, 
apostando pelo determinismo ambiental, foi Ibn Khaldoun.51 No seu Maqadimah, 
Ibn Khaldoun objetivava o estudo da distribuição das culturas no mundo, desde a 
base geográfica destas culturas, para tanto incluía, entre outros fatores, o clima, 
como uma variável importante para definir o caráter moral dos homens;52 ade-
mais, Ibn Khaldoun, analisava as conseqüências  do uso dos “recursos ambien-
tais” – com forte acento nos alimentos – sobre os hábitos sociais e as condições 
sanitárias e médicas. 

No Renascimento, o politólogo Maquiavel no seu célebre Discorsi sopra la 
prima Deca di Tito Livio comentando sobre o “caráter dos povos”, também mani-
festa o determinismo ambiental que o constituía.53 

49  Strabo, citação que colhemos em GLACKEN, C. J., Traces on the Rhodian Shore. Berkeley: University of California 
Press, 1967, p. 198
50  TOMAS DE AQUINO, S., Suma Teologica. Tratado del Hombre. 1q,96 a.3. Tomo III. Madrid: Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1959, p. 658
51  IBN KHALDOUN (1332-1395), é reconhecido universalmente, como o fundador da Sociologia e das Ciências Históri-
cas, sua obra mais famosa, o Muqaddimah (Prolegomena). Seus antepassados eram árabes iemenitas (do Iêmen, sudoeste 
da Ásia) que se estabeleceram na Espanha no começo do século oitavo, na Sevilha muçulmana. Grande pensador incursio-
nou pelas mais diversas ciências de sua época, estudou o Qur’an, as tradições de Maomé o profeta, e outros estudos islâ-
micos, tais como a dialética teleológica, a shari’a (norma islâmica jurisprudencial da escola de Maliki). Estudou também 
literatura, filosofia, matemática e a astronomia árabes.
52  Ensinava Ibn Khaldoun, sobre o espaço físico asiático: “As zonas quinta, quarta e terceira ocupam uma posição inter-
média. Têm muita moderação, que é justo meio. A quarta zona, a mais perto do centro, é a mais temperada que pode 
ser... O físico, o caráter de seus habitantes é temperado em relação ao alto nível requerido pela composição do ar em que 
vivem” (The Muqaddimah, An Introduction to History. Princeton: Princeton University Press, 1967, p. 310). 
53  [...] e pelo que concerne a lassidão que a situação poderia engendrar, deve velar-se para que as árduas tarefas que o 
“lugar” não faz cumprir se aplicam por lei; assim como imitar o exemplo daquelas nações bem formadas que, vivendo 
nos países mais férteis e agradáveis que como tais deveriam provavelmente dar lugar a raças apáticas e afeminadas, 
ineptas para todas as atividades humanas, para compensar o agravo aportado pela amenidade e a influência relaxante 
do solo e do clima” (MACHIAVELLI, N., Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio. Tutte le Opere di Niccolò Machia-
velli. A cura di Mario Martelli. Firenze: Sansoni  Editore, 1971, EDIzIONE ELETTRONICA DEL: 10 gennaio 1998 – em 
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Dois anos após da morte de Maquiavel, nasce Jean Bodin (1529-1596), talvez 
o pensador mais importante do Renacimento ao tratar da relação entre história e en-
torno (ambiente) social. Bodin pela primeira vez intenta analisar os sistemas legais 
e os processos históricos desde a astrologia e o meio ambiente, Bodin foi o autor de 
duas obras decisivas para assentar a tradição ambientalista moderna. Em Methodus 
ad facilem historirum cognitionem (1566)54 realizou um autêntico tour de force com 
o saber de seu tempo para sistematizar os princípios gerais da teoria climática. Em 
Les six livres de la République,55 publicado dez anos depois, levou explicitamente à 
reflexão sobre o clima, o temperamento, o caráter moral e a condição dos homens ao 
terreno da política e das formas de governo. O problema essencial para Bodin é o do 
caráter nacional. Dada a diversidade de povos e culturas, ele perguntava, podemos 
governar do mesmo modo todas as nações?, ou devem adequar-se as leis à natureza 
dos povos? Estas questões aparecem nitidamente investigadas no livro quinto da Re-
pública, que constitui um pequeno tratado de pedagogia política dirigido a expor as 
regras da arte de governar. Segundo Bodin, da conjugação de fatores geográficos, 
como a latitude, a longitude, o regime dos ventos, a altura e a fertilidade do solo, 
resultam inclinações naturais dos povos. O meio geográfico opera assim como um 
elemento inercial na historia das sociedades humanas. A aplicação desta tese aos 
problemas práticos de governo é a lógica, dadas as premissas da teoria dos climas, 
a variedade de temperamentos e caráter dos povos explica e justifica a diversidade 
de suas instituições, leis e formas de governo.56

 Mais tarde, Montesquieu (1689-1755) retoma o determinismo ambiental 
inaugurado com Hipócrates. Em verdade, de ordinário, o Barão de Montesquieu 
contribuiu notavelmente com o determinismo ambiental, sendo dele o seu maior 
expoente. Ele se apropria das afirmações de Bodin no sentido que o clima e es-
pecialmente o tipo de solo são os vetores primordiais da personalidade de um 
povo ou de uma nação dados. Essas características, por sua vez, vão determinar a 
estrutura social que decide sobre tipo de legislação desse povo ou nação.  E m 
seu De l’esprit de les lois, vai afirmar Montesquieu que as leis:

[...] devem estar relacionadas com o entorno físico do país; com o clima ge-
lado, abrasador ou temperado; com a qualidade do terreno, sua situação ou 
extensão. [...] os climas distintos que deram lugar aos distintos modos de vida 
formaram os diversos tipos de leis.57

O Barão de Montesquieu acreditava firmemente que – segundo o cien-
tificismo de sua época – o frio e o calor tinham um efeito decisivo sobre os 

Internet:  http://www.liberliber.it/biblioteca/licenze/; acessado em 11/03/2004)
54  BODIN, J., Methodus ad facilem historiarum cognitionem, Amsterdam: Aaalen Scietia, (1650)1967 (edição fac-
símile).
55  BODIN, J., Los Seis libros de la república. Seleção, estudo preliminar e tradução de Pedro   Bravo Gala. 2.a ed. Madrid: 
Tecnos, 1992
56  BODIN, J., op. cit., p. 67
57  MONTESQUIEU, (Charles de Secondat) Barão de, De l’Esprit des Lois, in, Ouvres Complète. Paris: Bibliothèque de 
la Pléiade, 1951, p 248
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órgãos mais importantes do corpo humano que determinavam sua conduta 
individual.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), com Emile (1762) vai contrapor ao 
determinismo montesquiniano com a educação; é a educação que proporciona a 
transformação da sociedade e do ambiente. Portanto, a diferença entre as nações 
está na educação

[...] é por isso que nas antigas distinções de raça, os efeitos do clima e do solo 
marcavam maiores diferenças entre nações no sentido de temperamento, aspec-
to, costumes e caráter, que em nosso tempo, em que a inconstância da Europa 
não deixa tempo para que atuem os fatores naturais, e em que se cortam os 
bosques e se esgotam as várzeas, em que a terra é mais geralmente cultivada 
ainda que menos cabalmente produtiva; de maneira que as mesmas diferenças 
entre nações já não se podem detectar-se só nas características físicas.58

Deste recorrido podemos concluir que a razão ecológica, determinista, que 
percorreu dois milênios começa somente no final do século XVII e inícios do 
XVIII a mudar, pois se desenvolve uma percepção crescente entre os pensadores 
do século XVIII que a relação entre os seres humanos e o ambiente é uma relação 
complexa, onde se o ambiente tem um papel importante, não menos importante 
era a atuação dos seres humanos sobre o ambiente, gerando-se impactos apre-
ciáveis neste mesmo ambiente. Um novo discurso ambiental vai ser produzido, 
resultado, especialmente, das conquistas científicas que se vão acumulando.

No século XIX, uma relação de reciprocidade entre o ser humano e o meio 
ambiente começa a ser esboçada de modo mais consistente. Não mais uma razão 
determinista, mas uma relação de reciprocidade entre humanidade e meio am-
biente, conduzindo ao que poderíamos denominar de determinismo mitigado. O 
grande nome é o de Alexander Von Humboldt (1769-1859). Legítimo sucessor de 
Strabo, na criação de uma geografia moderna. Humboldt vai adotar uma postura 
que hoje denominaríamos de ecológica, quando afirma categoricamente a intera-
ção de ação entre a sociedade e o ambiente.59

Assim, toda a temática do determinismo (agora um determinismo débil) pas-
sa a ser a questão da ação transformadora do ser humano exercida sobre a nature-
za, pois afirmava Elisé Reclus (1830-1905), grande geógrafo francês:

[...] a ação do homem é capaz de esgotar as várzeas e lagoas, de reduzir os obs-
táculos entre países distintos e de modificar a distribuição original das espécies 
de animais e plantas, até o ponto em que estes fatos são de importância decisiva 
nas mudanças por que está atravessando a superfície do globo. A ação do homem 
pode embelezar a terra, mas pode também desfigurá-la; segundo os costumes e 
condição social de cada país, se contribui para a degradação ou a glorificação 
da natureza. O homem amolda a sua imagem o país em que vive.60

58  ROUSSEAU, J-J., Emile: or on Education. Harmondsworth: Penguin, 1991, p. 451
59  Citação que colhemos em JAMES, P., All Possible Worlds. Illinois: Odyssey Press, 1972, p. 578
60  Citação que colhemos em PEET, R., Radical Geography: Alternative Viewpoints on Contemporary Social Issues. 
London: Methuen, 1979, p. 59
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Na primeira metade do século XX, ambientalismo determinista se fez re-
presentar por Ellsworth Huntington (1876-1947), que estudou minuciosamente 
a relação entre o nomadismo, o clima e a conquista civilizatória.  Ele afirmava: 
“[...] só em regiões onde o estímulo climático é importante alcançaram as nações 
o mais alto nível de civilização”.61. A superação do determinismo só vai acontecer 
com o “possibilismo” (cujo enfoque ecológico está no desenho de uma ecologia 
cultural na antropologia, de uma ecologia humana ou social na sociologia e na 
geografia) com a densa crítica que lhe fez Darril Forde nos seguintes termos:

As condições físicas estão presentes em todo o desenvolvimento e em toda a 
pauta cultural, sem exclusão do mais abstrato e do mais imaterial sentido; sem 
dúvida, elas estão presentes não como determinantes, sim como uma categoria 
de matéria prima para a elaboração cultural. O estudo das relações entre as 
pautas culturais e as condições físicas é da maior importância para compre-
ender a sociedade humana, contudo, não se podem pensá-las em termos de 
simples controles geográficos supostamente identificados a primeira vista... 
Deve-se estudar, em primeiro lugar, a cultura como entidade de desenvolvimen-
to histórico. O conhecimento por mais meticuloso da geografia não nos será 
útil se não se capta o tipo de desenvolvimento cultural.62 

Como representante notável do possibilismo, Franz Boas desponta, não só 
na antropologia norte-americana, como na européia. Para Boas os fenômenos cul-
turais são de tal complexidade que lhe parecia impossível encontrar leis culturais, 
assim afirmava:

[...] as condições causais dos acontecimentos culturais se encontram sempre na 
interação entre os indivíduos e a sociedade, e nenhum estudo classificatório das 
sociedades resolverá o problema [...] O material da antropologia é tal que tem de 
ser uma ciência histórica, uma das ciências cujo interesse centra-se em entender 
os fenômenos individualizados mais que em estabelecer leis gerais que, visto a 
complexidade do material, serão necessariamente vagas e quase poderíamos di-
zer tão evidentes que são de pouca ajuda para uma verdadeira compreensão.63

Na geografia, o possibilismo encontra no pensamento de Carl O. Sauer seu 
melhor desempenho, com efeito, para Sauer, o objetivo da geografia não está no 
desvelamento das influências ambientais, mas na investigação de como as socie-
dades através de suas tradições culturais e históricas têm se servido do meio am-
biente, pois para o geógrafo, o ambiente somente põe  limites à ação do homem, 
v.g., baixas temperaturas restringem o cultivo de determinadas espécies. Sauer 
concebe a humanidade, efetivamente, como agente de transformação ambiental, 
pois meio ambiente e recursos são termos culturais que expressam tanto capaci-
dades técnicas como valores sociais.64

61  HUNTINGTON, E., Civilization and Climate. Hamden: Yale University Press, 1971, p. 239
62  FORDE, D., Habitat, Economy and Society. London: Methuen and Co. Ltd., 1934, p. 464
63  BOAS, F., Race, Language and Culture. Chicago: Free Press, 1982, p. 257
64  SAUER, C. O., Land and Life. Berkeley: California University Press, 1963, p. 507
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 O que seguiu foi a radicalização do biologismo, fortemente influenciado 
por Charles Darwin (1809-18820), seguido por Spencer, Wallace, Haeckel e tan-
tos outros. A propósito, a Ernst Haeckel (1834-1919), deve-se o termo ecologia. 
Na contemporaneidade como expoente máximo, sobressai-se o biólogo Edward 
O. Wilson, com sua sociobiologia. A partir dos anos sessenta, vamos encontrar 
uma razão ambientalista centrada na denominada “nova ecologia” ou ecologia 
sistêmica. A propósito, o conceito de “ecossistema” foi utilizado por primeira 
vez, por Arthur Tansley,65 inspirado nos modelos termodinâmicos da física, sendo 
formulado em termos de energia, com efeito,

O conceito mais importante é [...] o sistema global (no sentido da física), 
incluindo não só o complexo do organismo, mas também o conjunto de fatores 
físico que formam o que chamamos de meio ambiente [...] São os sistemas 
assim formados os que [...] (são) as unidades básicas da natureza sobre a face 
da terra [...] Estes ecossistemas, tal como podemos chamá-los, são de tipos e 
tamanhos muito variados.66

Da ecologia sistêmica para a ecologia como sistema cibernético foi um pas-
so, seu expoente Ramón Margalef, que desde uma perspectiva funcionalista inten-
ta uma “revolução quantitativa” na investigação ecológica, assim:

[...] A cibernética se refere aos sistemas. Cada sistema é um conjunto de ele-
mentos ou unidades ou compartimentos diferentes, cada um dos quais pode 
existir em estados muito diferentes, tais que a seleção de um estado se vê in-
fluenciada pelos estados dos outros componentes do sistema. Os elementos 
relacionados por influência recíproca constituem-se em um anel de retroali-
mentação. Este anel pode ser negativo ou estabilizador, como os que formam 
um aparelho de calor e seu termostato, ou os mecanismos que regulam os níveis 
de açúcar no sangue. O melhor, o anel pode ser positivo ou destruidor, como a 
propagação de uma epidemia aniquiladora67.

Uma razão ecológica moderna está na perspectiva do agrupamento dos or-
ganismos que processam ou consumem energia, classificados pela sua forma de 
alimentação, caracterizando-se em níveis tróficos, com os “produtores” ou “autro-
fos” na base do sistema, isto é, plantas verdes (terrestres ou aquáticas) das quais 
deriva, ultima ratio, toda a energia para os demais organismos. Portanto, neste 
modelo encontramos os herbívoros que consomem os produtores, predadores que 
se alimentam dos herbívoros, e os predadores que consomem outros predadores 
(cadeia de alimentação).

Nos anos setenta, a razão ecológica, na perspectiva sociológica passa a ser 
investigada através do que se denominou de “estudos de impacto”. Seu mais ilus-

65  Sir Arthur Tansley (1871-1955), botânico inglês, fundador da British Ecological Society e do Journal of Ecology.
66  TANSLEY, A., The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology, 1935, 16, p. 284; mais tarde, em 1939, 
Tansley cunha o conceito de ecotopos como uma particular porção do mundo físico que forma a habitação (oikos) para 
os organismos que nele subsistentes (cf. TANSLEY, A., The Britsh Isles and Their Vegetation, vol. 1. UK: Cambridge, 
1939, p. 228)
67  MARGALEF, R., Perspectives in Ecological Theory. Chicago: University of Chicago Press, 1968, p 3
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tre representante, A. Schnaiberg, que desenhou uma importante teoria sociológica 
sobre análise energética e escassez.68 Dos anos oitenta em diante, desenha-se, 
especialmente frente à realidade da globalização a tese sociológica da “socieda-
de risco” com os conseqüentes problemas ecológicos derivados. Seus expoentes 
máximos são Ulrich Beck69 na Alemanha e Anthony Giddens70 na Inglaterra. Em 
síntese apertada da obra desses autores, podemos dizer que, em primeiro lugar, 
eles descrevem as características e implicações derivadas dos novos riscos (e pe-
rigos também) produzidos pelos processos de modernização e procedimentos de 
industrialização, fatores que conduzem à sociedade de risco; em segundo lugar, 
analisam os efeitos desses, numa sociedade onde a incerteza e a insegurança se 
manifestam desde uma “modernização reflexiva”; este processo, por sua vez, gera 
uma crise de identidade pessoal, pela individualização de muitas esferas da vida 
cotidiana, incluindo a família e o trabalho; e, finalmente, de posse dessa análise, 
estudam o papel ambíguo da ciência e a sua influência na formatação de novos 
espaços e estratégias políticas. 

6. UMA RACIOANALIDADE ECOLÓGICA

Na atualidade apostamos por uma racionalidade ecológica, cosmocêntrica, 
impura e periférica. Quando nos referimos ao impuro e periférico, queremos 
referir um estado que nega o “puro”, vale dizer, algo situado num espaço en-
clausurado e não contextual e atomizado, inversamente, o “impuro” está con-
textualizado, assume posições, vínculos e relatos, tudo isto gera uma “plura-
lidade” que produz diferentes (dis)posições e conteúdos que se ampliam em 
“novas narrativas” cronotopicamente localizadas que predicam a historicidade 
do processo. Apostamos pela periferia tendo em consideração que “centro” só 
há um. Na verdade apreendemos com Herrera Flores, nos muitos anos de con-
vívio, que tudo é periferia, se aceitamos que tudo está relacionado, ademais, 
uma “visão da periferia” nos força a refletir que nós “não estamos num entor-
no”, como se ele fosse “algo alheio” a nós. Não. Nós não estamos no entorno, 
“nos somos o entorno”.

Pensar uma razão ecológica nos conduz a interdisciplinaridade de todos os 
campos dos saberes, ampliando e desenvolvendo as disciplinas existentes e pro-
pondo, através delas, e do patrimônio cultural periférico, novos contextos, para 
que o núcleo interdisciplinar se enriqueça, e atenda a todos nós, neste “lugar de 
encontro” que é o ambiente.

A figura a seguir pode bem demonstrar a complexidade intercultural que 
devemos perseguir:

68  SCHNAIBERG, A., The environment: From surplus to scarcity. Oxford: Oxford University Press,1975
69  BECK, U., The risk Society. London: Sage, 1992; utlizamos a versão espanhola, La sociedad del riesgo. Barcelona: 
Paídos, 1998
70  GIDDENS, A., Consecuencias de la modernidad. Madrid: Alianza Ed., 1993
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É preciso ter presente que, nós – os humanos –, embora tenhamos carac-
terísticas especialíssimas (cultura, tecnologia e outras), seguimos sendo uma es-
pécie como as demais, e por isso, estamos implicados num ecossistema global. De 
outro modo, nossa vida não está somente submetida por fatores sociais e culturais, 
também estamos imbricados por vínculos de causa-efeito e de retroalimentação da 
natureza (e pela derivação dos adjetivos natural-cultural), portanto, nossas ações 
intencionais resultam em muitas conseqüências que, objetivamente, não busca-
mos. Para essas, entre outros instrumentos de adaptação e corrigenda de defeitos 
de adaptação, temos o Direito, especializando, o direito ambiental.

Assim, o direito ambiental, ou o direito do ambiente prudente e razoável, 
que incorpora uma racionalidade ecológica, isto é, o direito sócio-ambiental, que 
só existe no social é um domínio de regulação do entorno; de regulação e de 
emancipação dos seres humanos, que relacionados, ali estabelecem convivência; 
convivência que não exige, necessariamente, contigüidade. Objeto peculiar do 
direito do ambiente é a singularidade dos bens jurídicos tutelados, públicos, na 
maior parte das vezes, mas surgido do conatus social; ele se constituiu desde uma 
tensão especificamente humana e contraditória: de um lado a cobiça estimula-

Adaptado de:
Benton, M., e Redolift, T., Social theory and the global environment. London: Routledge, 1994, p. 12.
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da pela mercadização da natureza (num sentido crematístico explícito), fundada 
numa idéia de desenvolvimento não importando o custo, típica do individualismo 
liberal; de outro, o avanço civilizacional fundado no primado dos interesses exis-
tenciais humanos, atuais e futuros, que reclamam proteção. 

Um direito desta natureza vincula o Estado Socioambiental e Democrático 
de Direito que alberga a produção normativa, que promove um equilíbrio da re-
lação natural/cultural, garantindo assim, as condições de integridade e renovação 
dos sistemas naturais; tudo isso se concretiza num jogo cujo trunfo é promover 
um ambiente equilibrado e sustentável (já que a degradação ambiental pode con-
duzir a impossibilidade de sobrevivência da humanidade) para as atuais e futuras 
gerações, isto se torna agudo, pois vivemos num ambiente biofísico finito do qual 
dependemos, e que nos impõe diversificadas limitações físicas e biológicas; e, 
ainda que o nosso gênio, a nossa inventiva e os “poderes” que dela derivam, possa 
durante um tempo determinado ampliar – aparentemente – nossos limites, resulta 
o inexorável: as leis ecológicas não podem ser anuladas. 

Uma nova racionalidade ecológica, com suporte num dos processos de adap-
tação e corrigenda das relações inter-humanas havidas num espaço social dado: 
o direito, com todo o seu conteúdo regulatório e garantidor, deve levar em conta 
que estamos nos aproximando ao limite do número de pessoas que o planeta pode 
sustentar; que nós, seres humanos estamos causando um grave dano ao meio am-
biente, pois o equilíbrio da natureza é frágil e facilmente perturbável. De outro 
modo, temos que adquirir a consciência que tanto o mundo “biótico” como o “abi-
ótico” têm o “direito” de permanecer (o conatus spinoziano) na face do planeta; 
e, finalmente, devemos considerar que, se as coisas continuarem como até agora 
estão, muito brevemente estaremos frente a uma catástrofe ecológica. 

7. CONCLUSÕES ARTICULADAS

7.1 Uma racionalidade ecológica, como a concebemos, manifesta que tanto o 
mundo “biótico” como o “abiótico”, ambos e sem distinção, têm o “direito” de 
permanecer na face do planeta.

7.2 Uma racionalidade ecológica, como a concebemos, adota uma perspectiva cos-
mocêntrica, pois reconhece a imanência dos princípios segundo os quais são condu-
zidas nossas relações com o mundo biótico e abiótico, nos quais nos inserimos.

7.3 Uma racionalidade ecológica não pode conviver com o estado de exclusão 
social e com a discriminação de qualquer tipo, causas eficientes da degradação 
deste “lugar de encontro” e do próprio “encontro”.  

7.4 Uma racionalidade ecológica concebe a democratização das instituições polí-
ticas bem como a eficiência das estruturas de deliberação e decisão locais, regio-
nais e globais, sempre que seja assegurado um acesso eqüitativo às tecnologias 
ambientais seguras e seus benefícios para todas as sociedades.



7.5 Uma racionalidade ecológica tem um efetivo compromisso com a dinâmica 
socioambiental, aposta pela melhoria da qualidade de vida da humanidade, pro-
movendo a proteção, conservação e preservação do ambiente conciliando-o com 
o desenvolvimento social.

7.6 Desde a perspectiva de uma racionalidade ecológica conseqüente, pode-
mos pensar um Estado Socioambiental e Democrático de Direito que incorpo-
ra o conhecimento ecológico, avoca responsabilidades ambientais, e provoca a 
consciência de que é compartida a responsabilidade pessoal e social a todos in-
distintamente.

7.7 Uma racionalidade ecológica postula por um Estado Socioambiental de De-
mocrático de Direito que deve esforçar-se ao máximo para a eliminação da pobre-
za, causa eficiente de graves transformações ambientais. 

7.8 Pensar um Estado Socioambiental nos conduz a pensar um direito ambiental 
como um produto cultural, destinado à realização efetiva de um procedimento de 
proteção e corrigenda dos defeitos de adaptação do ser humano ao habitat, numa 
relação inclusiva de condições bióticas e abióticas, pois incorpora uma democra-
cia sócioambiental.

7.9 Uma democracia socioambiental tem suporte num sistema jurídico que atribui 
à Natureza a condição de sujeito de direito, pois ela incorpora um atrator mofer-
mático: a manutenção das espécies, com a preservação das condições (mínimas) 
bióticas e abióticas que lhe corresponde. 

7.10 E, não há falar-se da impossibilidade da atribuição à natureza de direitos, 
pois não seria lícito atribuir-lhe deveres, o que não é o caso, pois os deveres são 
atribuídos a nós os hu manos, deveres básicos que devemos assumir com respeito 
à natureza, consistentes em reconstruir a ação humana responsável, renunciando 
a qualquer forma de ação destrutiva, e trabalhando na construção e reprodução 
ambiental salubre para toda manifestação existencial.
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1. INTRODUÇÃO

As áreas de preservação permanente (APPs) constituem o cerne do Códi-
go Florestal – a Lei no 4.771 de 1965; porém, ainda hoje, os brasileiros desco-
nhecem a importância dessa legislação. Essa lei, no interesse maior da Nação e 
buscando sobretudo assegurar o bem-estar das populações humanas, estabelece 
a proteção necessária à biodiversidade, ao fluxo gênico de fauna e flora, aos re-
cursos hídricos, à paisagem, à estabilidade geológica e aos solos, proibindo-se 
qualquer forma de utilização direta dos recursos naturais existentes nessas áreas, 
estejam elas cobertas ou não de vegetação nativa. Contudo, a dificuldade de se 
proceder à delimitação das APPs pela abordagem tradicional, que requer mapas 
altimétricos e de hidrografia detalhados, além de profissionais com bastante ex-
periência no manuseio dessas informações, era tamanha que, passadas mais de 
quatro décadas desde a promulgação do Código Florestal, ainda não se produziu 
até hoje qualquer demarcação oficial das áreas de preservação permanente para o 
Brasil, impedindo-se o fiel cumprimento da lei. Isso inviabilizava a fiscalização, 

1 cribeiro@ufv.br; vicente@ufv.br
2 mike.meitner@ubc.ca; chambs10@interchange.ubc.ca
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punha em dúvida a legitimidade dos licenciamentos ambientais e estimulava o 
descumprimento da legislação ambiental vigente (RIBEIRO e SOARES, 2004; 
HIRAKURI, 2003). Paulatinamente, o Código Florestal foi perdendo sua força, 
mostrando-se incapaz de coibir a fragmentação generalizada de hábitats naturais 
como a Floresta Amazônica, os Cerrados e, exemplo extremo do descaso com a 
natureza, a Mata Atlântica. Esses biomas deveriam, ao contrário, ter boa parte 
de sua vasta extensão territorial e diversidade biológica legalmente protegidos 
(HIRAKURI, 2003).

Os contínuos avanços tecnológicos na área de sensoriamento remoto por 
satélites têm permitido a rápida detecção e a obtenção de medidas acuradas de 
desmatamentos em qualquer ponto do planeta (ASNER et al., 2005; SKOLE; 
1993). Surpreendentemente, enquanto o sensoriamento remoto orbital evoluia e 
se consolidava, ao longo dos últimos 30 anos, como principal tecnologia para 
mapeamento e monitoramento de vastas extensões territoriais (ASNER et al., 
2005), o desmatamento ilegal das florestas tropicais experimentava um assom-
broso crescimento (LAMBIN et al., 2003). Nos últimos 50 anos, a expansão da 
fronteira agrícola em direção aos cerrados causou a destruição de 60% de sua área 
original; na metade desse tempo, a Amazônia perdeu cerca de 15% de sua área. 
Os remanescentes da Floresta Atlântica somam, hoje, menos de 7% da extensão 
ocupada à época do descobrimento (HENRIQUES, 2003; RATTER et al., 1997). 
Além do desmatamento, a exploração seletiva de florestas também aumentou em 
freqüência e extensão (ASNER et al., 2005; CURRAN et al., 2004; NEPSTAD et 
al., 1999). Tais atividades têm causado profundos impactos na biodiversidade e, 
sem a proteção adequada, os ecossistemas tropicais caminham inexoravelmente 
para a extinção (MYERS et al., 2000; PIMM et al., 1995).

A severidade e a dispersão geográfica das conversões de áreas florestadas da 
Amazônia brasileira para atividades agropecuárias vêm suscitando uma preocu-
pação em nível mundial com a preservação da diversidade ecológica remanescen-
te, levando a um aumento tanto no número de agências quanto no de tecnologias 
voltadas para o monitoramento dessas mudanças. Conquanto o monitoramento 
das taxas de desmatamento forneça à comunidade científica e aos governos infor-
mações vitais para se acompanhar a evolução do problema, a verdade é que tem-se 
evitado tratar de questões-chave como a convergência das políticas de desenvolvi-
mento regional, de reforma agrária e de preservação ambiental (MORAN, 1993). 
A constatação de que as florestas naturais continuam sendo destruídas pelo avan-
ço da fronteira agrícola indica claramente que os atuais programas brasileiros de 
monitoramento como o SIPAM (Sistema de Proteção da Amazônia), o PRODES 
(Projeto de Levantamento do Desflorestamento da Amazônia), o DETER (sistema 
de Detecção de Desmatamento em Tempo Real) e o SIAD (Sistema Integrado de 
Alerta de Desmatamento), por si sós, são insuficientes para proteger o último e 
mais frágil dos biomas brasileiros (ASNER et al., 2005).

A solução definitiva para a proteção da biodiversidade passa obrigatoria-
mente pela conscientização de toda a sociedade brasileira sobre sua importância 
e a urgência de se cumprir fielmente o nosso Código Florestal. A demarcação dos 
limites, conjugada com a aplicação da lei, tem se mostrado uma medida eficaz 
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para cessar o desmatamento, diminuindo drasticamente a exploração ilegal de ma-
deira e a presença de gado dentro de parques (BRUNER et al., 2001). O advento 
dos sistemas de informações geográficas e a crescente disponibilidade de imagens 
digitais de alta resolução para todo o Brasil viabilizam a elaboração de mapas 
capazes de retratarem, com o devido rigor cartográfico, toda a complexidade da 
legislação florestal vigente.

O Código Florestal brasileiro adota, implicitamente, a bacia hidrográfica 
como referencial para a definição das Áreas de Preservação Permanente. A apli-
cação da resolução no 303/2002 do CONAMA requer, a priori, a identificação de 
divisores d’água, planícies de inundação, de escarpas, de bases e topos de morros 
e da área de drenagem das nascentes para, só então, estabelecer a abrangência e 
a distribuição espacial das seguintes categorias de APPs: nos topos de morros e 
montanhas, compreendendo o seu terço superior; ao longo das linhas de cumeada, 
protegendo o terço superior das encostas; ao redor das nascentes; nas marges de 
lagos e lagoas; ao longo dos cursos d’água, sendo a largura das zonas ripárias 
ditada pela extensão de suas planícies de inundação; em terrenos íngremes, cujas 
declividades sejam iguais ou superiores a 100% e em quaisquer áreas situadas aci-
ma de 1.800m. São também, de preservação permanente, áreas ambientalmente 
sensíveis, e.g., manguezais, dunas, restingas, veredas, hábitats de espécies amea-
çadas de extinção e, em praias, nos locais de nidificação e reprodução de espécies. 
Entretanto, o processo de delimitação dessas últimas categorias de APPs não pode 
ser automatizado, devendo-se tratar cada caso separadamente. Obviamente, sem 
os dados e ferramentas adequados, a complexidade do arranjo desses parâmetros 
espaciais torna praticamente impossível a determinação manual dos limites cor-
retos das APPs.

Os últimos quarenta anos foram testemunhas da evolução de uma cons-
ciência ecológica no Brasil, marcada por grandes avanços em nossa legislação 
ambiental. Muitas dessas conquistas, contudo, ainda não saíram do papel. Isso 
decorre basicamente de dois fatores: primeiro, a inexistência da demarcação ofi-
cial das áreas de preservação permanente, para vetar-se, em seu nascedouro, o li-
cenciamento ambiental indevido; segundo, a constatação da deficiência estrutural 
do Estado inviabilizando promover-se efetiva fiscalização ambiental em um país 
de dimensões continentais. Por essas e outras razões, até há bem pouco tempo, 
esse capítulo do Código Florestal não despertava maiores preocupações naqueles 
que vêm usando a terra em desacordo com a legislação vigente (SOARES et al., 
2002). Estima-se que uma parcela considerável das terras atualmente destinadas 
à produção agropecuária e a reflorestamentos comerciais situe-se em áreas de 
preservação permanente (WERTz-KANOUNNIKOFF, 2005), fato claramente 
tipificado como crime ambiental, conforme dispõe a Lei Federal no 9.605/1998. 
Como se pode depreender, o mapeamento dos limites das APPs é imprescindível 
para a correta a identificação de usos da terra potencialmente ilegais, facilitando 
sobremaneira as atividades de fiscalização e auferindo a segurança necessária aos 
proprietários para o planejamento e exercício das suas atividades. Nosso trabalho 
representa o primeiro passo concreto no sentido de se automatizar a delimitação 
das áreas de preservação permanente para todo o território brasileiro. 
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ESTUDO DE CASO

A bacia hidrográfica do Rio Crepori, um dos principais tributários do Rio 
Tapajós, localizado na bacia Amazônica, foi selecionada para uma análise deta-
lhada da aplicação da metodologia devido à recente expansão da sojicultura e ao 
histórico de garimpo de ouro (COLLISCHONN e TUCCI, 2001) naquelas terras. 
Essa bacia, mostrada na Figura 1, localiza-se no sudoeste do Estado do Pará e 
possui uma superfície de drenagem de 13.578 km2, pouco menos que a metade do 
Estado de Alagoas.

O terreno, com declividade média de 13%, é cortado por uma densa rede de 
drenagem, composta de numerosos rios pequenos. A intrincada malha hidrográ-
fica e o relevo complexo da região impõem considerável desafio ao mapeamento 
das suas áreas de preservação permanente, tornando-a candidata ideal para se 
avaliar a metodologia. Para satisfazer aos parâmetros e definições estabelecidos 
na resolução no 303 do CONAMA, a geração dos mapas requer o acesso a da-
dos de alta resolução. Assim, utilizando-se o primeiro modelo digital de elevação 
global, produzido pela Missão Orbital de Mapeamento Topográfico por Radar 
(SRTM – Shuttle Radar Topography Mission), cujos dados para a América do 
Sul foram disponibilizados pela NASA em outubro de 2005, combinado com a 
base hidrográfica digital do IBGE, foi possível criar um acurado modelo digital 

Figura 1. Localização da bacia do Rio Crepori, destacando-se o seu relevo e os limites da bacia 
do Tapajós.
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de elevação cobrindo os 13.578 km2 da bacia hidrográfica do Rio Crepori. Esse 
modelo foi a base para a geração de mapas detalhados e para o desenvolvimento 
de impressionantes visualizações tri-dimensionais que contribuiram de uma for-
ma sem precedentes para elucidar o verdadeiro papel das APPs na preservação de 
nossa biodiversidade.

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tendo por base a malha hidrográfica digital disponibilizada pelo IBGE para 
a região de estudo, foram identificados 2.911 segmentos3 de curso d’água; o rio 
mais extenso possui um comprimento total de 438 km. O mapeamento das áreas 
de preservação permanente da bacia hidrográfica do Rio Crepori, executado para 
cada uma das respectivas 2,911 microbacias, mostra que nada menos que 40% da 
área total dessa bacia deveriam estar protegidos. No  Quadro 1 discriminam-se os 
valores das áreas associadas a cada uma das categorias de preservação, analisadas 
isoladamente. As zonas ripárias contribuem com cerca de 60% para o total das 
áreas de preservação permanente dessa bacia, seguidas pela proteção das encostas 
ao longo dos divisores d’água. Pela sua natureza intrínseca, a proteção das nas-
centes – que é definida pela superposição de uma área com raio mínimo de 50m 
ao redor da nascente e da respectiva bacia de contribuição – tem uma participação 
relativa bem inferior à dessas outras duas categorias. As categorias Topos de mor-
ro e Áreas íngremes ocupam cerca de 4km2 e 1km2 respectivamente dos 13.600 
km2 da área total da bacia do Rio Crepori, sendo as suas participações percentuais 
desconsideradas.

Quadro 1 – Áreas de preservação permanente da bacia do Rio Crepori.

Categoria de proteção Área [km2]
Percentual da  
área da bacia

Nascentes 289 2%

Terço superior das encostas 2.273 17%

zonas ripárias 3.060 23%

Topos de morro 4 ---

Áreas íngremes 1 ---

Proteção global 5.383 40%

O valor do nível de proteção global apresentado no Quadro 1 é menor que a 
soma das contribuições de cada categoria, indicando a ocorrência de sobreposi-
ções entre duas ou mais categorias distintas de áreas de preservação permanente. 

3 Segmento é definido como sendo o trecho de um curso d’água compreendido entre uma nascente e uma confluência; entre 
duas confluências consecutivas ou, ainda, entre uma confluência e a respectiva foz.
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Tais situações geralmente ocorrem na proximidade das nascentes, onde o limite 
de sua área de proteção poderá se sobrepor ao limite da proteção dos divisores 
d’água (terço superior das encostas) bem como ao limite da respectiva zona ripá-
ria de proteção.

Tendo por base a visão perspectiva do relevo da bacia hidrográfica do Rio 
Crepori apresenta-se, na Figura 2, a localização de uma área selecionada para 
exemplificar a extensão do nível global de proteção propiciado pelo Código Flo-
restal brasileiro, conforme ilustra a  Figura 3. 

Duas categorias de corredores naturais emergem de uma rápida inspeção vi-
sual dessa ilustração: uma formada pelas áreas de proteção ao longo dos divisores 
d’água e outra, pelas zonas ripárias, margeando as planícies de inundação. A coa-
lescência desses dois corredores dá-se nas regiões de confluências dos tributários 
e também nas áreas de proteção das nascentes, uma situação altamente desejável 
sob o ponto de vista ecológico (RYLANDS e BRANDON, 2005).

Vale lembrar que as áreas de preservação permanente não podem ser compu-
tadas para se atender à exigência da reserva legal de cada propriedade, salvo quan-

Figura 2. Perspectiva do relevo da bacia do Rio Crepori destacando-se em vermelho o contorno 
da região usada para detalhar a espacialização das APPs.
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do as APPs ocuparem mais da metade da área do imóvel rural. Para propriedades 
na região Amazônica, isso poderá significar que o manejo de florestas nativas é, de 
fato, a única alternativa legal para se explorá-las economicamente.

3. CONCLUSÕES ARTICULADAS

A minuciosa análise conduzida para a bacia hidrográfica do Rio Crepori 
revelou aspectos até então desconhecidos de nosso Código Florestal: mesmo 
sem contarem com os sofisticados recursos e tecnologias hoje existentes para 
o mapeamento rápido e acurado de vastas extensões territoriais, seus autores 
foram capazes de produzir uma verdadeira obra-prima da legislação ambiental, 
alicerçada em sólidos fundamentos ecológicos e que respeita a diversidade da 
distribuição geográfica dos recursos naturais ao longo do nosso país! Tudo isso 
numa época em que questões como a preservação da biodiversidade, a proteção 
dos recursos hídricos, o estabelecimento de corredores ecológicos e a adoção 
da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e de gestão ambiental 
(BENTRUP, 2001; SLOCOMBE, 1993) sequer figuravam como prioridades 

Figura 3. Distribuição espacial das diferentes categorias de áreas de preservação permanente 
para uma região da bacia hidrográfica do Rio Crepori.
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das políticas públicas ou permeavam consistentemente os debates da comuni-
dade científica mundial.

Conforme ilustrado na Figura 3, muito mais do que simplesmente preservar 
a vegetação nativa, as áreas de preservação permanente protegem a bacia hidro-
gráfica como um todo, dando-lhe unicidade das nascentes à foz. Depreende-se 
claramente que nosso Código Florestal foi concebido e escrito por visionários. A 
lucidez de adotarem a bacia hidrográfica como unidade para sua aplicação con-
feriu-lhe uma flexibilidade sem paralelos e um caráter universal. Mantida a es-
sência, essa mesma legislação pode ser facilmente adaptada aos mais diversos 
cenários, mesmo em outros países e continentes, mostrando-se uma estratégia 
promissora para se harmonizarem as legislações ambientais no âmbito dos trata-
dos de comércio internacional.

Indubitavelmente, a importância desses novos mapas não é o bastante para 
garantir a preservação dessas vulneráveis reservas naturais; o reconhecimento da 
relevância dessas áreas terá ainda que passar pelo crivo das comunidades locais, 
órgãos governamentais, entidades privadas e empresariais. 

A possibilidade de se proceder à delimitação das APPs de forma automática 
confere rapidez, confiabilidade e facilidade de se identificarem conflitos de uso da 
terra em qualquer região do espaço territorial brasileiro, usando imagens orbitais 
atualizadas periodicamente, abrindo-se espaço para uma nova era: a do monito-
ramento ambiental inteligente. Ao concentrar a atenção nas APPs, reduzem-se 
substancialmente a superfície a ser monitorada, o tempo e o volume de recursos 
necessários para tanto. Se, e quando aplicado, o Código Florestal brasileiro pro-
moverá, naturalmente, a criação de corredores ecológicos, conectando todos os 
biomas e, assim, protegendo a nossa biodiversidade. A demarcação das áreas de 
preservação permanente torna-se, assim, o marco regulatório para a correta prio-
rização das ações governamentais e empresariais, estimulando nos legisladores e 
nos proprietários rurais a confiança necessária à aceitação e ao aprimoramento da 
legislação ambiental vigente. 

A partir de agora, não mais se podem invocar as dificuldades conjunturais e 
as deficiências estruturais do Estado para continuar promovendo impunemente a 
degradação ambiental. Os resultados desse estudo oferecem, pioneiramente, amplas 
evidências da viabilidade técnica de se impor, finalmente, o fiel cumprimento do 
Código Florestal em todo o território brasileiro. De agora em diante, essa já não é 
mais uma questão meramente de vontade política; é uma verdade inconveniente.
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

É difícil discutir o tema da Reserva Legal sem paixões. De um lado ambien-
talistas consideram-na um instituto indispensável à proteção da biodiversidade; 
no outro extremo, militantes do ruralismo vêem na Reserva Legal uma medi-
da anti-econômica ou mesmo uma limitação ao direito de propriedade tolerável, 
desde que indenizada. Para agravar essa contenta política, a legislação que regu-
lamenta a matéria se assenta em uma medida provisória, eternizada pela Emenda 
Constitucional n° 32, de 11/09/2001, que subsiste com um nível de implemen-
tação pífio; enquanto isso o passivo cresce e o desmatamento avança a passos 
largos sobre a Amazônia.  Apesar desse quadro onde o direito estabelecido tem 
caráter meramente simbólico, muitos doutrinadores se debruçam sobre o tema 
limitando-se a repetir o texto da lei que permanece inaplicado, sem voltar-se para 
razões de sua baixa efetividade. Este artigo pretende detalhar aspectos da Reser-
va Legal enfocando porque esse tema polariza e quais as possibilidades de re-
construção do instituto. Diante do passivo existente propõe-se nesta abordagem 
a análise das alternativas para tornar factível a regularização do mesmo, pela via 
da compensação, com um ganho ambiental.

2. SIMULACRO DE CONSERVAÇÃO

A Reserva Legal compreende as áreas localizadas no interior de uma pro-
priedade ou posse rural necessárias ao uso sustentável dos recursos naturais, à 
conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiver-
sidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas.1

Da letra da lei extrai-se que a Reserva Legal visa sobretudo assegurar a con-
servação da biodiversidade, funcionando como banco genético e abrigo da fauna.

A Conservação sobre Diversidade Biológica, da qual o Brasil é signatário 
privilegia a conservação in situ2. De acordo com a UICN, “a diversidade bioló-

1  Conforme art. 1º § 2º, III do Código Florestal.
2  Consiste em manter os organismos vivos em seu meio natural.
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gica deve ser conservada por meio da combinação de medidas para salvaguardar 
a variedade de espécies e genética, pelo estabelecimento e manutenção de áreas 
protegidas e por estratégias mais amplas que interliguem as atividades econômi-
cas à conservação em regiões inteiras”.3

Entre os instrumentos de conservação, cita-se, entre outros, a proteção de 
espaços territoriais através de uma política de unidades de conservação e impo-
sição de limitações administrativas restringindo o uso de determinadas parcelas 
dos imóveis rurais.

Em que pese a existência de uma Lei de Política Nacional de Unidades de 
Conservação, mister consignar que uma política se faz, não apenas com um repo-
sitório  de bons princípios e boas intenções, mas pressupõe um conjunto de ações, 
com medidas concretas visando não apenas criar áreas protegidas mas implantá-
las e gerenciá-las.  Infelizmente, inúmeras unidades de conservação, destacando-
se os parques nacionais e estaduais, subsistem criadas “apenas no papel”, sem 
que o Poder Público tenha executado qualquer ação voltada para a implantação 
desses espaços protegidos. São rotineiras as denúncias de degradação dessas áre-
as que permanecem, quase sempre, sob domínio particular, e acabam sofrendo 
um processo de desfiguração, com a supressão dos atributos que justificaram sua 
proteção.4  

Os recursos financeiros para promover a regularização fundiária são insufi-
cientes, mas o que falta efetivamente é vontade política, donde se conclui que a 
conservação da biodiversidade, pela via da criação de unidades de conservação, 
enfrenta limitações.

Melhor sorte não assiste ao instituto da Reserva Legal, enquanto instrumen-
to também destinado à conservação da biodiversidade.

Desde sua instituição a Reserva Legal permanece sendo um simulacro de 
conservação: os proprietários rurais ignoram a limitação administrativa fixada 
no Código Florestal e o poder público não dispõe de estrutura para induzir o 
respeito à lei.

Como assinalado, a Reserva Florestal Legal, ou simplesmente Reserva Le-
gal, compreende uma fração do imóvel rural protegida através de uma limitação 
administrativa imposta visando assegurar a manutenção de um percentual que 
impede a supressão integral da cobertura vegetal. Esse percentual é definido em 
função do bioma e da região onde se situa o imóvel rural. Trata-se de uma exigên-
cia ditada, sobretudo pela necessidade de proteção da biodiversidade.

A idéia de impedir o desmatamento integral dos imóveis rurais é antiga na 
legislação brasileira e já estava presente na primeira versão do Código Florestal 
(Decreto Federal nº 23.793/34) que assim estabelecia:

Art. 23 Nenhum proprietário de matas cobertas poderá abater mais de três 
partes da vegetação existente, salvo o disposto nos artigos 24 e 51.

3  UICN, PNUMA e WWF. Cuidando do Planeta Terra: Uma estratégia para o futuro da vida. São Paulo. 1991, p. 38.
4  IRIGARAY, Carlos Teodoro J. H. Aspectos constitucionais da proteção de unidades de conservação. In:  FIGUEIREDO, 
Guilherme J. Purvin (Org.). Direito Ambiental em Debate. Vol. 2. Rio de Janeiro: Esplanada, 2004, p. 81/91.
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Esse Decreto permaneceu em vigor até o ano de 1965, quando foi instituído 
o Novo Código Florestal através da Lei nº 4.771 de 15 de setembro. Neste Novo 
Código, ainda não havia referencia ao termo Reserva Legal, mas o legislador já 
estabelecia restrições à exploração das florestas em termos de percentuais fixados 
de acordo com as regiões do país. A regra então em vigor, estabelecia que “nas 
áreas ainda incultas, sujeitas a formas de desbravamento, as derrubadas de flo-
restas primitivas, nos trabalhos de instalação de novas propriedades agrícolas, só 
serão toleradas até o máximo de 50% da área da propriedade”.5

Somente através da Medida Provisória n° 1.736-31/98 passamos a contar 
com uma definição jurídica de Reserva Legal que atualmente integra o Código 
Florestal por força da MP nº. 2.166-66, de 2.001. De acordo com a citada norma 
a Reserva Legal é constituída por uma área, cujo seu percentual é definido em 
lei, variando conforme as peculiaridades, condições ecológicas, em cada uma das 
regiões geopolíticas do País, e que não pode destinar-se à realização atividade que 
implique na derrubada da vegetação nativa (corte raso6).

Ao ampliar os limites da Reserva Legal na Amazônia (de 50 para 80% na 
floresta, e de 20 para 35% no cerrado) a citada Medida Provisória agravou o qua-
dro de desobediência civil. O desmatamento, sobretudo na Amazônia, apesar da 
redução verificada no último ano, ainda se mantém numa média inaceitável de 
dois milhões de hectares/ano avançando sobre áreas de Reserva Legal e de preser-
vação permanente. Enquanto o poder público mostra-se anêmico na capacidade 
de coibir o desmatamento ilegal, o gigantesco passivo ambiental continua aumen-
tando, causando verdadeira erosão na biodiversidade.

Nos imóveis rurais já inseridos no processo produtivo há uma generalizada 
resistência à manutenção da Reserva Legal e ainda mais à sua recuperação. Dessa 
forma, a conservação da biodiversidade se dá com a manutenção de pequenas fai-
xas marginais nos cursos d´água (geralmente inferiores ao mínimo legal exigido) 
e de fragmentos de reservas legais.

Alerta Nurit Bensusan7 que a fragmentação é um processo dinâmico que en-
volve a perda de habitats na paisagem, a diminuição dos remanescentes e o isola-
mento desses fragmentos em decorrência das novas formas de uso, assinalando:

Os fragmentos são mais suscetíveis aos riscos demográficos e genéticos 
associados com o pequeno tamanho da população, com efeito das bordas do 
habitat e com os perigos enfrentados pelos organismos ao se moverem entre os 
fragmentos.

Destarte, em que pese a importância da Reserva Legal para a proteção da 
biodiversidade, trata-se de instituto que continua sendo solenemente ignorado 
sem maiores conseqüências jurídicas. 

5  conforme art. 16, b do Código Florestal.
6  Aquele “em que são derrubadas todas as árvores ou de parte ou de todo um povoamento florestal, deixando o terreno 
momentaneamente livre da cobertura arbórea”.
7  BENSUSAN, Nurit. Biodiversidade, recursos genéticos e outros bichos esquisitos. In: RIOS, Aurélio V. V. e IRIGARAY, 
Carlos Teodoro J. H. (Orgs.).  O direito e o desenvolvimento sustentável: Curso de direito ambiental. São Paulo: Peirópolis, 
2005, p. 43.
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Por outro lado, na mesma medida em que cresce o passivo ambiental, au-
menta a pressão para converter em lei a Medida Provisória n° 2.166-66, e assim, 
remover alguns dos “entraves ao desenvolvimento”.  A MP está sobre a mesa e 
será, ao que tudo indica, convertida em lei ainda nesta legislatura. Os bons ob-
servadores sabem que a conjuntura não é favorável ao embate. Historicamente a 
posição do “tudo ou nada” sempre redundou em prejuízo ao meio ambiente. O 
momento é de diálogo e exige que debrucemos sobre o tema, não apenas para de-
fender com veemência os avanços do Código Florestal, mas sobretudo para buscar 
alternativas que permitam sua máxima efetividade.

Nesse contexto não se pode ignorar a pressão para incorporar novas áreas no 
plantio de oleaginosas visando a produção de biocombustíveis,8 e as conseqüên-
cias ambientais que podem também decorrer do avanço da monocultura sobretudo 
no cerrado brasileiro que é responsável pela recarga hídrica e abastecimento das 
principais bacias hidrográficas do país.

Embora a transição para os biocombustíveis seja cercada de toda uma acei-
tabilidade social revestida pelo discurso da preservação ambiental, um olhar mais 
atento detecta a existência de ameaças no tocante ao aumento de desmatamentos, 
pressão sobre ecossistemas, competição com plantios para alimentos, desloca-
mento de populações rurais dentre outras.9 

A contínua expansão da pecuária e novos horizontes do crescimento no cul-
tivo de agroenergia ampliam a pressão sobre as áreas de Reserva Legal já ocupa-
das, diminuindo a possibilidade de sua recuperação ou regeneração que, de resto, 
não são obrigatórias à luz da legislação em vigor. 

Ao converter em lei a MP 2.166-66 o Congresso Nacional provavelmente fará 
ajustes no quadro normativo, especialmente no que se refere à Reserva Legal10. 
Nessa revisão é possível que novos avanços se viabilizem, incluindo a definição 
de medidas concretas para conter o desmatamento na Amazônia; contudo, urge 
encontrar uma alternativa factível para regularizar o gigantesco passivo existente 
relativo aos imóveis rurais que foram convertidos com percentuais de Reserva Le-
gal abaixo dos índices legais. A legislação em vigor oferece algumas alternativas 
resta saber se são viáveis e como implementá-las com maior eficácia.

8  De acordo com cálculos governamentais para atender a demanda nacional e internacional de biocombustíveis será neces-
sária a incorporação de cerca de 20 milhões de hectares na produção de oleaginosas. 
9 ORTIz, Lúcia (Coord.). Despoluindo incertezas: Impactos locais da expansão das monoculturas energéticas no Brasil 
e replicabilidade de modelos sustentáveis de produção e uso de biocombustíveis. Disponível em <www.riosvivos.org.
br/arquivos/951061842.pdf>. Acesso em 10/04/07.
10  Não se ignora que existe um forte lobbie que defende uma proposta com inúmeros retrocessos, em termos de proteção, 
ambiental. Entre as medidas propostas no projeto substitutivo visando a conversão da citada MP em lei constam entre 
outros disparates: a redução do percentual de Reserva Legal no Cerrado Amazônico de 35% para 20% e possibilidade de 
redução da Reserva Legal nas propriedades com florestas na Amazônia Legal de 80% para 20%; a dispensa de Reserva 
Legal para propriedades situadas em outros ecossistemas tais como caatinga, campos, pantanal, restingas; a concessão de 
prazo de 30 anos para recuperação da vegetação em  áreas de preservação permanente; a delegação da definição das áreas 
de preservação permanente em áreas urbanas aos Planos Diretores Municipais e leis municipais de uso e ocupação do solo. 
Ressalte-se que com a divulgação do relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) muitas dessas 
propostas extravagantes ficaram indefensáveis.
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3. AS ALTERNATIVAS LEGAIS E SEUS LIMITES

Como assinalado, o avanço do desmatamento gerou um passivo ainda não 
dimensionado. São raras as propriedades rurais no país que conservam suas re-
servas legais.

Diante do passivo constatado, abre-se para o proprietário as seguintes alter-
nativas, que podem ser adotadas isoladas ou cumulativamente:

I – recuperar o dano ambiental mediante a recomposição da Reserva Legal 
em até trinta anos, ou através da condução de sua regeneração (Art. 44, I e II do 
Código Florestal);

II - compensar a Reserva Legal por outra área equivalente em importância 
ecológica e extensão, no mesmo ecossistema e na mesma microbacia (Art. 44, III 
do Código Florestal);

III – desonerar-se da obrigação de recompor a Reserva Legal mediante doa-
ção ao poder público de área localizada no interior de Parque Nacional ou Estadu-
al, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva Biológica ou Estação Ecoló-
gica pendente de regularização fundiária (Art. 44 § 6° do Código Florestal).

A primeira alternativa (recuperar ou regenerar) praticamente não recebeu 
adesões desde sua inserção no sistema legal, pois geralmente as propriedades com 
déficit de Reserva Legal estão inseridas no processo produtivo. Por razões óbvias, 
o produtor rural que possui um passivo de Reserva Legal em sua propriedade, 
reluta em promover sua recuperação, preferindo optar pela aquisição de outra 
área, seja para mantê-la em nome próprio como Reserva Legal, seja para doá-la 
ao poder público. 

Assim, em princípio, nenhum proprietário que tenha convertido a área de 
Reserva Legal para a pecuária ou cultivo agrícola mostra-se disposto a usá-la para 
investir na recomposição mediante plantio de espécies nativas – o que seria dese-
jável – se a própria lei federal permite-lhe compensar adquirindo outra área “de 
importância ecológica equivalente” (conceito com alta carga de subjetividade).

Para que a recomposição ou regeneração deixem de ser relegadas a um plano 
secundário, porquanto constituem as opções que devem se sobrepor à compen-
sação, mister seja inserida na legislação medidas de incentivo à recuperação de 
reservas legais desflorestadas. Uma alternativa que pode incrementar a desejável 
ampliação dos corredores ecológicos seria o fomento à  recomposição de Reserva 
Legal mediante a ampliação das áreas de preservação permanente; nesse sentido, 
a norma poderia premiar com uma diminuição da área a ser regenerada, o pro-
prietário rural que recuperar sua Reserva Legal reflorestando áreas contíguas às 
APPs.11  Em complemento a essa medida, a legislação deveria obrigar a regenera-
ção da Reserva Legal nos entornos de nascentes.

11  É pertinente a ponderação de Ricardo D. Rinhel: “Entre a reserva florestal legal e a área de preservação permanente 
temos uma grande identidade de finalidades, tais quais a de preservar os recursos hídricos, preservar a paisagem, preservar 
a estabilidade geológica, preservar a biodiversidade, preservar o fluxo gênico da fauna e flora, proteger o solo, assegurar o 
bem estar das populações humanas, etc.” (In: Direito Ambiental: Incidência  do percentual da área de preservação perma-
nente na reserva florestal legal. Revista de Direito Ambiental n° 40. São Paulo: RT, 2005, p.173). 
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A segunda opção para o proprietário rural que possui passivo em área de 
Reserva Legal é a compensação por outra área equivalente em importância ecoló-
gica e extensão. Também essa alternativa tem recebido poucas adesões e o próprio 
poder público não a tem incentivado. 

De um lado, só podem implementar essa modalidade de compensação os 
proprietários que tenham efetuado a conversão anteriormente à edição da MP 
n° 1.736-31 de 1998 (Art. 44-C do Código Florestal), de outro a compensação 
somente pode se efetuar mediante aquisição de área equivalente em importância 
ecológica e extensão, localizada no mesmo ecossistema e na mesma microbacia 
da área a ser compensada.  Com tais restrições fica extremamente limitada essa 
modalidade de compensação, primeiro porque não é fácil encontrar remanescen-
tes de Reserva Legal nas microbacias inseridas nas áreas onde a agropecuária se 
consolidou; segundo porque os proprietários rurais possuem o fundado receio de 
adquirir áreas para manter como Reserva Legal e sofrerem invasões; terceiro por-
que grande parte do passivo decorre de desmatamento efetuados após 1998.

A terceira alternativa sofreu recente alteração com o advento da Lei n° 
11.428, de 22/12/06, que transformou a desoneração provisória (por trinta anos) 
em definitiva. Por esse sistema o empreendedor rural adquire uma área privada no 
interior de uma unidade de conservação de proteção integral, doando-a ao poder 
público, ficando assim desonerado da obrigação de recompor a Reserva Legal. 

 Com a citada alteração, corrigiu-se uma impropriedade da norma federal 
que feria os princípios da isonomia e da razoabilidade. Ora, se o proprietário 
podia comprar uma pequena propriedade distante da área a ser compensada para 
quitar seu passivo ambiental, dificultando sobremaneira o controle por parte do 
órgão ambiental, por que não reconhecer a quitação também para aquele que ad-
quiria uma propriedade doando-a ao órgão ambiental? 

Sanada essa incongruência subsistem algumas limitações à eficácia da deso-
neração prevista no Código Florestal. 

Além da dificuldade que o proprietário rural tem para adquirir frações de 
imóveis rurais em unidades de conservação e assim quitar seu passivo ambiental, 
decorre dessa possibilidade o fato de que pequenas porções de terras acabam 
sendo doadas esparsamente ao Poder Público no interior de uma unidade de con-
servação ainda não regularizada, criando dificuldades adicionais de administração 
e abrindo a possibilidade de invasões e danos ambientais nessas áreas.

Ainda relativamente à desoneração, um aspecto controvertido refere-se à 
possibilidade de sua efetivação para regularizar passivo oriundo de conversão 
ocorrida antes de 14 de dezembro de 1998. Todavia, em que pese entendimentos 
divergentes, o legislador foi expresso: a vedação prevista no art. 44-C destina-se 
apenas à modalidade de compensação prevista no art. 44, III do Código Florestal. 
Não se interpreta extensivamente normas restritivas, que estabelecem limitações 
de ordem administrativa.

Vale dizer, a desoneração da obrigação de recompor a Reserva Legal pre-
vista no citado art. 44 § 6° do Código Florestal não sofre a limitação estabelecida 
pelo art. 44-C do mesmo diploma legal; ou seja, a regra prevista nesse artigo não 
se aplica à compensação mediante doação ao poder público de área localizada no 
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interior de unidade de conservação pendente de regularização fundiária, na medi-
da em que a ressalva nele contida refere-se expressamente apenas à modalidade 
de compensação prevista no art. 44, III, não abrangendo, portanto, a forma de 
compensação denominada de desoneração albergada no art. 44 § 6° do mesmo 
diploma legal. 

A lei exige apenas que na desoneração sejam também observados os crité-
rios previstos no art. 44, III, ou seja, a área objeto de doação deve ser equivalente 
em importância ecológica e extensão, e pertencer ao mesmo ecossistema e à mes-
ma microbacia da área a ser compensada.

Do exposto observa-se que nenhuma das três alternativas tem recebido uma 
adesão compatível com a dimensão do passivo existente. Certamente falta a pre-
sença do Estado, mas faltam também medidas que possam incentivar a regulariza-
ção desse passivo. O item seguinte aborda algumas medidas que podem incentivar 
a desoneração como forma de compensação.

4. VIABILIzANDO A DESONERAÇÃO

Ninguém dúvida que haveria um avanço significativo, em termos de proteção 
ambiental no país, se o Código Florestal pudesse ser efetivamente implementado, 
com a reconstituição da Reserva Legal florestal nos Estados do Rio Grande do Sul, 
Paraná e São Paulo; apenas para citar algumas unidades da Federação, onde prati-
camente inexiste Reserva Legal. Infelizmente não há em algumas regiões desses 
Estados, sequer a possibilidade de conduzir a regeneração, quanto mais áreas com 
vegetação nativa e excedentes para permitir a compensação da Reserva Legal.

O mais grave é que esse problema é compartilhado pelos demais Estados da 
Federação, ou seja, grande parte das propriedades rurais não possui Reserva Legal 
ou esta encontra-se parcialmente desmatada e ocupada com pastagens e culturas.

Na prática os proprietários quando autuados ou compelidos à promoverem a 
regularização de passivo ambiental apostam nos Termos de Ajustamento de Con-
duta (TAC) que lhes permite protelar o cumprimento de uma obrigação na espe-
rança de que a Medida Provisória 2.166-66 seja revista e o passivo, mais uma vez, 
anistiado. Contam, nessa empreitada, com órgãos desestruturados que ajustam 
condutas com prazos extensos, sem sequer monitorar o cumprimento dos crono-
gramas estabelecidos.

Pode se afirmar com segurança que infelizmente grande parte dos TACs fir-
mados no país são mal geridos. Freqüentemente contemplam medidas compen-
satórias sem qualquer relação com o bem afetado, muitas vezes definidas sem 
nenhum parâmetro técnico e, o que é pior, geralmente não são acompanhados e, 
quando não cumpridos, raramente executados.

A partir do momento em que o proprietário rural esteja certo de que não 
poderá protelar o cumprimento de suas obrigações ambientais relativamente ao 
passivo de Reserva Legal, a alternativa menos onerosa acaba sendo a desonera-
ção, mediante aquisição de área localizada no interior de unidade de conservação 
de proteção integral e doação ao poder público.
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Todavia a desoneração, como assinalado, enfrenta limitações que a tornam 
pouco operativa.  São raras as experiências de desoneração efetivadas com êxito e 
abrangem geralmente propriedades com extenso passivo que dependem de regu-
larização para acessar financiamentos.

À União e Estados a possibilidade de regularização fundiária de unidades de 
conservação, por essa via, mostra-se vantajosa, tal a dimensão das áreas protegi-
das apenas “no papel”.

Se por um lado, essa opção pode atender um número maior de proprietários 
rurais, quais são os limites à implementação da desoneração e quais as possibili-
dades para tornar viável sua implementação?

Um primeiro aspecto já salientado refere-se à dificuldade de aquisição de 
fração de imóveis por parte de proprietários rurais que possuem um passivo de 
Reserva Legal inferior a 150 hectares (dimensão do módulo rural na Amazônia). 

De outra parte, o fracionamento de imóveis localizados de forma esparsa no 
interior de unidades de conservação limita o controle e gerenciamento por parte 
do poder público.

Acresça-se que ao intervir apontando as propriedades que podem ser adqui-
ridas para compensação ambiental o poder público acaba criando distorções no 
mercado, supervalorizando imóveis que, se não forem vendidos para compensa-
ção, deverão necessariamente ser desapropriados.

Esse quadro pode ser superado com a edição de norma que regulamente 
o procedimento de desoneração. Sugere-se, a seguir, alguns procedimentos que 
podem facilitar a desoneração:

1) O poder público identifica os imóveis rurais localizados em unidades de 
conservação pendente de regularização fundiária e solicita que os proprietários com-
provem a dominialidade de seus imóveis e apresentem a avaliação dos mesmos;

2) Após verificar a procedência da documentação apresentada e a adequa-
ção do valor de venda proposto frente aos preços do mercado, o poder público 
homologa a proposta de venda firmada pelo proprietário com prazo de validade 
pré-estabelecido;

3) O poder público divulga o valor médio do hectare na unidade de conser-
vação e convida os interessados, a depositarem em uma conta específica ou em 
um fundo criado com essa finalidade, a importância corresponde ao passivo que 
desejam compensar;

4) Com a comprovação do depósito pelo interessado fica temporariamente 
suspensa a exigibilidade da Reserva Legal em sua propriedade, consumando-se a 
desoneração com a aquisição da área atestada pelo Poder Público;

5) Os proprietários que se negarem a ofertar seus imóveis em compensação 
deverão ter suas áreas desapropriadas pelo poder público.

Exposto de forma simplificada, esse procedimento poderá permitir que o 
poder público selecione em cada unidade as áreas que considere prioritárias para 
fins de regularização, em função da pressão antrópica ou fragilidade dos ecossis-
temas protegidos.

Também deve constar do regulamento a exigência de transparência na apli-
cação dos recursos arrecadados para fins de compensação, pois há o fundado te-
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mor de que os recursos arrecadados pela União e pelos Estados com a finalidade 
de adquirir áreas em unidades de conservação tenham outra aplicação.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: É POSSÍVEL PRESERVAR E RESTAURAR ATIVOS FLORESTAIS.

Segundo dados (do PRODES) divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente 
a taxa de desmatamento na Amazônia evoluiu para uma média de 6% nos últimos 
quatro anos, o que corresponde a cerca 25.000 km2 de floresta sendo desmatada 
a cada ano.

Um detalhe relevante é de que não se contabiliza o corte seletivo de espécies 
nobres que ocorre inclusive em áreas protegidas, incluídos reservas indígenas, e 
que empobrecem a floresta aumentando os riscos de incêndios florestais.

A realidade é que a ausência do Estado e o quadro de desobediência civil 
existente, sobretudo em relação aos índices de Reserva Legal exigido pela Medi-
da provisória em vigor, colocam sob ameaça a floresta amazônica, sobretudo se 
considerarmos a rapidez com novas áreas são devastadas e a lentidão com que o 
aparelho de Estado responde a essas agressões.

Não se ignora as ações coordenadas pelo Ministério do Meio Ambiente, in-
cluindo o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, que 
ampliaram a presença do Estado na região induzindo uma queda nos índices de 
desmatamento. Todavia, ainda é cedo para comemorações. Primeiro porque as 
taxas de desmatamento continuam elevadas, segundo porque a queda verificada 
está também relacionada a um recrudescimento no agronegócio; ou seja, persiste 
a uma dúvida se a queda nos índices de desmatamento na Amazônia reflete uma 
tendência, ou está relacionada apenas ao quadro de crise momentânea do setor 
agrícola.

Esse questionamento procede, na medida em que se constata que na região 
compreendida no arco do desflorestamento12 prevalece a “lei da selva” e o estado 
de direito é apenas uma retórica.

Ilustra esse quadro o relatório divulgado pela Organização dos Estados Ibe-
ro-Americanos (OEI), em 27/03/07, que ranqueou os municípios brasileiros pela 
incidência de homicídios em relação ao número de habitantes. Uma das consta-
tações é a de que a violência se espalhou pelo interior dos países e se concentra 
especialmente nos municípios localizados sob o arco do desflorestamento amazô-
nico, também campeões em casos de trabalho escravo.13

A violência é incentivada pela fraca atuação do Estado e tem entre seus in-
gredientes a grilagem de terras e o desmatamento ilegal. Entre os municípios bra-
sileiros com maior índice de homicídios destacam-se, não por acaso: Marabá-PA 
(71,0); Sapucaia-PA (69,4); São Francisco do Guaporé-RO (66,6); Nova Ubiratã-
MT (66,4); Nova Bandeirantes-MT (65,5); Novo Mundo-MT (65,2); Tapurah-MT 

12  Região que compreende as áreas de expansão agrícola, no Norte do Mato Grosso e no Sul e Sudeste do Pará.
13  Segundo a Comissão Pastoral da Terra de 1995 a 2006 foram libertadas 4.553 pessoas no Mato Grosso e 8.177 no Pará, 
o que representa 56,8% dos casos brasileiros de mão-de-obra análoga à escravidão.
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(64,8);  Parauapebas-PA (61,8); alguns com índice 20% superior aos municípios 
de Rio de Janeiro e São Paulo.14

Efetivamente a presença do Estado é fator preponderante para mudar esse 
quadro de iniqüidade e erosão da biodiversidade. O aparelho de Estado pode tor-
nar efetivas as medidas de comando e controle já previstas na �avançada� legis-
lação brasileira, combinando-as com o uso de instrumento econômicos. Nesse 
sentido, permanece atual o alerta de André Lima15 que pondera a necessidade de 
uma combinação de medidas de controle com incentivos econômicos para conter 
a “sangria florestal da Amazônia”:

Sem elas [as medidas de controle], no entanto, os eventuais (prometidos mais 
ainda inexistentes) incentivos econômicos não segurarão os desmatamentos, prin-
cipalmente se os principais obstáculos conjunturais que afetam o crescimento mais 
vigoroso da agropecuária brasileira, como câmbio desfavorável à exportação, en-
dividamento generalizado do setor, barreiras comerciais internacionais e subsídios 
aos agricultores europeus e americanos, forem gradativamente superados, como se 
deseja que sejam, para o fortalecimento da agricultura e da economia nacional.

De fato não se ignora a importância dos instrumentos de controle e eles são 
copiosos na legislação brasileira, que já não pode ser considerada avançada, pois 
segue inobservada, com índices pífios de implementação. 

Cabe observar que em nosso país sempre que confrontados com a inob-
servância da lei os legisladores, antes de avaliarem as razões do baixo nível de 
implementação, optam por torná-la mais severa. Assim ocorre com a dita crimina-
lidade comum, e também na esfera ambiental. Cita-se como exemplo o aumento 
da pena administrativa para desmatamento em Reserva Legal, que agora é três 
vezes maior que a multa aplicada no caso de destruição de floresta nativa fixadora 
de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação16.

Ainda assim, o responsável por um desmatamento de mais de cinco mil 
hectares de floresta na Amazônia mesmo autuado, continua explorando econo-
micamente sua propriedade enquanto aguarda a morosa tramitação do recurso 
administrativo e a posterior assinatura de um termo de ajustamento de conduta 
que não é monitorado, não será cumprido e tampouco executado.

Medidas simples, que podem ser adotadas sem alterações no marco regula-
tório, poderiam contribuir para a mudança desse quadro, tais como:

1) Intensificação da fiscalização nas áreas onde a pressão é maior. A análise 
dos mapas coma dinâmica do desmatamento permite antever as áreas mais susce-
tíveis à conversão. Nesse trabalho deve-se contar com o apoio de um serviço de 
inteligência que coordene a atuação do órgão ambiental;

2) priorização na apuração de responsabilidade para os desmatamentos ile-
gais superiores a mil hectares. Os órgãos ambientais devem manter uma equipe 
de fiscais e assessores jurídicos, com a finalidade de dificultar ao máximo a ex-

14  Ver o Mapa da violência dos municípios brasileiros no sítio <www.oei.org.br>. Acesso em 10/04/07.
15  LIMA, André. Desmatamento na Amazônia: Impunidade é a regra. Revista Consciência. 4 de agosto de 2005.
16  Alteração introduzida pelo Decreto n° 5.523/2005.
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ploração de extensas áreas abertas ilegalmente, embargando a exploração econô-
mica dessas áreas e priorizando a responsabilização administrativa e judicial dos 
infratores, inclusive com seqüestro de seus bens para garantia do pagamento da 
indenização devida;

3) combate permanente à grilagem de terras com revisão administrativa e 
judicial de títulos emitidos ilegalmente. Por força do disposto no art. 225 § 5º 
da Constituição Federal17 justifica-se a suspensão na emissão de novos títulos de 
terras na Amazônia. As terras arrecadas pelo Estado devem ser mantidas sob sua 
dominialidade, ressalvada a possibilidade de exploração sustentável na forma es-
tabelecida pela Lei n° 11.284, de 02/03/06.

De toda a sorte, nenhuma dessas medidas serão suficientes se desacompa-
nhadas de instrumentos econômicos que valorizem os ativos florestais, tanto in-
ternamente quando no plano internacional.

As nações tropicais precisam de alguma forma de incentivo econômico para 
reduzir o desmatamento. A inserção do desmatamento reduzido no mercado de 
carbono constitui em uma alternativa que precisa ser considerada como forma de 
compensação financeira dos países desenvolvidos àqueles que controlam o des-
matamento. 

A Amazônia está em risco. São riscos que decorrem de causas globais, como 
o efeito estufa, com o qual contribuímos de forma significativa,18 mas principal-
mente de variadas causas de âmbito regional, que podem ser resumidas em uma 
única: ausência do aparelho estatal. Preservar os ativos florestais é medida que 
deve ser priorizada, mas para tanto é necessário superar o estágio da “lei da selva” 
e proteger a floresta levando a seus rincões o estado de direito.
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18  Os desmatamentos e as queimadas fazem do Brasil o quarto emissor de gases do efeito estufa do planeta.
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1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS

O tema do painel, de grande relevância e atualidade, propicia intensas 
discussões que desembocam a maior parte delas no Judiciário, envolvendo a 
elaboração, a interpretação e a aplicação da conflitante normatização ambiental 
e urbanística relativa às matérias tangenciadas, oriunda de diferentes poderes, 
esferas e épocas, que vem sendo sucessivamente alterada, com a crescente in-
trodução de mecanismos de flexibilização por meio, notadamente, de Medidas 
Provisórias e Resoluções do CONAMA.

Os desafios ao Judiciário são expressivos, sendo imprescindível a consci-
ência de que a interpretação e a aplicação dessa intrincada normatização, nos 
pontos de interesse e intersecção, devem sempre ser feitas à luz dos parâmetros 
constitucionais, mormente no que concerne à proteção do equilíbrio ecológico-
ambiental e da sadia qualidade de vida, direitos fundamentais intergeracionais 
intrínsecos à dignidade humana. 

Com efeito, a Constituição Federal é, neste ponto, inigualável e constitui, 
sem dúvida, um divisor de águas: uma é a realidade jurídica ambiental nacional 
anterior ao seu advento, e bem outra, de um patamar infinitamente superior, 
é essa realidade sob a vigência do atual ordenamento constitucional, aspecto 
essencial que não pode ser desconsiderado e olvidado por todos nós, Poder Pú-
blico e coletividade, co-responsáveis solidários nos termos constitucionais. 

Outra sorte de desafios se colocam, decorrentes, de igual modo, dos fun-
damentos e alvissareiros objetivos estatuídos pela Constituição: interpretar 
e aplicar as normas jurídicas considerando não só as diferenciadas situações 
concretas e a dinâmica da realidade sócio-econômica, mas também as gritan-
tes diversidades regionais e desigualdades sociais que caracterizam o Estado 
brasileiro. 
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2. A VISÃO HOLÍSTICA DO MEIO AMBIENTE E A TRANSVERSALIDADE DA DIMENSÃO AMBIENTAL: 
O CONTRAPRODUCENTE EMBATE ENTRE TESES PRÓ-AMBIENTE E TESES PRÓ-URBANIzAÇÃO. O 
INTERESSE COMUM E INTERGERACIONAL NO EqUILÍBRIO ECOLÓGICO-AMBIENTAL E NA SADIA 
qUALIDADE DE VIDA DAS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES. DIREITO E DEVER DE TODOS: A 
SOLIDARIEDADE INTERGERACIONAL COMO FUNDAMENTO E PRINCÍPIO

Diante da visão holística do meio ambiente1 e da transversalidade da di-
mensão ambiental, claramente estampadas na realidade jurídica nacional (Lei nº 
6.938/81, Constituição Federal e Lei nº 9.795/99, entre outras), torna-se contra-
producente o embate entre teses pró-ambiente e teses pró-urbanização. 

Todos os aspectos do meio ambiente se integram e fazem parte de um todo unitá-
rio, e o esforço de convergência deve se sobrepor aos interesses particulares em conflito, 
diante da magnitude do interesse comum, fundado no princípio da solidariedade interge-
racional, que é a busca da manutenção e recuperação do equilíbrio ecológico-ambiental, 
pressuposto fundamental para o atendimento, no caso, das funções sociais das cidades2 
e da função social da propriedade urbana3, exigências constitucionais que têm por fina-
lidade  assegurar a melhoria da qualidade de vida em geral, e nos centros urbanos em 
especial, onde se concentra o grande contingente populacional atualmente.

A Lei n. 9.795/99, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambien-
tal, prestigia expressamente a visão humanista, holística e integrada de todos os 
aspectos do meio ambiente, atentando, ademais, para as diversidades regionais, 
culturais e sociais da realidade brasileira, em consonância com os fundamentos e 
objetivos do Estado brasileiro4.

1  O meio ambiente, enquanto conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que per-
mite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, na definição da Lei nº 6.938/81, constitui um todo unitário, indivisível, integra-
do por ecossistemas menores (naturais, culturais e/ou artificiais). Dentro desta visão, a cidade, holisticamente considerada, é um 
ecossistema complexo, um bem ambiental síntese, como denominamos, que reúne todos os aspectos do meio ambiente, não se 
confundindo com o meio ambiente artificial (os espaços, abertos ou fechados, construídos pelo homem), que é parte da cidade.
2  Em face do direito positivo brasileiro, as funções sociais da cidade, cujo pleno desenvolvimento deve ser ordenado 
pela política urbana (CF, art. 182), não se restringem às funções urbanas elementares (habitação, trabalho, recreação e 
circulação). Elas devem abarcar todos os aspectos que possibilitem o exercício dos direitos fundamentais garantidos na 
Constituição, concentrados basicamente nos arts. 5º, caput, e 6º (piso vital mínimo).
3  A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expres-
sas no plano diretor (CF, art. 182, § 2º). É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no 
plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subuilizado ou não utilizado, que 
promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: I – parcelamento ou edificação compulsórios; II – im-
posto sobre a propriedade perdial e territorial urbana progressivo no tempo; III – desapropriação com pagamento mediante 
títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em 
parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais (CF, art. 182, § 4º). Considera-se 
subutilizado o imóvel: I – cujo aproveitamento seja inferior ao mínimo definido no plano diretor ou em legislação dele decor-
rente; II – utilizado em desacordo com a legislação urbanística ou ambiental (vetado) - (Lei nº 10.257/2001, art. 5º, § 1º). O 
direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam 
preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico 
e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas (CC, art. 1.228, § 1º).
4  Ela enuncia como princípio básico da educação ambiental, logo de início, o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo 
(art. 4º, I). A concepção holística do meio ambiente vem detalhada a seguir: a concepção do meio ambiente em sua totalidade, conside-
rando a interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade (art. 4º, II). Ademais, 
referida política não ignora as peculiaridades da realidade brasileira ao preconizar a abordagem articulada das questões ambientais 
locais, regionais, nacionais e globais, o reconhecimento e o respeito à prioridade e à diversidade individual e cultural (art. 4º,  VII).  E 
coerentemente propugna, entre os objetivos fundamentais da educação ambiental, o estímulo à cooperação entre as diversas regiões 
do país, em níveis micro e macrorregionais com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos prin-
cípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade (art.5º, V).
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Como temos ressaltado5, muito apropriadamente a lei utiliza a expressão so-
ciedade ambientalmente equilibrada. Enquanto equilíbrio ecológico, adotado pela 
Constituição Federal (art. 225), é expressão mais voltada ao meio ambiente natural, 
equilíbrio ambiental expressa uma concepção mais ampla, que engloba o meio am-
biente em seus diferentes aspectos (natural, cultural, artificial e do trabalho). A ex-
pressão é também mais adequada para descrever as cidades como sociedade urbana 
ambientalmente equilibrada, no sentido de  sociedade urbana sustentável.

Com o objetivo de integrar todas essas idéias e conceitos, propugnamos que 
para se aferir, adequadamente, e caso a caso, o que deve ser corrigido ou imple-
mentado para se ter uma sociedade (urbana) ambientalmente equilibrada, seja 
no âmbito nacional, regional, estadual ou local, os magistrados, demais opera-
dores do direito, peritos e outros experts, devem levar em consideração, em cada 
situação examinada, o contexto das desigualdades sociais e regionais, bem como 
das diversidades dos meios físico, biótico e antrópico; e buscar contemplar e 
conciliar os múltiplos e conflitantes objetivos constitucionalmente assegurados a 
todos, a saber: o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da mar-
ginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais, a promoção do bem 
de todos, afora os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente e das políticas 
setoriais, como a política urbana.

3. A PROTEÇÃO DAS APP E RESERVAS LEGAIS: A DUPLA E CRESCENTE PRESSÕES, DO MEIO 
RURAL E DO MEIO URBANO. AS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA (FAMILIAR 
E EMPRESARIAL/ AGRONEGÓCIO). A URBANIzAÇÃO DESORDENADA E A URBANIzAÇÃO 
DA POBREzA

O Código Florestal (Lei nº 4.771/65) foi, sem dúvida, precursor e avança-
do na proteção dos recursos florestais da rica e abundante flora brasileira. Muito 
embora  a disciplina por ele traçada tenha sido motivada fundamentalmente pela 
preocupação com a exploração econômica desses recursos, visando sua sustenta-
bilidade, o fato é que ela contemplou a proteção de dois espaços territoriais de ca-
pital relevância ecológica, essenciais à própria sustentabilidade econômica, quais 
sejam, as APP´s, em especial as definidas no art. 2º, e as reservas legais.

As definições legais, introduzidas muito posteriormente, através da Medida 
Provisória nº 2166-67/01, revelam  suas características e importância ecológica: 
a área de preservação permanente é aquela protegida nos termos dos arts. 2º e 
3º do Código, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiver-
sidade, o fuxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das 

5  A efetividade da proteção do meio ambiente e a participação do Judiciário. In: KISHI, Sandra; SILVA, Solange T.; SOARES, 
Inês (Org.). Desafios do direito ambiental no século XXI: estudos em homenagem a Paulo Affonso Leme Machado. São Paulo: 
Malheiros, 2005. p. 439; Tutela dos interesses difusos e coletivos. 1. ed. 2. tir. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2006. p. 134.
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populações humanas; a reserva legal é a área localizada no interior de uma pro-
priedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao 
uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos 
ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e 
flora nativas (art. 1º, § 2º, incisos II e III, respectivamente).

Tanto as APP´s quanto as reservas legais6 sofreram e sofrem dupla pres-
são, oriunda das atividades do meio rural e do meio urbano, de forma contínua e 
crescente. De um lado, as atividades de exploração agropecuária (familiar e co-
mercial/empresarial), agravados os impactos, a degradação e a destruição desses 
espaços territoriais com a expansão das fronteiras agrícolas para as regiões do 
Centro-Oeste e do Norte, dotadas de ecossistemas protegidos como patrimônio 
nacional e até então bem mais preservados que nos últimos tempos. E, fator ainda 
mais preocupante: expansão através do agronegócio, que vem se pautando por 
práticas de monocultura e altamente predatórias, e responsável grandemente pela 
flexibilização da proteção das reservas legais por meio das sucessivas Medidas 
Provisórias que alteraram o Código Florestal nessa parte (art. 16; 44 a 44-C)7.  

É bem verdade que despontam iniciativas promissoras, como é o caso da 
divulgada experiência piloto do Município de Lucas do Rio Verde, localizado a 
350km de Cuiabá (MT), que lançou o projeto Lucas do Rio Verde Legal, na Câ-
mara Municipal da cidade. O projeto é uma aliança única no Brasil para tornar o 
município o primeiro a ter todas as propriedades rurais regularizadas do ponto de 
vista do Código Florestal. O trabalho é desafiador e terá o envolvimento de 10 par-
ceiros diretos, desde o governo do Estado, instituição de pesquisa até empresas do 
agronegócio e Ministério Público Estadual. A previsão é que os 364.987 hectares 
do município sejam mapeados em um ano, indicando as melhores opções para a 
regularização de reserva legal e áreas de preservação permanente.

De outro lado temos a pressão exercida nesses espaços protegidos pela urbaniza-
ção desordenada e pela urbanização da pobreza, um dos fenômenos mais complexos 
dos grandes centros urbanos (metrópolis e megalópolis)8. As invasões e ocupações 
irregulares são cada vez mais freqüentes, e geram problemas ambientais e urbanísticos 
significativos, enfrentados ora com maior rigor ora com maior tolerância.

Os exemplos trazidos a seguir servem para reflexões acerca da complexidade das 
questões urbano-ambientais, e ilustram diferentes situações que mereceram tratamento 

6  V. a respeito da interessante experiência em Porto Alegre relatada por Maurício Fernandes da Silva em  Reserva vegetal, a re-
serva legal dos imoveis urbanos como contribuição para sustentabilidade das cidades. In: CONGRESSO INTERNACIONAL 
DE DIREITO AMBIENTAL, 10., 2006, São Paulo. Direitos humanos e meio ambiente = Human rights and the environment. 
Antonio Herman Benjamin (Org.). São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde: IMESP, 2006. p.225-232. v. 1.
7  V. a respeito, entre outros, a monografia sobre “A reserva florestal legal como meio de promoção do desenvolvimento 
sustentável”, elaborada por Mayla Tannus A. Carneiro, como Trabalho de Conclusão de Curso, sob minha orientação, para 
a Faculdade de Direito da PUC/SP, 2006.
8  Segundo dados de 2000, metade da população do Município de São Paulo, cerca de cinco milhões e quinhentos mil 
habitantes, mora em loteamentos ilegais, cortiços e favelas, a maioria sem infra-estrutura básica (Folha de São Paulo, 
04/06/2000). No Município do Rio de Janeiro, segundo o IBGE, somente em favelas havia, no ano de 2000, cerca de um 
milhão e cem mil habitantes, em torno de 19% (dezenove por cento) da população. O Instituto Pereira Passos, instituição 
pública ligada ao planejamento urbano carioca, revela que entre 1991 e 2000 a população das favelas cresceu seis vezes 
mais que a das áreas formais - aumento de 24 % (vinte e quatro por cento), contra 4% (quatro por cento) da cidade formal 
(O Globo, 16/05/2004).
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diferenciado por suas peculiaridades. No confronto entre questões ambientais e questões 
sociais, há situações em que a presença humana é incompatível e não pode haver qual-
quer grau de tolerância, de modo a ensejar situações consolidadas e irreversíveis.

Caso 1: A invasão dos “sem teto” em área de preservação permanente às 
margens de rio federal9.

 
Neste primeiro caso houve invasão por “sem tetos” de uma área de 10 

ha em APP ao longo das margens do Rio Poty, rio federal, após desmatamen-
tos e queimadas. O Ministério Público Estadual promoveu ação civil pública 
na Justiça Federal em face do Município de Teresina (PI), que nada fez para 
impedir a invasão. O juiz, de forma diligente, deferiu a liminar10 determinan-
do várias providências, entre as quais que fossem retirados imediatamente os 
ocupantes e as construções efetuadas nos 100 m das margens do Rio Poty, na 
área de preservação permanente, oficiando ao Ibama para delimitar a APP e à 
SR/DPF/PI para disponibilizar reforço policial para cumprimento do mandado 
de desocupação da área e retirada das construções. Ao Município determinou 
proibir qualquer ocupação e caso realizadas novas edificações foi-lhe arbi-
trada pena pecuniária por metro construído, valor a ser revertido a favor do 
Fundo (art. 11 e 13 da LACP).

Caso 2: Operação de desfazimento de loteamento irregular. Derrubada de 
cerca de 25 barracos e casas11

Equipes do Departamento de Uso do Solo Metropolitano - DUSM, da Se-
cretaria do Verde e Meio Ambiente - SVMA, da Subprefeitura de M´Boi Mirim, 
da Polícia Militar Ambiental e da Guarda Civil Municipal derrubaram cerca de 25 
barracos e casas em construção durante operação de desfazimento de loteamento 

9  Revista de Direito Ambiental, 24:351.
10  ...defiro a liminar para determinar sejam retirados imediatamente os ocupantes e as construções efetuadas nos 100 m das 
margens do Rio Poty, na área de preservação permanente, especialmente na área objeto de vistoria pelo Ibama, próximo à 
ponte que liga o Bairro Primavera ao Bairro Ininga, bem assim para determinar ao Município de Teresina-PI, através de seu 
representante legal (Prefeito) que diligencie no sentido de proibir qualquer ocupação, na área objeto do litígio.
Caso realizadas novas edificações, arbitro, com base no art. 11 da Lei 7.347/85, o quantum de R$ 500,00 (quinhentos reais) 
por metro construído, a título de pena por descumprimento de obrigação de fazer, a ser suportado pela municipalidade, 
vertendo o montante apurado em favor do Fundo referido no art. 13 da LACP.
A execução da medida ora deferida, no que se refere à desocupação da área e a retirada das construções, fica ao encargo da 
justiça e da Polícia Federal do Piauí, em virtude de ser da União Federal o bem protegido.
 A delimitação (medição e demarcação) dos 100m (cem metros) da área de preservação permanente ficará ao encargo do 
Ibama/PI, que deverá comparecer ao local, em conjunto com a Polícia Federal, para execução deste provimento judicial.
Intimem-se o Ministério Público Federal e o Ibama, inclusive para dizerem se têm interesse em integrar a lide. Intimem-se, 
também o Sr. Raimundo Mendes, proprietário da parte do imóvel invadido.
Oficie-se à SR/DPF/PI para que a disponibilize reforço policial, em numerário adequado, a fim de que o oficial de justiça deste 
Juízo possa efetivar o mandado de desocupação da área e a retirada das construções. Oficie-se também ao Ibama para 
comparecer ao local, a fim de delimitar a área de preservação permanente. 
In casu, mantendo-se inerte o Ministério Público Federal, poderá o Ministério Público Estadual, subsidiariamente, propor 
a ação e vice-versa. O importante é que o bem ambiental, de interesse comum a todos os habitantes, sobre o qual recai o 
interesse de toda uma coletividade, seja efetivamente protegido.
11  SENAGA, Mário. Operação de desfazimento de loteamento irregular derruba cerca de 25 barracos e casas no M´Boi 
Mirim. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/noticentro/2006/06/14_operacao.htm>. Acessado em: 15 jun. 2006.
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irregular, no bairro Jardim Vera Cruz, no M´Boi Mirim, nas proximidades da Re-
presa Guarapiranga, em São Paulo12.

O loteamento, localizado num morro dentro de um sítio conhecido como 
São Pedro, de propriedade particular, vinha sendo instalado quando se iniciou 
o desmatamento clandestino no local, até então coberto de vegetação típica de 
Mata Atlântica, além de se constituir numa área de proteção e recuperação dos 
mananciais da Bacia Hidrográfica do Guarapiranga. Técnicos do DUSM vistoria-
ram o local e constataram a invasão, desmatamento e ocupação com construções 
irregulares de barracos, procedendo a uma primeira operação de desfazimento do 
loteamento. Pouco tempo após, estiveram novamente no bairro e entregaram uma 
dezena de Autos de Advertência, dando prazo de 20 (vinte) dias para os invasores 
desocuparem a área, e na operação realizada praticamente todos os barracos e 
casas em alvenaria em construção que não estavam ocupadas, foram derrubados. 

Segundo Celso Mazzotini Saes e Geraldo Gilson de Camargo, representan-
tes da SMA no Pólo Sul de Fiscalização Integrada, operações como esta ajudam a 
manter a permeabilidade do solo e conseqüente contribuição hídrica ao reservató-
rio, além de ajudar a combater o aumento da poluição das águas da represa.

Caso 3: Um exemplo de regularização fundiária bem sucedida em Porto 
Alegre13

Diferentemente dos casos anteriores, em que, corretamente, não foram tolera-
dos o desmatamento, a invasão e a ocupação com construções irregulares em área 
de preservação permanente às margens de rio em zona urbana (caso 1), e de lotea-
mento irregular em área de proteção e recuperação dos mananciais (caso 2), ilustra-
mos agora com exemplo de regularização fundiária de ocupação irregular, que pode 
ser excepcionalmente promovida, fora de APP e área de proteção de mananciais. 

A experiência ocorreu em Porto Alegre com o chamado Condomínio dos An-
jos, onde 60 famílias foram mantidas no local, que passou por um processo de ur-
banização em 2001; nele antes havia um amontoado de casebres precários chamado 
Vila das Placas. A ocupação irregular no local abrigava cerca de 250 pessoas, que 
viviam em habitações precárias, com ausência de infra-estrutura básica. Não havia 
banheiros e luz elétrica nas casas improvisadas. No início da década de 90, a comu-
nidade começou a se organizar para obter melhorias em suas moradias e os morado-
res faziam uma exigência: queriam permanecer na área ocupada irregularmente. 

Foram construídas 60 unidades habitacionais para as 60 famílias e implanta-
dos projetos de educação ambiental e de saúde, com aulas sobre atitudes básicas, 
como uso de interruptor de luz, banheiro e cozinha. As 60 famílias foram assen-
tadas nas novas casas em fevereiro de 2001 e a partir daí, aumentaram o índice de 

12  A ação é conseqüência da inauguração, junto à sede da Subprefeitura de M´Boi Mirim, do Pólo Sul de Fiscalização Inte-
grada, iniciativa da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SMA e da Prefeitura de São Paulo, para reforçar o trabalho de 
preservação do reservatório do Guarapiranga, que responde pelo abastecimento de água de aproximadamente 3,5 milhões 
de pessoas nas regiões Sul e Oeste da Capital e parte do Município de Taboão da Serra.
13  Notícia veiculada por jornal de grande circulação.
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escolaridade entre os jovens e o emprego formal, conforme relatos da prefeitura. 
No caso, os moradores mantém contrato de concessão do direito real de uso com 
o Departamento Municipal de Habitação.

4. A COMPLEXIDADE DOS CONFLITOS URBANO-AMBIENTAIS: A EFICÁCIA E A EFETIVIDADE 
DA ATUAÇÃO PREVENTIVA. A PREOCUPAÇÃO E O EMPENHO CONJUNTO EM SE EVITAR A 
FORMAÇÃO DE NOVOS PASSIVOS URBANO-AMBIENTAIS. SITUAÇÕES CONSOLIDADAS: 
A DIFÍCIL REVERSÃO E A INSATISFATÓRIA REMEDIAÇÃO. CRITÉRIOS E LIMITES à 
REGULARIzAÇÃO

A complexidade crescente dos conflitos urbano-ambientais é um fato incon-
testável, e os lamentáveis e cumulativos exemplos e experiências de destruição e 
degradação de áreas de preservação permanente e reservas legais que remanes-
cem insolúveis ou com soluções precárias e paliativas, somente vêm comprovar a 
eficácia e a efetividade da atuação preventiva, que deve ser cada vez mais prioritá-
ria e colocada como meta de qualquer gestão ambiental, pública ou privada. 

A preocupação e o empenho de todos deve ser no sentido de se evitar, no que 
concerne ao meio urbano, a formação de novos passivos urbano-ambientais, do 
contrário nunca teremos o fim das situações consolidadas, de difícil reversão e de 
sempre insatisfatória remediação.

A propósito, trazemos igualmente para reflexões e incremento das perplexida-
des, na linha da proposta de abordagem ora desenvolvida, o diagnóstico “realista” fei-
to por Vicente de Abreu Amadei, em sua instigante obra Urbanismo realista14,  acerca 
das causas das irregularidades urbanísticas em nossa realidade jurídico-social, e em 
que medida e segundo quais critérios a regularização pode ser admitida e processada. 

É melhor prevenir que remediar.
Entre as causas de irregularidade urbanística há duas diretamente atreladas 

ao poder público: a) uma, na esfera da atividade legiferante; b) outra, no âmbito da 
atividade de fiscalização. Em outras palavras, se há irregularidade urbanística, em 
regra, há lei utópica (que exigiu dos particulares além do que a realidade social com-
portava exigir) ou fiscalização falha (omissão do Poder Executivo em seu poder-de-
ver de polícia e, por conseqüência, de fazer cumprir as leis). Logo, a primeira caute-
la para prevenir a ilegalidade é evitar que as leis que disciplinam os espaços urbanos 
sejam irreais, cuidando para que sempre estejam em sintonia com a realidade social 
disciplinada; a segunda, tratar que sejam eficazmente cumpridas pelos munícipes, o 
que importa constante fiscalização e atuação dos órgãos públicos competentes.

Todavia, para doença instalada, só cabe remediar. 
Presente, assim, o mal urbanístico e sendo possível a sua regularização, é 

preciso promovê-la, observando-se que, neste espírito, é que se fala em regula-
rização fundiária como complexo de medidas (urbanísticas, ambientais, sociais 

14  Campinas: Millennium, 2006. p. 87-91.
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e jurídicas) destinadas a legalizar os imóveis qualificados como antijurídicos ou 
informais, no domínio ou em algum aspecto do domínio .

É preciso, no entanto, ter em conta que nem tudo se pode regularizar, exigin-
do-se, diante de certos males urbanos, tratamentos cirúrgicos drásticos, tal como 
desocupação e demolição forçada, para o retorno ou promoção do status quo de sã 
urbanização sustentável. No entanto, quando o tratamento mais brando da regula-
rização for possível, então, abre-se esse espaço saneador. Evidente, pois, o rigor 
de prudência que se exige nos diagnósticos dos diversos males urbanísticos, para 
qualificação da situação como regularizável (ou não), bem como para a escolha 
das medidas adequadas.  

•  o da razoabilidade no exame de irreversibilidade do fato: em princípio, 
grande parte das irregularidades urbanísticas podem ser revertidas, mas 
não é para tudo que se pode exigir reversão, uma vez que há situações em 
que a reversão fere a razoabilidade; por isso, o quadro da regularização 
realmente é marcado com certa dose de discricionariedade (não de arbi-
trariedade nem de estrita legalidade), atrelada ao juízo prudencial (virtude 
essa que pressupõe a concretude e a particularidade do caso examinado) ;

•  o da finalidade (ou destinação) social na definição das medida: regulariza-
ção não se deve fazer por mero benefício ao infrator  ou, pior, por razões 
eleitoreiras; mas sim, por necessidade de saneamento em vista do bem 
comum, especialmente nos aspectos do bem comum que tocam à função 
social da cidade e da propriedade, e, assim, a escolha dos instrumentos 
urbanísticos e medidas adequadas à regularização devem sempre ter como 
norte esse fim;

•  o da efetividade da regularização, que exige respeito à realidade regula-
rizável: a regularização parte do fato (mal urbanístico) consumado (não 
da realidade projetada, planificada, idealizada) e, assim, sua efetividade 
impõe que os parâmetros normativos (legais) da regularização não sejam 
os mesmos da urbanização legal (ideal), sem, todavia, quebrar os nós de 
amarração dos diversos sistemas jurídicos envolvidos e, ainda, sem desviar 
de “um padrão mínimo social e economicamente aceitável, que inclua sa-
lubridade e segurança.

É importante distinguir, por merecerem tratamentos bem diversos, de um 
lado as irregularidades urbanísticas provocadas pelo fenômeno da urbanização 
da pobreza, abordadas no item anterior, em relação às quais é imprescindível o 
concurso de políticas públicas de inclusão social, com ampliação, entre outros, do 
acesso à moradia, ao saneamento básico; de outro lado, as irregularidades urba-
nísticas levadas a efeito pelos demais segmentos da sociedade, notadamente por 
empreendedores imobiliários voltados ao atendimento de demandas da população 
pertencente a patamares mais elevados da escala social e econômica. 

Neste caso, outros são os mecanismos que devem ser estimulados e imple-
mentados de forma sistemática para que conduzam à redução e mesmo à cessação 
das irregularidades urbanísticas praticadas pelos empreendedores imobiliários. 
Afora os instrumentos de sensibilização e conscientização da responsabilidade 
empresarial sócio-ambiental, há necessidade do concurso dos instrumentos eco-
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nômicos, tributários e financeiros, estimulando-os ao cumprimento das exigências 
urbanísticas e ambientais, pelos benefícios econômicos auferíveis, ou, reversa-
mente, desestimulando-os do descumprimento, pela perspectiva de custos econô-
micos mais significativos. 

5. A CRESCENTE INTRODUÇÃO DE MECANISMOS DE FLEXIBILIzAÇÃO DA PROTEÇÃO DAS 
APP´S VIA MEDIDAS PROVISÓRIAS E RESOLUÇÕES DO CONAMA. A NECESSIDADE DO USO 
ADEqUADO E NÃO ABUSIVO DESSES MECANISMOS

Vivemos, como dito, um preocupante período de flexibilização da normatização  
ambiental e urbanística em relação à proteção das APP´s e reservas legais, mediante 
uso de Medidas Provisórias e Resoluções do CONAMA órgão que, muitas vezes, tem 
desbordado de sua competência normativa disciplinada pela Lei n. 6.938/8115. 

A instituição de mecanismos de flexibilização tem suas vantagens, ao propi-
ciar à Administração Ambiental, ao magistrado e demais operadores e aplicado-
res, a possibilidade de tratamento diferenciado às diferenciadas situações concre-
tas. Ao ter ampliada esta margem de liberdade de escolha e de atuação, os riscos 
de uso inadequado, abusivo e distorcido desses mecanismos é significativamente 
maior, e aí residente o cerne das preocupações com a tendência observada. 

No que concerne à proteção das APP´s legais, em relação às quais restringi-
remos nossa análise, é fácil perceber a tendência à flexibilização dessa proteção, 
e que está sendo implementada sem uma avaliação adequada dos riscos que essa 
iniciativa pode redundar, na esteira das considerações acima expostas. Os exces-
sos e abusos já estão sendo observados, notadamente o incremento de “novas” 
situações consolidadas, expressão em si mesma paradoxal.

São exemplos ilustrativos dessa tendência: 
1)  a defesa da aplicação dos parâmetros estabelecidos pela legislação 

de parcelamento do solo urbano (Lei nº 6.766/79), e da legislação 
municipal de uso e ordenamento do solo (plano diretor, zoneamento 
urbano) para as APP´s em zona urbana, advogando-se a não aplicação 
dos preceitos do Código Florestal; 

2)  a previsão de autorização para supressão de vegetação em áreas de 
preservação permanente em caso de utilidade pública ou de interesse 
social16; 

3)  a correlata disciplina das intervenções de baixo impacto ambiental nessas 
áreas17; 

15  V., entre outros, SANTOS, Maria Luiza Werneck dos. Considerações sobre os limites da competência normativa do 
Conama. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 91, n. 799, p. 77-87, maio 2002.
16  Art. 4º e §§ do Código, com redação determinada pela MP n. 2166-67/2001, objeto da ADIN n. 3.540-1.
17  Res. CONAMA n. 369/06; Decreto Estadual n. 49.566/05–SP. V. a respeito, a tese “As áreas de preservação permanente 
e o propalado “baixo impacto ambiental”, frente aos deveres de defesa e preservação do meio ambiente”, de autoria de Fe-
lippe Augusto Vieira de Andrade, Promotor de Justiça da Capital de S. Paulo, e Roberto Varjabedian, Biólogo e Assistente 
Técnico do Ministério Público de S. Paulo, apresentada no 10º Congresso do Meio Ambiente e 4º Congresso de Habitação 
e Urbanismo do Ministério Público do Estado de São Paulo, em Campos do Jordão, em 2006.
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4)  a polêmica revogação da Res. CONAMA n. 04/85 pela Res. CONAMA 
n. 303/2002 (art. 5º), acerca dos limites das áreas de preservação perma-
nente no entorno de reservatórios artificiais18; 

5)  as significativas alterações pretendidas através da reformulação da Lei de 
Parcelamento do Solo Urbano (Lei n. 6.766/79), notadamente quanto à 
regularização dos parcelamentos e assentamentos, atualmente prevista de 
forma lacônica no art. 53-A19.

A sinalização dessa tendência flexibilizadora da proteção das APP´s é dada 
pelo comentado voto do Min. Celso de Melo no julgamento da Medida Cautelar 
nº 3.540-1 na ação direta de inconstitucionalidade respectiva, negando referendo 
à decisão que deferiu o pedido cautelar de suspensão do art. 4º e §§ do Código 
Florestal, introduzido pela MP nº 2.166-67/2001. A ementa do acórdão arremata 
com os seguintes tópicos:

O ART. 4º DO CÓDIGO FLORESTAL E A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 
2.166-67/2001: UM AVANÇO EXPRESSIVO NA TUTELA DAS ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. – (...) A Medida Provisória nº 2.166-67, de 
24/08/2001, na parte em que introduziu significativas alterações no art. 4º do Códi-
go Florestal, longe de comprometer os valores constitucionais consagrados no art. 
225 da Lei Fundamental, estabeleceu, ao contrário, mecanismos que permitem um 
real controle, pelo Estado, das atividades desenvolvidas no âmbito das áreas de pre-
servação permanente, em ordem a impedir ações predatórias e lesivas ao patrimônio 
ambiental, cuja situação de maior vulnerabilidade reclama proteção mais intensa, 
agora propiciada, de modo adequado e compatível com o texto constitucional, pelo 
diploma normativo em questão. Somente a alteração e a supressão do regime ju-
rídico pertinente aos espaços territoriais especialmente protegidos qualificam-se, 
por efeito da cláusula inscrita no art. 225, § 1º, III, da Constituição, como matérias 
sujeitas ao princípio da reserva legal. É lícito ao Poder Público - qualquer que seja 
a dimensão institucional em que se posicione na estrutura federativa (União, Es-

18  V., a respeito, a elogiada tese “A Resolução 302/2002 do CONAMA e a subsistência das áreas de preservação permanen-
te situadas em zona urbana não consolidada no entorno de reservatórios artificiais e às margens de represas hidroelétricas 
definidas pela Resolução 04/85 do CONAMA”, apresentada pela 7ª Promotora de Justiça Cristina Godoy de Araújo Freitas 
no 10º Congresso do Meio Ambiente e 4º Congresso de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado de São 
Paulo, em Campos do Jordão, em 2006, com as seguintes conclusões: 1) O artigo 5º, da Resolução 303/2002 do CONA-
MA, é inconstitucional quando revoga, indistintamente, a Resolução 4/85 do CONAMA, fazendo com que as áreas de 
preservação permanente situadas em zona urbana não consolidada às margens de reservatório, ou às margens de represas 
hidroelétricas (superiores a 10 hectares) sejam suprimidas, contrariando o disposto no artigo 225 e parágrafo 1º., III, da 
Constituição Federal.
2) Também é inconstitucional o disposto no artigo 3º., incisos II e III, da Resolução CONAMA 302/2002, já que altera o 
anterior espaço especialmente protegido pela Resolução CONAMA 04/85 (artigo 3º., II), o que só seria permitido através 
de lei - que, mesmo assim, também deve atender aos ditames do artigo 225, da CF.
3) Em conseqüência, nesses casos - áreas de preservação permanente situadas: a) em zona urbana não consolidada, às 
margens de reservatório artificial; b) às margens de represas hidroelétricas; c) no entorno de reservatórios artificiais de até 
20 hectares de superfície, localizados em zona rural e não destinados ao abastecimento público ou à geração de energia 
-, a área de preservação permanente a ser observada ainda é aquela estabelecida no artigo 3º., II, da Resolução 04/85 do 
CONAMA.
19  Art. 53-A. São considerados de interesse público os parcelamentos vinculados a planos ou programas habitacionais de 
iniciativa das Prefeituras Municipais e do Distrito Federal, ou entidades autorizadas por lei, em especial as regularizações 
de parcelamentos e de assentamentos (Incluído pela Lei nº 9.785, 29.1.99)
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tados-membros, Distrito Federal e Municípios) - autorizar, licenciar ou permitir a 
execução de obras e/ou a realização de serviços no âmbito dos espaços territoriais 
especialmente protegidos, desde que, além de observadas as restrições, limitações e 
exigências abstratamente estabelecidas em lei, não resulte comprometida a integri-
dade dos atributos que justificaram, quanto a tais territórios, a instituição de regime 
jurídico de proteção especial (CF, art. 225, § 1º, III).

6. APP´S LEGAIS E OS PARâMETROS ESTABELECIDOS PELO CÓDIGO FLORESTAL E PELAS 
LEGISLAÇÕES URBANÍSTICAS FEDERAIS E LOCAIS. A APLICABILIDADE DO CÓDIGO 
FLORESTAL EM zONA URBANA20

Passemos às controvérsias envolvendo as áreas de preservação permanente de-
finidas pelo art. 2º do Código Florestal21 (APP´s legais) localizadas em zona urbana, 
e que giram em torno da interpretação do parágrafo único desse dispositivo legal, 
acrescentado pela Lei nº 7.803/89, que tem a seguinte dicção: No caso de áreas 
urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por 
lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o ter-
ritório abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis 
de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.

A discussão acerca da aplicabilidade ou não das alíneas do art. 2º do Código 
Florestal às APP´s situadas em zona urbana restou, pois, superada com a intro-
dução deste parágrafo único, que dispõe expressamente sobre a aplicabilidade do 
dispositivo em perímetros urbanos.  

Com isso restou igualmente superada a discussão em relação aos lotea-
mentos, não prevalecendo mais o disposto no art. 4º, III, da Lei nº 6.766/79, que 
estabelecia entre os requisitos urbanísticos para os parcelamentos a reserva de 
uma faixa não-edificável de 15 (quinze) metros de cada lado, ao longo das águas 
correntes e dormentes e das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias, 

20  V. a respeito, entre outros, FARIAS, Talden. Aplicabilidade do código florestal em zona urbana: a questão das areas de 
preservação ambiental. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, 10., 2006, São Paulo. Direi-
tos humanos e meio ambiente = Human rights and the environment. Antonio Herman Benjamin (Org.). São Paulo: Instituto 
O Direito por um Planeta Verde: IMESP, 2006. p.297-311. v. 1; DANTAS, Marcelo Buzaglo. A proteção jurídico-legal das 
áreas de preservação permanente (APPS). In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL, 3., 1999, 
São Paulo. A proteção jurídica das florestas tropicais = The legal protection of tropical florests. Antonio Herman Benjamin 
(Org.). São Paulo: IMESP, 1999.  p. 207-221. v. 2.
21  Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural 
situadas: a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura 
mínima será: 1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 2 - de 50 (cinquenta) 
metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; 3 - de 100 (cem) metros para 
os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 4 - de 200 (duzentos) metros para os 
cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 5 - de 500 (quinhentos) metros para os 
cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros; b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água 
naturais ou artificiais; c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d’água”, qualquer que seja a sua 
situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura; d) no topo de morros, montes, montanhas e 
serras; e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive; f) 
nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir 
da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; h) em altitude superior 
a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação.
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salvo maiores exigências da legislação específica (Redação dada pela Lei nº 
10.932, de 2004).

Dentro de uma análise estritamente de direito intertemporal, também não 
tem amparo, a partir da introdução deste parágrafo único pela Lei nº 7.803/89, a 
tese da subsistência, em relação aos loteamentos, dos parâmetros estabelecidos 
pela Lei nº 6.766/79 para as APP´s em zona urbana, que restaram revogados por 
aquela legislação,  que lhe é posterior.

Questão mais complexa diz respeito à solução dos eventuais conflitos entre as 
disposições do Código Florestal e as disposições da legislação municipal de uso e or-
denamento do solo (plano diretor, zonamento urbano, entre outros) para as APP´s em 
zona urbana, considerando-se o disposto no parágrafo único do art. 2º desse Código.

As colocações feitas a seguir são baseadas no complexo sistema constitu-
cional de competências ambientais22, que prestigia, na estrutura federativa do tipo 
cooperativo,  o sistema de competência legislativa concorrente23 (CF, art. 24, VI 
a IX) e o sistema de competência administrativa comum24 (CF, art. 23, III, VI e 
VII), com reduzido espaço para a competência privativa25, sendo os inevitáveis 
conflitos federativos, institucionais e ambientais apreciados por um sistema de 
jurisdição estadual e federal.

De acordo com esse sistema, o Código Florestal é uma norma geral federal, 
que, por sua característica de aplicabilidade uniforme em todo o território nacio-

22  V. a respeito do tema, entre outros: ANTUNES, Paulo de Bessa. Federalismo e competências ambientais no Brasil. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2007; COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro et al. Crimes e infrações administrativas ambien-
tais: comentários à lei n. 9605/98. Brasília: Brasília Jurídica, 2000; FARIAS, Paulo José Leite. Competência federativa 
e proteção ambiental. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999; MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental 
brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006; SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 5. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004; GRECO, Leonardo. Competências constitucionais em matéria ambiental. Revista dos Tribunais, v. 687, 
p. 23-33, jan. 1993; FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2006; RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de direito ambiental: parte geral. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005; FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000; MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 3. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004; BARROSO, Luis Roberto. A proteção do meio ambiente na Constituição brasileira. Revista Forense, Rio 
de Janeiro, ano 88, v. 317, p. 161-178, jan./mar., 1992.
23  Os delineamentos do sistema vertical da competência legislativa concorrente estão definidos no art. 24 e §§ para a 
União Federal, os Estados e o Distrito Federal, e no art. 30  e incisos para os Municípios: a competência da União Federal 
circunscreve-se à edição das denominadas normas gerais federais; os Estados e o Distrito Federal têm competência para 
suplementar a legislação federal, procedendo ao  seu detalhamento para atender às suas peculiaridades e a inovadora 
competência supletiva, que os autoriza a legislarem plenamente, na ausência e nos claros da norma geral federal. Com a 
superveniência desta, fica suspensa a eficácia da legislação estadual, no que lhe for contrária (§§ 3º e 4º).  
Os Municípios, que não foram incluídos no âmbito do art. 24 da Constituição Federal, têm, nos termos do art. 30, afora a 
competência privativa (inciso I), a competência para suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber (inciso 
II), com base no interesse predominantemente local, critério que informa sua atividade legislativa.
24  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estão autorizados pela própria Constituição a agir simultane-
amente em relação às matérias aí elencadas, não apenas na execução das leis e serviços de sua esfera, mas também das 
demais esferas, em sistema de cooperação, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 
nacional, como apregoa o parágrafo único do art. 23. 
Com isso, nas áreas discriminadas por este artigo, fica, agora, ao critério das prefeituras executar também normas federais ou 
estaduais quando julgarem necessário; os Estados e municípios podem, em face das inovações introduzidas pela Constitui-
ção Federal de 88, atuar diretamente, sem convênio, aplicando a lei federal, o que está ocorrendo na prática .
Em razão da existência de campos comuns de atuação, a desvantagem da competência administrativa ora analisada é a 
superposição e os conflitos de competência, com freqüência indesejável e prejudicial, mormente sem a disciplina da lei 
complementar prevista pelo parágrafo único do art. 23.
25  Excetuando-se as atividades monopolizadas, em matéria ambiental entendemos que não pode prevalecer a regra clássica 
de que as competências privativas da União têm precedência sobre as outras modalidades de competência (concorrentes 
e comuns).
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nal, tem relevantes funções, notadamente a que se refere à proteção ambiental 
mínima ao nível nacional. 

Esta compreensão da caracterização e função da norma geral federal explica 
a parte final do parágrafo único acima transcrito, que determina a observância do 
disposto nos planos diretores e leis de uso do solo pelos Municípios, respeitados 
os princípios e os limites referidos nas alíneas do próprio art.2º.

Os Estados, Distrito Federal e Municípios têm autonomia para, no exer-
cício da competência legislativa suplementar, dispor de forma diversa da legis-
lação federal ambiental observando-se o patamar mínimo nacional de proteção 
ambiental por ela (norma geral federal) estabelecido. 

Neste sentido, as normas ambientais estaduais e municipais podem ser 
mais restritivas, e no caso devem prevalecer sobre a norma federal no âmbito 
do respectivo Estado e Município. Os precedentes jurisprudenciais em face da 
Constituição atual orientam-se neste sentido (ADIN nº 384-4/PR  e RE 286789 
/ RS). Convém observar que são admitidas maiores restrições pela legislação 
suplementar estadual/municipal,  não, contudo, a vedação da atividade (REsp 
nº 29.299-6/RS ).

Diversamente, as normas ambientais estaduais e municipais não podem ser 
menos restritivas em relação ao padrão mínimo delineado pela norma ambien-
tal federal relativamente a determinada matéria. E este é um dos pontos mais 
conflituosos e judicializados, e que merece atenção e cuidado redobrados, mor-
mente nos dias atuais, diante da flexibilização de importantes e indispensáveis 
instrumentos preventivos de proteção ambiental, e do risco de sua utilização 
indiscriminada e abusiva pelas esferas federativas26.

Conseqüentemente, e de acordo com esta análise calcada no sistema cons-
titucional de repartição vertical de competências (concorrentes), não há como 
afastarmos a aplicação dos limites estabelecidos pelo Código Florestal para as 
APP´s em áreas urbanas, com o intuito de fazer prevalecer legislação municipal 
de uso e ordenamento do solo menos restritiva neste particular.

Cabe registrar que, em linha oposta à tendência centralizadora ditada pela 
crescente legislação federal ambiental, e à solução dos conflitos normativos pela 
aplicação do critério clássico da prevalência do direito federal, existe a tendên-
cia descentralizadora e de prestígio à autonomia dos Estados e Municípios, que 
defende a solução dos conflitos normativos pela aplicação do princípio da sub-
sidiariedade27: o Município prefere ao Estado e à União; o Estado, por sua vez, 
prefere à União. 

Este critério busca conferir equilíbrio entre as diversas esferas governamen-
tais, e atribuir responsabilidades às autoridades mais próximas dos cidadãos, por 
se encontrarem em condições de executá-las de forma mais eficiente. 

26  Cf., de nossa autoria, Jurisdição e competência em matéria ambiental. In: MARQUES. José Roberto (Coord.). Temas de 
direito ambiental. Salvador: Jus Podivm, 2007. No prelo
27  V., a respeito, mais amplamente, entre outros, BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio de subsidiariedade: 
conceito e evolução. Rio de Janeiro: Forense, 1996; FARIAS, 1999, p. 316-324; ANTUNES, 2007, p. 157 ss. O princípio 
da subsidiariedade é adotado pelo Tratado de Maastricht (art. 5º).
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É certo que não existem soluções apriorísticas. Os conflitos de normas am-
bientais, como de resto os conflitos ambientais em geral, comportam tratamento 
diferenciado de acordo com as particularidades da situação concreta (cf. art. 170, 
VI, da Constituição Federal, na redação da EC nº 42/2003).

Serve de exemplo a situação relatada por Miriam Fontenelle28: O Municí-
pio de Santo Antonio de Pádua, localizado no noroeste fluminense, e em fase de 
elaboração de seu Plano Diretor, tem discutido a questão amplamente em audi-
ências públicas promovidas por técnicos e da Prefeitura e do Instituto Brasileiro 
de Administração Municipal, com ampla participação dos órgãos ambientais, dos  
representantes dos setores econômicos, organizações não governamentais e estu-
dantes da graduação de administração, economia e direito, dentre outras pessoas.  
A cidade está localizada ao longo do Rio Pomba e deveria respeitar o afastamento 
de 100 metros das faixas marginais de proteção (FMP).  Entretanto, as Serras do 
Bonfim e do Catete estão dentro deste afastamento e o município tem sua econo-
mia pautada na extração de pedras que aí se encontram.

Como se vê, a existência dos critérios constitucionais mencionados não evita 
na prática os freqüentes conflitos entre normas federais e normas estaduais e mu-
nicipais que se colocam diante de situações concretas. 

A jurisprudência reconhece a responsabilidade do Município pelos lo-
teamentos irregulares, localizados, por exemplo, em áreas de proteção de ma-
nanciais, entendendo que a observância das determinações do art. 40 da Lei n 
6.766/79 consistem em poder-dever do Município, nos termos do art. 30, VIII, da 
Constituição ederal:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO REGU-
LAR. ÁREA DE MANANCIAIS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E 
DO ESTADO. PODER-DEVER. ARTS. 13 E 40 DA LEI N. 6.766/79. 1. As de-
terminações contidas no art. 40 da  Lei n. 6.766/79 consistem num dever-poder do 
Município, pois, consoante dispõe o art. 30, VIII, da Constituição da República, 
compete-lhe “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, me-
diante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano”. 2. Da interpretação sistemática dos arts. 13 da Lei nº 6.766/79 e 225 da 
CF, extrai-se necessidade de o Estado interferir, repressiva ou preventivamente, 
quando o loteamento for edificado em áreas tidas como de interesse especial, tais 
como as de proteção aos mananciais. 3. Recurso especial provido” (STJ. REsp nº 
333056/SP. Rel. Ministro CASTRO MEIRA. Jul. 13/12/2005);

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
LOTEAMENTO PARA FINS SOCIAIS IRREGULAR. RESPONSABILIDADE 
DO MUNICÍPIO. PODER-DEVER. ART. 40 DA LEI N. 6.766/79. LEGITIMI-
DADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. 1. As exigências contidas no art. 40 da  Lei 
n. 6.766/99 encerram um dever da municipalidade de, mesmo que para fins so-
ciais, regularizar loteamento urbano, visto que, nos termos do art. 30, VIII, da 
Constituição Federal, compete-lhe promover o adequado ordenamento territorial 

28  Discussão via internet entre professores da APRODAB. 
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mediante planejamento, controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano. 2. Recurso especial parcialmente conhecido e não-provido” (STJ. REsp nº 
131697/SP. Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Jul. 07/04/2005).
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PROTEÇÃO PENAL DA FLORA EM UNIDADE 
DE CONSERVAÇÃO, ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL

elAdio leCey
Professor de Direito Penal, Diretor da Escola Brasileira  

de Direito e Política Ambiental, do Instituto O Direito por  
um Planeta Verde e Desembargador aposentado, TJ/RS

1. PROTEÇÃO PENAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

 A unidade de conservação, hoje com definição legal mais ampla do que a 
preconizada por José Afonso da Silva, que somente admitia a de domínio público 
e que possibilitasse o uso indireto de seus recursos, salvo casos expressos em lei1 é 
o “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 
com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, 
com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de adminis-
tração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção” (art. 2º, inc. I da Lei 
nº. 9985, de 18.07.2000). O rol das que integram o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação divide-se em dois grupos:  de proteção integral, não admitindo o 
uso direto e  de uso sustentável, admitindo uso parcial de seus recursos naturais 
renováveis, mas de forma restrita à sustentabilidade, conforme art. 7º e seus pará-
grafos, combinado com o art. 2º, incisos VI e IX da referida Lei do SNUC.

São, portanto, as unidades de conservação, espaços especialmente protegi-
dos com as características peculiares apontadas pela legislação específica. Cons-
tituem, por óbvio, parte do meio ambiente, com atributos especiais a merecerem 
particular preocupação e especial tutela. Contém recursos naturais de uso direto 
vedado nas de proteção integral ou, nas de uso sustentável, de utilização restrita 
aos recursos renováveis e, quanto aos últimos, somente na medida de sua susten-
tabilidade.

Os recursos ambientais são valores naturais utilizáveis pelo ser humano, mas, 
como o ambiente é um valor de ser preservado, consoante determina a Constitui-
ção do Brasil (art. 225) ecologicamente equilibrado, para as presentes e também 
às futuras gerações, não poderão ser exauridos, nem utilizados a ponto de com-
prometer sua preservação. Assim, podem ser definidos como recursos naturais 
utilizáveis (quando admissível) na medida de sua sustentabilidade. É o que nos 

1 Direito Ambiental Constitucional, 3ª edição,2000, Malheiros Editores, p.214.
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orientam os princípios elencados nos diversos incisos do art. 2º da Lei de Política 
Nacional do Meio Ambiente, dentre os quais a manutenção do equilíbrio ecológi-
co, a racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar, o planejamento e 
a fiscalização do uso dos recursos ambientais. 

A preservação e proteção dos recursos e do ambiente hão de ser controladas 
pelo Poder Público, pela coletividade e até pelo cidadão individualmente conside-
rado, já que é dever de todos, como bem aponta a Constituição Federal do Brasil, 
em seu já citado art. 225, a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
Sendo as unidades de conservação parcelas especialmente protegidas do ambien-
te, mais expressiva deve ser a busca de sua tutela.

1.1 Lei dos crimes contra O Meio Ambiente: Instrumento de Proteção Penal das 
Unidades de Conservação

A proteção penal das unidades de conservação, mais especificamente, se 
expressa na Lei nº. 9605/98, conhecida como Lei dos Crimes contra o Meio Am-
biente, em especial no art. 40, que tipifica o delito de dano a tais unidades, no art. 
52 que criminaliza o perigo às unidades de conservação, nos arts. 63 e 64, que 
protegem, dentre outros bens ambientais, a categoria Monumento Natural, assim 
como no art. 29, § 4º, inc. V, que considera causa de especial aumento da pena a 
prática do crime contra fauna em unidade de conservação.

1.2 Crime de Dano às Unidades de Conservação

O delito tipificado pelo art. 40 da Lei nº. 9605/98 versa sobre proteção es-
pecífica, e uma das mais expressivas, às unidades de conservação. Criminaliza o 
dano a tais áreas de proteção especial. A Lei nº. 9985/2000, que instituiu o Sis-
tema Nacional das Unidades de Conservação teve, como não poderia ser doutra 
forma, reflexos no referido art. 40 da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente. O 
mais significativo consistiu em introduzir, pelos arts. 39 e 40 da Lei do SNUC, 
alteração no art. 40 da Lei nº. 9605/98, o que chegou a dar margem a interpretação 
(a meu ver não admissível) até por abolitio criminis de algumas condutas. Outra 
conseqüência se dá na análise do tipo, na interpretação do que vem a constituir 
dano à unidade de conservação.

1.2.1 Reflexos da Lei do SNUC no art. 40 da lei nº 9605/98

1.2.1.1 Abolitio Criminis?

A Lei do SNUC, em seu art. 39, alterou parcialmente o art. 40 da Lei dos 
Crimes contra o Meio Ambiente e no art. 40 (a Lei do SNUC, entenda-se) buscou 
acrescentar à Lei nº. 9605/98 o art. 40-A. O projeto de Lei teve vetada em parte a 
redação dos citados arts. 39 e 40 (da Lei do SNUC) o que criou situação um tanto 
esdrúxula e chegou a trazer interpretação pela exclusão de crime para as condutas 



��Conferências / Invited Papers

que causassem dano às unidades de conservação de uso sustentável, de modo que 
apenas estariam tuteladas penalmente as de proteção integral. 

Sabidamente, a exclusão de crime para condutas até então tipificadas 
como infração penal, a conhecida abolitio criminis tem amplos reflexos na 
área penal, de modo que aplicável retroativamente a lei de abolitio, atingindo 
inclusive a sentença condenatória transitada em julgado, impondo-se até de 
ofício pelo juiz ou tribunal a declaração de extinção da punibilidade, como 
determinam os arts. 2º, caput, 107, III, do Código Penal e 61, caput, do Código 
de Processo Penal.  

Nesse sentido, segundo noticiado, estaria se inclinando Luiz Flávio Gomes, 
destacado doutrinador e operador do Direito.2 No entanto, não me parece a melhor 
interpretação. 

As razões do entendimento de Luiz Flávio partem das seguintes consi-
derações: o art. 40 da Lei nº. 9605/98, antes da Lei do SNUC, previa como 
crime causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e no seu § 1º 
dizia que se entende por unidades de conservação as que elencava, abrangendo 
todas as unidades de conservação. A recente Lei nº. 9985/2000, dando nova 
disciplina às unidades de conservação, dividiu-as em dois grupos: de proteção 
integral e de uso sustentável. Pretendendo proteger penalmente os dois gru-
pos, o legislador deliberou dividir o art. 40 em duas partes: no art. 40 cuidou 
das unidades de proteção integral e no art. 40-A tratou das unidades de uso 
sustentável, tudo ao dar nova redação ao art. da Lei nº. 9605/98 que descrevia 
o crime de dano às unidades de conservação. O presidente da República aca-
bou vetando as redações propostas aos dois artigos da Lei dos Crimes contra 
o Meio Ambiente (40 e 40-A). 

De conseqüência, entende o referido doutrinador, “o art. 40, caput, da Lei 
Ambiental continua vigente, porém, agora, com uma importante modificação no 
seu § 1º, isto é, ele só vale doravante para as unidades de conservação de proteção 
integral. No que se refere às unidades de conservação de uso sustentável (áreas de 
proteção ambiental, reservas ecológicas, etc.) não há mais que se falar em delito, 
por falta de previsão legal. Com o veto do art.40-A, tudo isso deixou de ser crime 
(houve abolitio criminis)”.

1.2.1.2 Interpretação da atual redação do art. 40 e parágrafos da Lei dos Crimes 
contra o Meio Ambiente. Não abolitio criminis

Entendo, no entanto, não ter ocorrido exclusão de crime, continuando típicas 
as condutas de causar dano, direto, ou indireto, às unidades de conservação de 
qualquer grupo, ou seja, inclusive às de uso sustentável. 

O art. 40 da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente apresentava, antes do 
advento da Lei nº. 9985/2000, a seguinte redação:

2  Folha de São Paulo, 13/10/2000, Caderno Opinião, p.A-3.
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“Art. 40 – Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às 
áreas de que trata o art. 27 do Decreto n.º. 99.274, de 6 de junho de 1990, in-
dependentemente de sua localização.
Pena – reclusão, de um a cinco anos.
§ 1º - Entende-se por Unidades de Conservação as Reservas Biológicas, Reser-
vas Ecológicas, Estações Ecológicas, Parques Nacionais, Estaduais e Munici-
pais, Áreas de Proteção Ambiental, Florestas Nacionais, Estaduais e Munici-
pais, Áreas de Relevante Interesse Ecológico e Reservas Extrativistas ou outras 
a serem criadas pelo Poder Público.
§ 2º - A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no inte-
rior das Unidades de Conservação será considerada circunstância agravante 
para a fixação da pena.  
§ 3º - Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.

Tivesse o legislador de então deixado de incluir o § 1º e, pois, de explicitar o 
que se deveria entender por unidades de conservação, seria, de qualquer sorte, o art. 
40, caput, complementado pelas diversas normas que configuravam ditas unida-
des, até então vigentes, bem como pelas que viessem a entrar em vigor tratando do 
mesmo tema. Autêntica norma penal em branco, perfeitamente possível em matéria 
ambiental, em razão de suas reconhecidas especificidade e interdisciplinaridade. 

Todavia, como não existia, até então, quando da edição da Lei nº. 9605/98, 
lei sistematizando as unidades de conservação, havendo muitas normas esparsas, 
o que trazia dificuldade na interpretação da abrangência da norma penal, entendeu 
o legislador, ao elaborar a Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, no art. 40, 
§ 1º, explicitar que se deveria entender como unidades de conservação as que, 
então, elencou no referido parágrafo. Ao mesmo tempo, na parte final do § 1º, 
abriu o tipo para outras unidades a serem criadas pelo Poder Público, continuando, 
nesse aspecto, norma penal em branco.

Interessante, para uma interpretação do texto legal em sua redação como re-
flexo da Lei do SNUC, lembrar o teor, neste aspecto, do Projeto de Lei nº. 27/99, 
que originou a Lei nº. 9985/2000, e os vetos do presidente da República ao referi-
do projeto, de modo a se ter uma conclusão que entendo mais segura a respeito do 
alcance da redação atual do art. 40 da Lei nº. 9605/98, em razão da Lei do SNUC, 
inclusive, como não poderia deixar de ser, em razão também dos vetos.

O Projeto de Lei nº. 27/99          
Dito projeto, agora lei, sistematizou as unidades de conservação e trouxe 

dois grupos – as de proteção integral, sequer admitindo uso direto, e as de uso 
sustentável – cada um com diversas categorias, como se verifica dos arts. 7º ao 21. 
Sistematizou, destaque-se, de modo que relacionou as integrantes do Sistema Na-
cional das Unidades de Conservação. Definiu, no entanto, mais amplamente uni-
dade de conservação, como se constata do teor do art. 2º, I da Lei nº. 9985/2000.

De conseqüência, determinou nova redação ao art. 40 da Lei nº. 9605/98, 
que criminaliza o dano às unidades de conservação, buscando adequá-lo à nova 
lei (ainda projeto, por óbvio). Ou seja, considerou as unidades de conservação em 
conformidade com os grupos e categorias expressados e enquadrados no projeto 
(arts, 7º a 21 já apontados).
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Foi além, no entanto, o projeto de lei, tratando diferentemente o dano con-
forme o grupo de unidades atingido. Como de maior tutela as de proteção inte-
gral, maior a reprovabilidade das ofensas a tais áreas. Assim, previu penas mais 
expressivas ao dano às unidades de proteção integral (reclusão de dois a seis anos) 
do que às de uso sustentável (reclusão de um a três anos). E o fez desdobrando 
o antigo art. 40 (que tratava, para efeito de pena cominada, igualmente todas as 
unidades de conservação) em dois dispositivos. No art. 40, tipificando o dano 
à unidade de conservação de proteção integral (nova redação proposta pelo art. 
39 do Projeto de Lei nº. 27/99) e no art. 40-A (inclusão proposta pelo art. 40 do 
mesmo projeto) tipificando o dano à unidade de uso sustentável, cominando as 
penas já referidas.

Cada artigo com seus correspondentes parágrafos – os primeiros expli-
citando as unidades-categorias dos respectivos grupos, consoante o projeto, os 
segundos prevendo agravante para as condutas afetando espécies ameaçadas de 
extinção e os parágrafos terceiros de cada novo artigo prevendo a forma culposa 
de cada delito – na linha do que já fazia a Lei nº. 9605/98 para o que seria o até 
então único crime de dano às unidades de conservação, independentemente dos 
grupos de categorias. 

 Não precisariam, entendo, agora sistematizadas as unidades em única lei, 
explicitarem os § 1º. dos artigos o que se deve entender como unidades de conser-
vação. Bastaria criminalizar a conduta de causar dano às unidades de conservação 
e, querendo punir diferentemente, tipificando por grupo de unidade atingida cada 
delito em seu artigo correspondente. Ditas normas, como autênticas normas pe-
nais em branco, seriam complementadas pelos artigos da própria Lei do SNUC 
que descrevem e especificam as unidades de conservação.

Preferiu no entanto, na trilha de evitar normas penais em branco, explicitar 
as unidades de conservação, repetindo o consignado nos artigos da Lei do SNUC, 
expressando o que são unidades de proteção integral e de uso sustentável. Toda-
via, melhor teria sido não explicitar, permitindo a inclusão de outras unidades de 
conservação, além das arroladas expressamente.

Os Vetos ao Projeto de Lei
Na descrição do crime, o projeto de lei incluiu uma expressão até então 

inexistente no art. 40 da Lei nº. 9605/98, a meu entender, inclusão desnecessária, 
qual seja, a qualificação significativo ao dano causado à unidade de conservação. 
Desnecessária, penso, porque, na linha dos princípios penais da lesividade e da 
mínima intervenção do Direito Penal, a insignificância, a bagatela, não evidencia 
o tipo penal. Assim como, para repetir surrado exemplo, ao interpretar o art. 155 
do Código Penal, que tipifica, sabidamente, subtrair coisa alheia móvel, não se 
entende atingida por tal norma a conduta de quem subtrai um pé de meia velho e 
roto,  qual seja, coisa insignificante, a bagatela. Não há como se entender cons-
tituir crime o dano que não tenha significação. Dano insignificante, penalmente, 
não constitui dano penal.

Por entender inadequada a expressão “causar dano significativo” (expressão 
significativo a meu ver até desnecessária), por ser, nas razões do veto “de natureza 
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puramente subjetiva”, o presidente da República vetou os arts. 39 e 40 do Projeto 
de Lei nº. 27, de 1999.

Âmbito de Abrangência do Veto
Como se verifica das razões, foram vetados, tão somente, no projeto, o caput 

do que seria a nova redação do art. 40 (que tipificava crime mais grave o dano à 
unidade de proteção integral) e igualmente apenas o caput do art. 40-A (crimina-
lizando menos severamente o dano à unidade de uso sustentável). Expressamente 
está nas razões do veto ter o presidente resolvido vetar os seguintes dispositivos: 
“Art.39, caput do art. 40; Art. 40, caput do art.40-A”. Permanecem, portanto, os 
parágrafos.   

Não foram vetados os § 1º de cada artigo, justamente, em razão da sistemati-
zação das unidades de conservação e da sua divisão em grupos. Tampouco foram 
vetados os § 2º que tratam de aumento de pena em cada grupo de unidade de 
conservação, enquanto os terceiros (também não vetados) que tratam da culpa, na 
verdade, tinham a mesma redação, justamente porque atinge a culpa igualmente o 
dano não importando a que grupo de unidade.

A respeito da culpa, abre-se parêntese para criticar o novo legislador que 
poderia ter aproveitado a oportunidade para corrigir não apropriado tratamento 
da Lei dos Crimes contra o Meio o Ambiente que considerou, no art. 40, a culpa 
como se fosse mera causa de diminuição da pena, quando, sabidamente, é situa-
ção de conduta típica distinta do dolo, de modo que deveria ser tratado como tipo 
derivado, com penas cominadas diferentemente no mínimo e máximo.

Crime de Dano às Unidades de Conservação de acordo  
com a Lei nº 9985/2000, artigos 39 e 40
Como decorrência do projeto e dos vetos, ficou o crime de dano previsto no 

art. 40 da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, com parcela de sua redação 
original (caput do art. 40 da Lei nº. 9605/98) parte com a introdução de nova re-
dação ao mesmo artigo (§§ 1º e 2º) e ainda com parcela do acrescentado art. 40-A  
(vetado em seu caput), quais sejam, os §§ 1º e 2º. Permaneceu, ainda, o parágrafo 
§ 3º que prevê o delito culposo. Algo esdrúxulo não há dúvida. Sem implicar, no 
entanto, em exclusão de crime ao grupo das unidades de conservação de uso sus-
tentável que continuam amplamente tuteladas no aspecto penal.

Em razão da Lei nº. 9985/00 que decorreu, por óbvio, do projeto de lei e dos 
vetos, assim ficou, em tal aspecto, a Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, ao 
tratar o crime de dano às unidades de conservação (delito único com mesmas pe-
nas cominadas e não dois tipos punidos diferentemente como pretendia o projeto), 
o que convém explicitar:

“Art. 40 – Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às 
áreas de que trata do art. 27 do Decreto n.º 99.274, de 6 de junho de 1990, 
independentemente de sua localização.
Pena – reclusão, de um a cinco anos.
§1º Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as Estações 
Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Na-
turais e os Refúgios de Vida Silvestre.
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§2º A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior 
das Unidades de Conservação de Proteção Integral será considerada circuns-
tância agravante para a fixação da pena.
Art. 40-A –  (Vetado)
§1º Entende-se por Unidades de Conservação de Uso Sustentável as Áreas de 
Proteção Ambiental, as Áreas de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas 
Nacionais, as Reservas Extrativistas, as Reservas de Fauna, as Reservas de De-
senvolvimento Sustentável e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural.
§2º A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção no interior 
das Unidades de Conservação de Uso Sustentável será considerada circunstân-
cia agravante para a fixação da pena.
§3º Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade.                    

Relativamente ao art. 40-A, pode parecer estranho permanecer parágrafo de 
cabeça vetada, o que poderia levar à conclusão de terem sido, como conseqüência, 
também vetados os parágrafos do mesmo artigo e daí, então, a abolitio criminis 
quanto às condutas de dano às unidades de uso sustentável, explicitadas no § 1º 
do art. 40-A. Todavia, embora, felizmente, não de ocorrência corriqueira, temos 
e já tivemos leis com artigos de caput vetado, permanecendo os parágrafos, de 
que servem como exemplo, na legislação criminal, a Lei nº. 9504, de 30.09.1997 
(art. 34) e a Lei nº. 8213, de 24.07.1991 (art. 37) que tratam, respectivamente, de 
normas eleitorais e planos de previdência social.                                  

De acordo com o explicitado na Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, 
concluo constituir crime causar dano direto ou indireto às unidades de conservação 
tanto de proteção integral quanto de uso sustentável, relativamente às categorias 
explicitadas nos §§ 1ºs. dos artigos 40 e 40-A, este de caput vetado. Conclui-se, 
ainda, que as penas cominadas são, igualmente, nos limites previstos no caput do 
art. 40, mínimo de um e máximo de cinco anos, quando se tratar da forma dolosa 
e reduzidos os limites da metade em caso de culpa.

Não houve, pois, abolitio criminis. A respeito, também pela não extinção do 
tipo, se manifestou o Tribunal de Justiça de São Paulo no Hábeas Corpus 338.194-
3/5, com a seguinte Ementa: “Crime contra o meio ambiente – Dano direto ou 
indireto a unidades de conservação – Conduta que ainda é definida como crime, 
seja em área de proteção integral ou de uso sustentável”3.

Entendo que tampouco teria havido exclusão de crime se tivessem sido veta-
dos integralmente os arts. 39 e 40 do projeto de lei que originou a Lei do SNUC, 
ou seja, também os §§ 1º e 2º dos arts. 40 e 40-A. Isso porque, mesmo não expli-
citadas como unidades de conservação as categorias do grupo de uso sustentável, 
como a antiga redação do § 1º do art. 40 da Lei nº. 9605/98, em sua parte final, 
incluía “outras a serem criadas pelo Poder Público”, teria a Lei do SNUC, no elen-
car os distintos grupos de unidades de conservação e, por óbvio, as de uso susten-
tável, feito com que estivessem ditas unidades também abrangidas pela proteção 
do referido art. 40 da Lei Ambiental Penal.

3  RT 790/601. No mesmo sentido: RSE371.839-3/1-00, RT814/586.
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Melhor não tivesse sido alterado o art. 40, o que permitiria, sem menor inci-
dência de opinião em contrário, levar a uma maior abrangência do termo unidade 
de conservação como adiante será destacado.      

1.2.2 Análise do tipo do art. 40 da Lei nº. 9605/98

Constitui o crime em exame causar dano, direto ou indireto, à unidade de 
conservação ou área circundante.       

1.2.2.1 Unidade de Conservação

O que vem a constituir dito elemento objetivo do tipo, qual seja, unidade de 
conservação?

Por força do art. 2º, inc. I da Lei do SNUC,há de ser entendido como o “es-
paço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administra-
ção ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”. A referida lei, como já 
apontado, sistematizou as unidades em categorias, elencando as integrantes do rol 
do SNUC.

Avançando na busca de compreensão do referido elemento objetivo do tipo, 
cumpre indagar se as unidades de conservação tuteladas penalmente pelo art. 40 
da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente estão ou não restritas ao rol das uni-
dades que integram o Sistema Nacional de Unidades de Conservação trazido pela 
Lei do SNUC.

A redação do citado art. 40 da Lei nº. 9605/98, como já apontado (item 
1.2.1.2) em seu caput, conservou a redação original, anterior às alterações da Lei 
nº. 9985/2000. Assim, constitui crime causar dano direto ou indireto às unidades 
de conservação (bem como à sua área circundante). No referido caput não há re-
ferência aos grupos de unidades de conservação (o que pretendia fazer o projeto 
de lei que previa crimes distintos conforme os grupos atingidos).   

O conceito legal de unidade de conservação (art. 2º, I da Lei do SNUC) é 
amplo como também já foi destacado. Pode-se concluir, portanto, pela inclusão 
doutras unidades que não as que integram o sistema. Como muito bem salientou 
Antonio Herman Benjamin, de conformidade com o referido conceito, outras uni-
dades poderão ser criadas, além daquelas que integram o sistema. De conseqüên-
cia, é fechado o rol de unidades que integram o SNUC, mas aberta a possibilidade 
de serem criadas outras modalidades de unidades. Destaque-se que a própria lei 
do SNUC refere unidade que não está no rol das que integram o sistema, qual seja, 
a reserva da biosfera (art. 41). 4  

4  Palestra proferida no II Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação, no Seminário V:”Unidades de Conservação e 
o Direito”, em 6/11/2000, Campo Grande(MTS).
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No âmbito extrapenal não há dúvida de que dita interpretação é perfeitamen-
te cabível. E no âmbito penal? 

Em razão do conceito mais amplo de unidade de conservação poder-se-ia 
incluir no rol das unidades de conservação protegidas penalmente toda e qual-
quer unidade que corresponda, ou venha a corresponder acaso criada por ato do 
Poder Público, ao conceito. Assim, estaria o art. 40 da Lei dos Crimes contra o 
Meio Ambiente sendo autêntica norma penal em branco, complementando-se o 
seu preceito primário pelo art. 2º, I da Lei do SNUC e pelos atos que criassem 
novas unidades de conservação.

A lei penal, todavia, nos parágrafos do art. 40, explicita o rol das unidades 
de conservação de conformidade com os dois grupos, de proteção integral e de 
uso sustentável, restringindo-se ao rol do SNUC. Como a esfera de incidência do 
ilícito penal é mais restrita e delimitada do que a do ilícito extrapenal, em razão do 
princípio da legalidade e seu decorrente princípio da determinação legal (ou da lei 
certa), a interpretação de tal elemento objetivo do tipo (unidade de conservação) 
conduzirá à tutela penal restrita ao rol das unidades que integram o SNUC. Assim, 
o elemento do tipo encontra explicitação na própria lei penal. Outras unidades 
acaso existentes, fora do restrito âmbito das que integram o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação, como áreas especialmente protegidas que são, no 
entanto, poderão encontrar tutela penal noutros dispositivos, como os arts. 38, 39, 
44, 50 ou 50-A da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente. 

1.2.2.2 Rol das Unidades de Conservação

Abrange a expressão, como explicitam os §§ 1ºs. dos arts. 40 e 40-A, tanto 
as unidades do grupo de proteção integral quanto as de uso sustentável, quais 
sejam, as elencadas e descritas nos arts. 7º a 21 da referida Lei do SNUC, rol 
também explicitado nos referidos dispositivos da Lei dos Crimes contra o Meio 
Ambiente.

Não foram incluídas as Reservas Ecológicas, categorias não mais listadas 
no rol das integrantes do sistema pela Lei do SNUC. Assim, embora podendo ser 
consideradas unidades de conservação no sentido amplo, conforme o conceito do 
art. 2o. da Lei do SNUC, ao menos para efeito penal, não estão as Reservas Ecoló-
gicas tratadas como unidades de conservação. Continuam, no entanto, no aspecto 
da tutela penal, como espaços especialmente protegidos.

Interessante lembrar que, em razão de o antigo art. 18 da Lei nº. 6938/81 
(Lei de Política Nacional do Meio Ambiente) ter transformado em Reservas ou 
Estações Ecológicas as florestas e demais formas de vegetação natural de pre-
servação permanente, relacionadas no art. 2º do Código Florestal, havia quem 
entendesse, como Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, que ditas áreas de preser-
vação permanente estariam também protegidas pelo art. 40 da Lei nº. 9605/98.5 

5  Crimes e infrações Administrativas Ambientais, 2000, Ed. Brasília Jurídica, p.212.
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Atualmente não é mais, penso, possível dito entendimento em razão de o art. 60 
da Lei do SNUC ter revogado, expressamente, o art. 18 da Lei nº. 6938/81. A 
tutela de tais áreas continua através doutros dispositivos da Lei dos Crimes contra 
o Meio Ambiente, arts. 38 e 39 ou 50, conforme se trate ou não, respectivamente, 
de floresta de preservação permanente.  

A Reserva Particular do Patrimônio Natural, agora, como unidade de conser-
vação (de uso sustentável segundo a Lei do SNUC) está abrangida, até explicita-
mente, pelo § 1º do art. 40-A, como elemento do tipo em análise, pelo que altero en-
tendimento anteriormente esposado no sentido de sua proteção penal estar no art. 50 
da Lei nº. 9605/986. Mais severamente, agora, portanto, punido o dano a tal área.

 Ao explicitar as unidades, no entanto, a Lei nº. 9605/98, com suas alterações 
introduzidas pela Lei nº. 9985/2000, deixou de incluir os Parques e as Florestas Es-
taduais e Municipais, ao contrário do que fazia o antigo texto do § 1º do art. 40.

O § 1º do art. 40 com sua nova redação, apenas refere expressamente Parque Na-
cional, enquanto o § 1º do artigo 40-A somente inclui Floresta Nacional. Não mais es-
tarão protegidos penalmente os Parques e as Florestas ditas Estaduais e Municipais?

Entendo que sim, na categoria Parque e Floresta. A Lei do SNUC, em seus 
arts. 11 e 17, define Parque e Floresta Nacionais, respectivamente e, em seus 
correspondentes §§ 4º e 6º, por seu turno, refere que as unidades dessas catego-
rias (entendam-se, Parques e Florestas Nacionais) quando criadas pelo Estado ou 
Município, serão denominadas, respectivamente, Parque ou Floresta Estadual e 
Parque ou Floresta Municipal.

Seguem as mesmas regras, têm os mesmos objetivos e características das 
criadas pelo Poder Federal. Estão, pois, incluídas nas categorias e grupos corres-
pondentes e, de conseqüência, continuam abrangidas, como já estavam anterior-
mente, pela proteção penal do art. 40 da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, 
eis que também são unidades de conservação do correspondente grupo.

No mesmo sentido, qual seja, de não abolitio criminis,  posicionou-se deci-
são do Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua 6a. Câmara Criminal, no julga-
mento do Habeas Corpus 355.557-3/7007.                         

1.2.2.3 Dano Direto ou Indireto. Reflexos da Lei do SNUC

Causar dano, obviamente, é danificar, que pode ser de variadas formas, pela 
destruição ou não do bem tutelado. É causar, de qualquer modo, prejuízo à unidade 
de conservação. Em tal aspecto, podemos apontar reflexos da Lei nº. 9985/2000. 

Em vários incisos do art. 2º da mencionada lei, vêm disciplinadas as unida-

6  Lecey, Eladio, Crimes e contravenções florestais: o impacto da Lei 9605/98, em Revista de Direito Ambiental, 16, RT, 
1999, pp.41 e 42.
7  “Crime contra o meio ambiente – Degradação ambiental em parque estadual – Conduta que continua a ser considerada cri-
me, embora a Lei 9985/2000 tenha suprimido a expressão “parque estadual”ao imprimir nova redação ao art.40,parág.1o., 
da Lei 9.605/98, pois trata-se de mera técnica redacional.”, RT 794/600.
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des de conservação. Assim, entende-se por: proteção integral a “manutenção dos 
ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo 
apenas o uso indireto dos seus atributos naturais”(inc. VI); uso indireto “aquele 
que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais”(inc. 
IX); uso direto “aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos 
naturais” (inc. X); uso sustentável “exploração do ambiente de maneira a garan-
tir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, 
mantendo a diversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente 
justa e economicamente viável” (inc. XI).   

Conforme o grupo a que pertence a unidade de conservação, de proteção 
integral, ou de uso sustentável, o uso de recurso, direto ou indireto, de recur-
so renovável ou não, poderá constituir o crime de dano previsto no art. 40 da 
Lei nº. 9605/98. Assim, o uso de recurso não renovável em qualquer grupo de 
unidade; o uso direto de recurso natural em unidade de proteção integral, que 
somente admite o uso indireto, (incs. VI c/c IX); o uso, direto ou indireto, não 
sustentável, sem garantir a perenidade de recurso renovável em unidade de uso 
sustentável, ou sem manter a biodiversidade e os demais atributos ecológicos 
(inc. XI, c/c X).  

Explicitou o art. 40, caput o dano direto e o indireto, o que, na verdade, 
não seria necessário, já que dano pode ser produzido diretamente (agindo-se 
diretamente sobre a coisa) ou pode ser causado de forma indireta (dolosa ou 
culposamente, conforme o elemento subjetivo do tipo) quando, por exemplo 
e como veremos logo a seguir, do exame do delito de perigo à unidade de 
conservação, alguém penetra em tal unidade com animais, causando dano à 
própria unidade (exemplificativamente, a destruição de espécimes da flora, de 
maneira significativa). Daquela conduta, de regra de perigo, se resultar dano à 
unidade de conservação, configurada estará a conduta tipificada no art. 40 da 
Lei nº. 9605/98.

1.2.2.4 Elemento Subjetivo do Tipo

Previsto tanto o dolo quanto a culpa como elementos subjetivos do tipo em 
questão. De se destacar que, sabidamente, sendo excepcional, como bem orienta 
o art. 18, parágrafo único do Código Penal, a culpa deve estar prevista expressa-
mente. Na sistemática do Código Penal do Brasil não há previsão ao dano culposo 
(art. 163). Já na Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, em razão da extrema 
relevância do bem jurídico tutelado e da peculiaridade das ofensas ao ambiente, 
geralmente decorrentes da inobservância do dever de cuidado, recomendável a 
forma culposa, como bem orientava Francisco de Assis Toledo8. 

8  Princípios Básicos de Direito Penal,.1991 Editora Saraiva,pp.291/292
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1.2.2.5 Dano Agravado

Se, do dano à unidade de conservação, de proteção integral ou de uso susten-
tável, for afetada espécie ameaçada de extinção deverá o juiz, ao aplicar a pena, 
considerar dita circunstância como agravante, elevando, pois, a pena-base. Refe-
rida conseqüência já está prevista como agravante genérica para os crimes contra 
o meio ambiente, conforme determina o art. 15, q, da Lei nº. 9.605/98.

As espécies ameaçadas de extinção atingidas poderão ser da flora ou da fau-
na. Em se tratando da fauna, se o elemento subjetivo for o dolo, direto ou eventual, 
e decorrer a morte da espécie, ou alguma outra das condutas descritas no artigo 
29 da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, haverá concurso entre o crime de 
dano à unidade de conservação e o delito contra a fauna silvestre, como adiante 
será destacado (item 1.4) Ou seja, se o dano à fauna silvestre for por ato direto, 
haverá concurso de crimes. Se o dano for por ato indireto e não houver dolo contra 
a fauna, haverá crime único (no caso, contra unidade de conservação) com pena 
agravada pela conseqüência à espécie ameaçada. 

1.3 Crime de Perigo às Unidades de Conservação

Outro tipo que tutela especificamente as unidades de conservação é o delito 
previsto no art. 52 da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, embora também 
proteja a fauna. Estas as condutas tipificadas:

“Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo substâncias ou 
instrumentos próprios para caça ou para exploração de produtos ou subprodu-
tos florestais, sem licença da autoridade competente:
Pena – detenção, de seis meses a um ano, e multa.”

1.3.1 Análise do Tipo

A tipificação não se constitui pelo uso em si do recurso ambiental (fauna 
ou flora), mas consiste na conduta de penetrar, adentrar, ingressar em unidade de 
conservação (elemento do tipo já analisado e que vem complementado pelo art. 
40, § 1º e 40-A, § 1º, da Lei nº. 9605/98 e pela própria Lei do SNUC, art. 2º, I). 
Penetrar para uso da fauna (caça) ou de outros recursos ambientais da unidade de 
conservação (exploração de produtos ou subprodutos florestais).

Outro elemento de ordem normativa se adiciona para configuração do tipo, 
qual seja, a ausência de licença da autoridade competente.

Trata-se de crime formal, pois não há necessidade da produção do resultado 
naturalístico (caça ou efetiva exploração dos recursos ambientais) para a consu-
mação do crime. Admissível a tentativa, já que o sujeito ativo pode ser surpreen-
dido ingressando na unidade e impedido de concretizar dito comportamento. 

Crime de perigo à fauna e à unidade de conservação. De se destacar, não 
poderá ocorrer dano à fauna ou à unidade de conservação, eis que, em tais situa-
ções, estaremos frente a crimes mais graves, de dano à fauna (por exemplo, caçar 
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animal da fauna silvestre) ou à unidade de conservação, prevalecendo os crimes 
previstos nos arts. 29 e 40 da Lei nº. 9605/98. Concurso aparente de normas resol-
vido, entendo, pelo princípio da subsidiariedade, relação que norteia os crimes de 
perigo em confronto com os de dano ao mesmo bem jurídico tutelado. 

1.3.2 Concurso com a Contravenção de Penetrar em Floresta  
de Preservação Permanente

 O Código Florestal, Lei nº. 4771, art. 26, letra “c” inspirou o legislador ao 
tipificar o delito previsto no art. 52 da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente. 
Ali está configurado como contravenção penal “penetrar em floresta de preser-
vação permanente conduzindo armas, substâncias ou instrumentos próprios para 
caça proibida ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem estar 
munido de licença da autoridade competente”.

Como a lei penal ambiental restringe à unidade de conservação o âmbito 
de incidência do crime, havia entendimento no sentido de que remanescia a 
contravenção, relativamente às florestas de preservação permanente não atin-
gidas pelo art.18 da Lei nº. 6938/81 que considerou como Reserva Ecológica 
(e então como unidade de conservação) algumas das florestas de preservação 
permanente, de modo que não revogada dita contravenção9. Agora, revogado, 
como já referido anteriormente, dito art. 18 da Lei de Política Nacional do 
Meio Ambiente, pelo art. 60 da Lei do SNUC, mais se reforça dito entendi-
mento, de modo que prevalece a contravenção quando se tratar de floresta de 
preservação permanente.

1.4 Crime contra a Fauna em Unidade de Conservação

O art. 29, da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, que protege especi-
ficamente a fauna, tutela também as unidades de conservação, prevendo como 
causa especial de aumento da pena de metade às condutas contra a fauna silvestre 
(por exemplo, utilizar ou matar espécime) quando praticadas em unidade de con-
servação (§ 4º, inc. V).

Se as condutas assumirem, todavia, proporções a ponto de configurarem 
dano (significativo) à unidade de conservação, configurado estará o crime ti-
pificado pelo art. 40 da Lei nº. 9605/98, em concurso com o delito contra a 
fauna, já que atingidos distintos bens tutelados juridicamente por diferentes 
normais penais.

Se a espécie for ameaçada de extinção, haverá aumento pela metade do cri-
me contra a fauna (art. 29, § 4º, inc. I, segunda parte), sempre em concurso com 
o crime do art. 40. 

Assim, somente será instrumentalizado o art. 40, combinado com seu § 2º, 

9  Assim, Costa Neto, Nicolao Dino de Castro e, obra citada, p.234.
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que prevê agravante quando afetada espécie (que pode ser da fauna) ameaçada 
de extinção no interior das unidades de conservação, quando a espécie da fauna 
for afetada por ato indireto. Ou seja, do dano à unidade restar afetada a espécie 
da fauna e não houver dolo à fauna (pois aí haveria concurso formal de crimes). 
Se por ato direto for atingida espécie da fauna, o crime será o do art. 29, com a 
majorante do § 4º, inc. I se for caso de espécie ameaçada de extinção, que poderá 
ser ou não em concurso com o art. 40 da Lei nº. 9605/98, como já apontado ante-
riormente, se também decorrer dano à unidade de conservação e houver dolo ou 
culpa no dano à unidade.

1.5 Crime contra Monumento Natural

As unidades de conservação também encontram tutela penal nos arts. 63 
e 64 da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente. Sendo a unidade constituída 
de Monumento Natural, de que pode ser exemplo O “Pão de Açúcar” no Rio de 
Janeiro, também está sendo protegida pelos dois dispositivos da Lei nº. 9605/98, 
além de tutelada pelos demais dispositivos penais que protegem as unidades de 
conservação, podendo ocorrer situação de concurso aparente de normas, como 
adiante será explicitado. 

Tipifica o art. 63 “alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local espe-
cialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de 
seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, 
arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade compe-
tente ou em desacordo com a concedida”.

Já o art. 64 descreve como crime “promover a construção em solo não edi-
ficável, ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, 
ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográ-
fico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo 
com a concedida”.

Ditas normas penais tutelam, dentre outros bens, o Monumento Natu-
ral, espécie unidade de conservação de proteção integral (art. 8º, IV, da Lei nº. 
9985/2000). As condutas previstas nos dois dispositivos legais, tendo como objeto 
material local considerado Monumento Natural, constituem perigo à mencionada 
espécie de unidade de conservação, o que configura os tipos dos arts. 63 e 64. 
Acaso ocorra dano, outro crime mais grave terá se configurado, qual seja, o tipi-
ficado pelo art. 40 da Lei nº. 9605/98, restando absorvido o perigo pelo princípio 
da subsidiariedade tácita a resolver o aparente conflito de normas.  

2. PROTEÇÃO PENAL DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Em se tratando de áreas de preservação permanente e atingidas florestas 
poderão ser instrumentalizados os arts. 38, 39 ou 44 da Lei dos Crimes contra o 
Meio Ambiente. Ou ainda, caso se trate de outra vegetação em área de preserva-



��Conferências / Invited Papers

ção permanente que não floresta (assim como os demais espaços especialmente 
protegidos) a tutela poderá se encontrar no art. 50 da mesma lei.

2.1 Art. 38 – Dano a Floresta de Preservação Permanente

Consiste na destruição ou dano a floresta de preservação permanente ou 
ainda na sua utilização com infringência das normas de proteção. Estas condutas 
já eram previstas como contravenções pelo Código Florestal (art. 26, “a”).

Elementos objetivos do tipo
Floresta de preservação permanente, mesmo que em formação, é elemento 

objetivo-normativo do tipo. Há que se distinguir flora de floresta, gênero de espé-
cie. Flora deve ser entendida como “o reino vegetal, ou seja, o conjunto da vegeta-
ção de um país ou de uma região”10. Toda vegetação, genericamente considerada, 
é flora. Floresta é espécie, qual seja, “a vegetação cerrada, constituída de árvores 
de grande porte, cobrindo grande extensão de terras”11.

Destaque-se que, mesmo em formação, a floresta será objeto material do 
delito em exame. Logicamente que não será qualquer vegetação em formação, 
mas apenas aquela capaz de se transformar em floresta com as características 
apontadas (árvores de grande porte e em extensão de terras).

A floresta há de ser de preservação permanente, o que constitui elemento 
normativo do tipo informado por normas do Código Florestal, quais sejam, os 
arts. 2º e 3º.

Distinção com outros crimes
A Lei nº. 4771/65 no regular preservação permanente se refere também a 

“demais formas de vegetação”. Todavia, como o art. 38 da Lei nº. 9605/98 restrin-
ge, somente as florestas de preservação permanente estarão abrangidas. Em se tra-
tando de destruição ou dano a vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, 
embora de preservação permanente pela letra do art. 2º, “f ” do Código Florestal, 
será caso do crime previsto no art. 50 da Lei nº. 9605/98, já que ausente o elemen-
to floresta. Assim também, se tratando de qualquer outra vegetação em área de 
preservação permanente, a proteção penal poderá advir do mesmo art. 50. 

Se a destruição, o dano ou a utilização com infringência das normas de pro-
teção forem em vegetação primária ou secundária, em estado avançado ou médio 
de regeneração, do Bioma Mata Atlântica,  caracterizado estará o crime previsto 
no artigo 38-A, introduzido na Lei nº. 9605 recentemente pela Lei no. 11.428, de 
22 de dezembro de 2006.  

E se o dano ou a destruição forem em floresta não de preservação permanen-
te, nem em vegetação primária ou secundária do Bioma Mata Atlântica, sendo a 
floresta objeto de especial preservação, configurado estará o crime tipificado no 
art. 50, da lei ambiental de aplicação subsidiária.

10  Sodero, Fernando Pereira Enc.Saraiva de Direito, v.37/507
11  Sodero, Fernando Pereira, obra citada, p.510
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Finalmente, se o dano ou a destruição atingirem floresta que não é de preser-
vação permanente, nem objeto de especial preservação, mas for a floresta alheia, do 
domínio privado, será o caso do crime de dano previsto no Código Penal, art. 163.

Em todas as situações nos deparamos com concurso aparente de normas, já 
que uma só ação não pode realizar mais de um crime, a não ser quando atingidos 
mais de um bem jurídico, o que configurará o concurso formal de crimes. Nas 
situações em exame, sempre único bem jurídico tutelado é atingido. O aparente 
concurso resolve-se pelos princípios da especialidade entre os arts. 38, 38-A e 50 
da Lei nº. 9605/98 e o da subsidiariedade tácita entre o dano do Código Penal e 
os danos tipificados pela Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente. A norma do 
Código Penal somente subsidiariamente será aplicada.

O regime de preservação permanente é decorrente das situações elencadas 
no art. 2º do Código Florestal, pelo simples efeito da lei ou de ato declarativo do 
Poder Público, no caso do art. 3º. As florestas localizadas em reservas particulares 
do patrimônio natural (RPPN), porque não decorrentes de simples efeito da lei ou 
de ato exclusivo do Poder Público, já que o gravame promana  de ato de vontade 
do particular, não podem ser consideradas florestas de preservação permanente. 
Todavia, nos termos da Lei nº. 9985/2000, são unidades de conservação (arts. 
14,VII e 40). Assim, estarão protegidas penalmente pelo art. 40 da Lei dos Crimes 
Contra o Meio Ambiente. 

São verbos nucleares do tipo destruir, danificar ou utilizar com infringência 
das normas de proteção. Mais de um verbo, mas bastando um deles para a ocor-
rência do crime que é, pois, de conteúdo variável, tipo misto alternativo.

Destruir é fazer desaparecer. Danificar é causar dano. Utilizar é usar, tirar 
proveito. Cortar árvore sem autorização é também danificar, assim como poderá 
ser utilizar com infringência das normas de proteção. Todavia, pelo princípio da 
especialidade, constituirá o crime previsto no art. 39 da Lei nº. 9605/98.

De se destacar que o elemento normativo “com infringência das normas 
de proteção” refere-se tão somente ao verbo utilizar, já que destruir ou danificar 
sempre será contrário à proteção da floresta.

Elemento subjetivo do tipo
De regra, o dolo, mas prevista a forma culposa, sempre excepcional, como 

aponta o art. 18, parágrafo único do Código Penal. Relativamente à conduta de 
danificar, que nada mais é do que causar dano, é de se destacar que a Lei dos 
Crimes contra o Meio Ambiente não seguiu a sistemática do Código Penal que 
não prevê tipificação ao dano culposo.  Aqui, como no art. 40, previsto o dano 
culposo.

A redação do parágrafo único do art. 38 não nos parece a mais indicada. 
Ali está previsto que “se o crime for culposo, a pena será reduzida da metade”. 
Parece estar a tratar como minorante a forma culposa. Deveria ter sido outra 
a técnica, qual seja, prever penas mínima e máxima distintas para a forma 
culposa. Assim, há de se ter a pena cominada como de seis meses a um ano e 
seis meses de detenção. Caso contrário, como proceder na aplicação da pena 
em suas diferentes fases, em especial na fixação da pena base? Não é possível 
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se aplicar a pena do tipo doloso e somente reduzi-la no final. A culpa está no 
tipo, é elemento subjetivo do tipo, o que deve ser observado desde a fixação da 
pena base.

2.2 Art. 39 – Corte de Árvores de Preservação Permanente 

Elementos objetivos do tipo
Há de ser corte de árvore em floresta de preservação permanente, o que, 

como já apontado, é elemento normativo do tipo contido no Código Florestal 
(arts. 2º e 3º).

O verbo nuclear é cortar, ou seja, separar o tronco da raiz, ou mais claramen-
te, tirar fora, já que arrancar também constituirá, por óbvio o crime. Fazer uma 
incisão ou podar não constituirá o tipo em questão. Poderá constituir o delito do 
art. 49, desde que haja significação, relevância social da conduta, já que o direito 
criminal não deve se ocupar de bagatelas.

Cortar uma árvore já constituirá consumação do crime que, no entanto, como 
delito plurisubsistente que é, admite tentativa.

“Sem permissão da autoridade competente” é outro elemento normativo 
do tipo. Assim, se houver autorização, permissão para o corte, estará ausente tal 
elemento que integra o tipo. Não se tratará, como pensam alguns, de causa de 
exclusão da ilicitude. Ausente estará a própria tipicidade, que é como sabemos, a 
característica de a conduta corresponder ao molde, ao tipo.

Não prevista a culpa, o elemento subjetivo do tipo será sempre o dolo.

2.3 Art. 44 – Crime de Extração de Minerais em Floresta

A Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente, em seu art. 44 considerou como 
crime conduta que, pelo art. 26, “o”, do Código Florestal, era tratada como con-
travenção penal. Manteve a mesma descrição da figura típica: “Extrair de florestas 
de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia au-
torização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais”, cominando pena de 
seis meses a um ano de detenção, além da multa.   

Caracterização do tipo
A conduta tipificada consiste na extração de recursos minerais. Dita ativida-

de vem a ser a ação de retirar os recursos minerais, o que pode ser feito pela lavra, 
definida legalmente como “o conjunto de operações coordenadas objetivando o 
aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais 
úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas” (art. 36 do Código de Mi-
neração, o Decreto-Lei nº. 227, de 28.02.1967). Retirada que pode ser feita de 
qualquer modo, inclusive, através de instrumentos rudimentares na extração de 
minerais, como na garimpagem, faiscação e cata (definidos pelo art. 71, incs. I, II 
e III, do Código de Mineração).  

O objeto material da conduta do sujeito ativo é qualquer espécie de minerais, 
sendo que a lei exemplificou pedra, areia e cal. Delimitado o local onde feita a 
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extração, que há de ser onde se encontre floresta de domínio público ou (o que nos 
interessa no âmbito do presente trabalho) de preservação permanente. Como já 
visto, florestas de preservação permanente são as assim consideradas pelos arts. 
2º e 3º do Código Florestal (Lei nº. 4771/65), tratando-se neste aspecto, o art. 44, 
em análise, de norma penal em branco.

No aspecto objetivo do tipo, outro elemento deve ser adicionado à ação de 
extrair mineral, qual seja, a ausência de prévia autorização da atividade. Elemen-
to normativo do tipo, portanto. Autorizada a extração, não haverá tipicidade na 
conduta.

Subjetivamente, admissível apenas a forma dolosa, já que não prevista a culpa, 
sempre excepcional como determina o art. 18, parágrafo único do Código Penal.

O crime em exame, é de mera conduta, bastando a prática da ação descrita 
no tipo, sem autorização, para a consumação do delito, não sendo necessário dano 
ao ambiente. Não é crime de resultado naturalístico e tão somente de resultado 
jurídico, qual seja, o perigo ao bem tutelado, que é o meio ambiente.

Trata-se de crime de perigo e de perigo abstrato, presumido naquela ativida-
de em razão da potencialidade de dano dela decorrente.

Concurso com o crime do art. 55 da Lei nº 9605/98
Tanto o art. 44 quanto o art. 55 da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente 

tipificam a conduta de extrair recursos minerais. O primeiro na seção dos crimes 
contra a flora, criminalizando a extração tão somente. O segundo na seção dos 
delitos de poluição, tipificando a pesquisa, a lavra e a extração. Assim, o art. 44 
coincide em parte com o previsto no art. 55. Ambos se configuram com o simples 
perigo ao meio ambiente decorrente daquela atividade, de extração de recursos 
minerais, potencialmente danosa que é.

O art. 44, todavia, restringe seu âmbito às florestas de domínio público ou de 
preservação permanente. De logo, salta aos olhos prevista única conduta em mais 
de uma norma, mas com especificação. Repete, pois, o art. 44, embora parcial-
mente, elemento configurador do tipo do art. 55 com especificação no sentido de 
que a extração ocorre em floresta. Concurso aparente de normas, pois, resolvido 
pelo princípio da especialidade, preponderando, em tal situação o art. 44, norma 
especial que é em relação à outra. Haverá, pois, único delito.

Concurso com o delito do art. 2º , da Lei nº 8176/91 
Segundo o artigo mencionado, “constitui crime contra o patrimônio, na mo-

dalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à 
União, sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo 
título autorizativo”. Conflito existe entre tal dispositivo e os arts. 44 e 55 da Lei 
nº. 9605/98, tipos especiais e gerais, respectivamente, consistentes numa mesma 
conduta como já analisado.

Ney de Barros Bello Filho entende ter sido o dispositivo da Lei nº. 8176/91 
revogado pelo art. 55 da Lei nº. 9605/98 (mesmo raciocínio de ser feito quanto 
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à norma do art. 44), tratando-se, portanto, de conflito de leis no tempo. Sustenta 
que, mais abrangente a norma da lei ambiental que tutela não apenas o ambiente, 
mas também o patrimônio da União, revogação teria ocorrido da lei anterior, en-
quanto Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, ao analisar o art. 44 da mesma Lei 
nº. 9605/98, posiciona-se pelo concurso formal de crimes12.

Inclino-me pelo concurso de crimes, que poderá ser formal ou material, con-
forme decorram de uma ou de distintas ações. Cumpre observar que os delitos 
tipificados nos arts. 44 e 55 da Lei nº. 9605/98, são crimes contra o ambiente. Ao 
tipificar as condutas de pesquisa, lavra e extração de recursos minerais, em razão 
da potencial degradação, criminalizou-se o perigo ao ambiente. Não houve preo-
cupação em também tutelar o patrimônio da União, tanto que somente descritas 
condutas visando a retirada dos recursos e não seu uso econômico também, ao 
contrário do que fez a Lei nº. 8176/91 que previu a produção de bens e a própria 
exploração com sentido mais amplo que o de pesquisa. Não houve, portanto, re-
vogação do dispositivo da última lei.

Os recursos minerais são bens da União, como prescreve a Constituição Fe-
deral (art. 20, inc. IX) e bens, por vezes, extremamente valiosos no aspecto pa-
trimonial. O art. 2º da Lei nº. 8176/91 expressamente refere constituírem crime 
contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, as condutas ali descritas.

Distintos, portanto, são os bens tutelados pelas duas normas incriminadoras, 
ou seja, o ambiente nos arts. 44 e 55 da Lei nº.  9605/98  e o patrimônio da União 
no art. 2º da Lei nº. 8176/91. Sendo distintos os bens ou interesses protegidos, 
acaso atingidos por mesma conduta, haverá concurso formal de crimes. Se decor-
rem de mais de uma conduta, material será o concurso. Não se trata, entendo, de 
concurso aparente de normas.

E, mais, especificou a Lei nº. 8176/91 a produção de bens (a que, por óbvio, pre-
cede a atividade de mineração) bem como a exploração de matéria-prima pertencente à 
União. Os recursos minerais configuram tais substâncias. Embora o termo exploração 
tenha o sentido de pesquisar (e até de retirar) e aí se confundiria com condutas previstas 
nos arts. 44 e 55 da lei ambiental penal, também tem sentido mais amplo, podendo con-
figurar atividade de tirar proveito. No último sentido, já seria ato posterior às condutas 
de executar pesquisa, lavra ou extração de minerais. Por vezes, então, haveria mais de 
uma conduta na realização dos dois delitos. Assim, concurso de crimes existirá, formal 
ou material, conforme decorram os dois delitos de uma ou mais ações.

A jurisprudência vem se manifestando no sentido do concurso de crimes. É 
o que decidiu a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 
30852-SP (2003/0176904-8)13 e no Recurso Especial 547.047/SP14.

12  obra citada, pp.284 e 222, respectivamente
13  “Extração de areia sem autorização órgão competente com finalidade mercantil. Usurpação X Extração. Conflito apa-
rente de normas. Inocorrência. Concurso formal. Trancamento de ação penal. Ausência de justa causa não evidenciada. 
Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada”. No corpo do acórdão destacado: “Verifica-se que, enquanto a 
Lei 8.176/91 tutela o patrimônio da União, coibindo a usurpação das suas matérias-primas, a Lei n.9.605/98 tutela o meio 
ambiente, proibindo as atividades de extração de recursos minerais”.
14  “Se as normas tutelam objetos jurídicos diversos, não há que se falar em conflito aparente de normas, mas de concurso 
formal, caso em que o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes”.
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Concurso com os crimes de degradação à floresta em terras de domínio 
público ou devolutas ou à floresta de preservação permanente
O delito previsto no art. 44 pode ser decorrente de extração de recursos mine-

rais em florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente. 
Trata-se, como já bem salientado, de tipificação do perigo ao ambiente decorrente 
daquela atividade, potencialmente danosa, sem a necessária autorização. Já os 
crimes dos arts. 50-A e 38 da mesma Lei nº. 9605/98 são de dano ao ambiente, no 
caso, à floresta de domínio público ou de preservação permanente, punível com 
sanções mais severas do que as cominadas ao tipo de perigo ao mesmo bem tute-
lado. Se resultarem da mesma atividade de extração de mineral, haverá concurso 
aparente de normas, reconhecendo-se único delito, no caso de dano, prevalecendo 
as normas dos arts. 50-A e 38 que tipificam crimes mais graves. Entre o perigo e 
o dano ao mesmo bem jurídico tutelado, no caso, floresta de domínio público ou 
de preservação permanente, prevalece o de dano pelo princípio da subsidiariedade 
tácita, eis que haverá diferentes graus de violação ao mesmo bem tutelado penal-
mente. Único crime, pois, existirá, qual seja, o tipificado pelo art. 38 ou 50-A. 
Salvo se crime mais grave ainda decorrer, como o de poluição previsto no art. 54, 
com destruição significativa de floresta de preservação permanente, conflito que 
será analisado a seguir.

Concurso com o delito do art. 54 da Lei nº 9605/98
Preliminarmente, interessa lembrar os conceitos legais de degradação, po-

luição e poluição penal. Os dois primeiros encontramos na Lei de Política Nacio-
nal do Meio Ambiente e o último na Lei dos Crimes Contra o Meio Ambiente.

Consoante o art. 3º, da Lei nº. 6938/81, degradação da qualidade ambiental, 
é a “alteração adversa das características do meio ambiente” (inc. II). 

Poluição é “a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 
que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar 
da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) 
afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias 
do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 
ambientais estabelecidos” (inc. III).

Poluição penal é a “poluição de qualquer natureza em níveis tais que resul-
tem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortanda-
de de animais ou a destruição significativa da flora” (art. 54 da Lei nº. 9605/98).

Assim, podemos dizer que toda poluição penal é poluição e é degradação, 
mas em níveis de danosidade tão expressiva a ponto de merecer a tutela, sempre 
mais restrita, do Direito Penal.

Praticada atividade de mineração, através da conduta descrita no art. 44 da 
Lei nº. 9605/98, configurado estará o delito em questão que é de perigo ao meio 
ambiente, já que com potencialidade (aquela conduta) de causar degradação. O 
perigo, pois, é de degradação e de poluição. Para a configuração do tipo do art. 44, 
não é necessária degradação já que basta o perigo presumido naquela atividade.                   

E se o dano ocorrer? Haverá degradação e poderá haver poluição que, em 
sentido lato, nada mais é do que degradação, o que será considerado como con-
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seqüência, na aplicação da pena, desde que não configure o crime do art. 38 da 
Lei nº. 9605/98, acaso presente dano a floresta de preservação permanente, o que 
já foi analisado no item anterior. Todavia, poderá a poluição ser em níveis tais 
que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 
mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, o que já constituirá 
poluição penal. Aí, configurado estará o crime previsto no art. 54 da mesma lei. 
Destaque-se que poluição sempre haverá quando se tratar do crime do art. 54. 
Sempre haverá dano, pois, ao meio ambiente, embora às vezes em níveis que não 
cheguem a afetar significativamente a flora ou a fauna (mortandade de animais). 
Mas poluição, degradação é, sendo, em tal sentido, dano ao ambiente (obviamen-
te, à configuração do tipo devem se somar à poluição outros elementos – conse-
qüências de perigo ou dano à saúde humana, ou de dano significativo à flora ou 
à fauna). 

Assim, o crime do art. 44 é de perigo, enquanto o do art. 54 é de dano ao 
meio ambiente. Se resultarem de uma mesma atividade de mineração, haverá con-
curso aparente de normas, reconhecendo-se único delito, prevalecendo a norma 
do art. 54 que tipifica o crime mais grave. Entre os crimes de perigo e de dano 
ao mesmo bem jurídico tutelado (no caso, o meio ambiente) prevalece o de dano 
pelo princípio da subsidiariedade tácita, já que há diferentes graus de violação 
do mesmo bem jurídico. No caso, o crime do art. 44 e o do art. 54 protegem, em 
distintos graus (perigo e dano, respectivamente) o mesmo bem tutelado. O fato de 
o delito do art. 54 proteger ainda outro bem (mas nem sempre), qual seja, a saúde 
humana, não importa, porque a norma tutela, sempre, também o meio ambiente e 
neste aspecto é que se apresenta o conflito de normas e não quanto à saúde huma-
na que não é protegida pelo art. 44 da Lei nº. 9605/98 e nem sempre é diretamente 
tutelada pelo art. 54.

2.4 Proteção Penal, à Flora em Área de Preservação Permanente, de Reserva Legal 
e nos demais espaços especialmente tutelados

 
Em não se tratando de unidades de conservação em sentido penal ou de 

florestas em áreas de preservação permanente, ou ainda em vegetação primária e 
secundária no Bioma Mata Atlântica, a flora nos demais espaços especialmente 
protegidos poderá encontrar tutela penal no art. 50 da Lei dos Crimes contra o 
Meio Ambiente.

2.4.1  Art. 50 – Dano a Floresta ou Vegetação Fixadora de Dunas ou Protetora  
de Mangues, objeto de Especial Preservação

Caracterização do tipo
Trata-se de um novo delito não tipificado até o advento da Lei nº. 

9605/98. O Código Florestal considera de preservação permanente a vegeta-
ção natural situada nas restingas, como fixadora de dunas ou estabilizadora 
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de mangues (art. 2º, “f ”), qualidade pelo só efeito da lei, bem como conside-
ra de preservação permanente, desde que assim declaradas por ato do Poder 
Público as demais formas de vegetação natural (não situadas em restingas, 
portanto) destinadas a fixar dunas. Também considera como dotadas de es-
pecial proteção (preservação na letra expressa da lei) as demais vegetações 
situadas em áreas de preservação permanente (demais alíneas do mesmo art. 
2º). Todavia, não obstante dita qualidade, a lei não tipificava penalmente 
condutas atentatórias a tais formas de vegetação de preservação permanen-
te, eis que somente constituía contravenção penal a conduta que atentasse 
contra floresta de preservação permanente. Agora, tuteladas penalmente tais 
formas outras de vegetação de preservação permanente.

Ainda, tuteladas penalmente outras florestas que não de preservação perma-
nente, desde que objetos de especial proteção, como as de reserva legal previstas 
pelos arts. 16 e 44 do Código Florestal.

Preenchida, pois, lacuna o que se mostrava necessário à efetiva tutela de 
bens de extrema valia ao meio ambiente como são as florestas, nativas ou planta-
das, bem como as vegetações protetoras de dunas ou mangues ou as demais em 
áreas de preservação permanente. 

Os verbos nucleares do tipo em exame são dois dos mesmos verbos elemen-
tos do crime do art. 38, destruir ou danificar, ao que valem as mesmas observa-
ções feitas quando da análise do mencionado dispositivo da lei ambiental.

Os objetos materiais sobre os quais incidem as condutas incriminadas são de 
três ordens: florestas (nativas ou plantadas), vegetação (demais espécies da flora) 
fixadora de dunas ou protetora de mangues, ou ainda outras dotadas de especial 
preservação.

Floresta (conceito já visto anteriormente) nativa é a composta de árvores 
próprias à região, enquanto floresta plantada, como o nome sugere, é aquela 
composta de espécies colocadas por ação humana, através de florestamento ou 
reflorestamento, sendo que as árvores plantadas poderão ser ou não das mesmas 
espécies próprias à região (ou seja, nativas ou não).

Dunas são formações arenosas, montes ou colinas, constituídas pela ação 
dos ventos, em regiões desérticas ou litorâneas.

Mangues são áreas de terras lodosas, pantanosas, junto a praias, rios, lagos, 
lagoas, com diversas e típicas vegetações, constituindo um importante e rico ecos-
sistema. Ou, denominando-se e conceituando-se mais adequadamente, conforme 
Resolução nº. 303, do CONAMA,  manguezal é o “ecossistema litorâneo que 
ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vasas lodosas 
recentes ou arenosas, às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural 
conhecida como mangue, com influência flúvio-marinha, típica de solos limosos 
de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, 
entre os Estados do Amapá e de Santa Catarina (art. 2º, inc. IX). 

A respeito do objeto material vegetação (demais espécies da flora), de uma 
leitura mais apressada do texto do art. 50 poderia decorrer conclusão no sentido 
de que somente estariam tuteladas penalmente as formas de vegetação fixadoras 
de dunas ou mangues.
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Todavia, é admissível interpretação extensiva (assim como a restritiva), mes-
mo em matéria criminal, já que não se trata de integração da lei, de preenchimento 
de lacuna, o que é vedado em razão do princípio da legalidade. Interpretar é so-
mente determinar o real sentido da lei. Não se trata de lacuna, há lei regulando a 
espécie, mas de forma não clara, necessitando ser interpretada. Assim, na busca 
do verdadeiro alcance da lei penal, poder-se-á chegar à chamada, quanto ao re-
sultado, interpretação extensiva.15 Tal ocorre quando se chega à conclusão de que 
o texto da lei parece dizer menos do que seu real alcance. Exemplo na doutrina 
temos do delito tipificado pelo art. 235 do Código Penal que descreve o crime de 
bigamia e abarca também a poligamia. Se é crime casar duas vezes, também o é 
casar três ou mais16.

Também, pode-se chegar à interpretação extensiva em situação por alguns 
chamada de analógica, quando o próprio texto legal contém expressões exemplifi-
cativas, como no caso do art. 171 do Código Penal (artifício, fraude ou outro meio 
fraudulento).

É o que ocorre com o art. 50 da Lei 9605/98 ora em exame, ao consig-
nar a expressão “objeto de especial preservação”. Há de se interpretar como 
a atingir qualquer floresta ou vegetação dotada de especial preservação e 
não apenas as fixadoras de dunas ou mangues. Aí estaria a lei alcançando 
tão somente uma das espécies das localizadas em áreas de preservação per-
manente. Não haveria sentido em se restringir o alcance da lei, de modo a se 
excluir as demais com a mesma qualidade legal de preservação permanente. 
Ademais, em se tratando de floresta, porque de preservação permanente, 
haveria incidência do art. 38 e não do art. 50 da mesma lei ambiental penal, 
como será destacado a seguir.

Assim, as florestas protegidas pelo art. 50 são outras que não aquelas locali-
zadas em áreas de preservação permanente (interpretação sistemática e restritiva, 
pelo concurso aparente com o art. 38) e as outras formas de vegetação serão todas 
aquelas dotadas de especial preservação (e não somente as fixadoras de dunas ou 
mangues) em interpretação extensiva.

Elemento normativo do tipo
Aos elementos objetivos do tipo, florestas nativas ou plantadas, vegetações, 

fixadoras ou protetoras de dunas e mangues ou outras, para que se complete a tipi-
cidade das condutas de dano, há que se adicionar mais um elemento, de natureza 
normativa, a configurar o artigo 50 como autêntica norma penal em branco. 

Ditas florestas ou vegetações deverão ser consideradas objetos de especial 
preservação, expressão que é de ser entendida como especial proteção. Assim, 
necessária outra norma a considerar aqueles objetos materiais (florestas ou outras 
formas de vegetação) como de especial proteção ambiental. Exemplificativamen-
te, a complementação poderá vir dos arts. 16 e 44 do Código Florestal que defi-

15  Dentre outros, Johannes Wessels ( Direito Penal, Parte Geral,Sergio Antonio Fabris Editor, p.15), 
16  Fragoso, Heleno Claudio, Lições de Direito Penal, 8a.edição, Forense, p.87, Jesus, Damásio de, Direito Penal, vo.1, 15a. 
edição, Saraiva, p. 35. 
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nem reserva legal. Ou ainda dos arts. 2º e 3º do Código Florestal, que consideram 
de preservação permanente as vegetações ali descritas.

Estas características de ordem normativa chamam atenção à distinção que se 
faz necessária, e de uma certa forma já foi anteriormente analisada, entre os delitos 
tipificados pelo art. 50 e o art. 38 da Lei dos Crimes Contra o Meio Ambiente.

Distinção com o crime previsto no art. 38 
Primeiramente, quanto aos verbos tipificadores, o art. 38 inclui mais a uti-

lização, com infringência às normas de proteção, o que não é elemento do crime 
do art. 50 que somente prevê a destruição ou o dano aos bens ambientais. Dano 
e destruição que também integram o tipo do art. 50. Há que se distingui-los, por-
tanto. E a distinção é no tocante ao objeto material sobre o qual incide a conduta 
do sujeito ativo dos delitos.

De logo, ressalta que o art. 38 somente protege floresta enquanto o art. 50 
tutela tanto florestas quanto outras formas de vegetação.

Se a floresta for de preservação permanente (arts. 2º e 3º da Lei nº. 4771/65), 
o dano e a destruição (bem como a utilização) constituirão o crime do art. 38, de-
lito mais grave, sancionado com pena privativa de liberdade bem mais severa.

Não sendo floresta de preservação permanente, mas objeto de especial pre-
servação (como no exemplo anteriormente apontado de reserva legal), o crime 
será o do art. 50 da lei ambiental. Resolve-se o conflito aparente entre as duas 
normas pelo princípio da especialidade.

Finalmente, se o dano ou a destruição for em vegetação que não floresta e 
fixadora de dunas ou protetora de mangues ou outra, mas objeto de especial pre-
servação, o crime será o do art. 50, já que o art. 38 sequer se refere a vegetação 
que não seja floresta. Não há, penso, concurso aparente, neste aspecto, entre as 
duas normas. Ou, talvez, entendendo-se vegetação como gênero de que floresta é 
espécie, o princípio da especialidade também resolveria o aparente conflito.

Distinção com o crime previsto no art. 38-A
Se o dano, destruição ou utilização em desacordo com as normas de prote-

ção for em vegetação primária ou secundária, em estágio avançado ou médio de 
regeneração, do Bioma Mata Atlântica, configurado estará o delito do art. 38-A, 
preponderante sobre o art. 50 também pelo princípio da especialidade.

Distinção com o crime do art. 40
Interessa também distinguir o dano tipificado pelo art. 50 com o dano cri-

minalizado pelo art. 40 da Lei nº. 9605/98, qual seja, “causar dano direto ou indi-
reto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº. 
99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização”. Os §§ 1º 
do mesmo artigo e o do art. 40-A de caput vetado descrevem o que se entende, 
para efeito de tutela penal destaque-se mais uma vez, por unidades de conserva-
ção (por exemplo, parques e florestas nacionais). Ditas unidades são dotadas de 
especial preservação, possuindo especial tutela através do art. 40 da Lei dos Cri-
mes contra o meio ambiente que pune os danos a tais unidades com sanção bem 
mais severa (reclusão de um a cinco anos) do que a cominada no art. 50 da mesma 
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lei. Em se tratando de floresta ou vegetação em tais unidades, o dano, direto ou 
indireto, configurará o tipo do art. 40, a prevalecer sobre o do art. 50 pelo princí-
pio da especialidade.

Ou seja, vegetação dotada de especial proteção será tutelada pelo art. 50 
acaso não encontre tutela penal mais expressiva noutra tipificação criminal. Des-
taque-se que servidão florestal, reserva ecológica, reserva indígena, reserva da 
Biosfera são também espaços especialmente protegidos. Assim, a vegetação lo-
calizada em tais espaços encontrará também tutela no art. 50 como de especial 
proteção, entenda-se, de especial preservação.

2.4.2 Crime de Desmatamento, Exploração ou Degradação de Floresta de Domínio 
Público ou Devoluta

A recente Lei 11.284, de 2 de março de 2006, conhecida como Lei de Ges-
tão de Florestas Públicas, criou mais um crime de dano às florestas, introduzindo 
na Lei dos Crimes contra o meio ambiente o art. 50-A, com a seguinte redação: 
“Desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, 
em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competen-
te”. Cominou pena de reclusão de dois a quatro anos e multa.

Trata-se de crime de dano, explicitando a lei degradação e desmatamento. 
Prevista também a exploração sem autorização, o que configura elemento norma-
tivo do tipo. Referida autorização é de ser concedida pelos órgãos do SISNAMA 
apontados no art. 19 da Lei de Gestão de Florestas17

Na caracterização do tipo encontram-se também alguns dos mesmos ele-
mentos constitutivos do delito do art. 50, quais sejam, floresta plantada ou nativa, 
já examinados quando da análise do referido artigo. A tais elementos, adicionada 
qualidade referente à área em que localizadas as florestas, no caso, em terras de 
domínio público ou devolutas.

Causa de exclusão da ilicitude
No § 1º do art. 50-A previu o legislador que  “não é crime a conduta pra-

ticada quando necessária à subsistência   imediata pessoal do agente ou de sua 

17  Art. 19. A exploração de florestas e formações sucessoras, tanto de domínio público como de domínio privado, depen-
derá de prévia aprovação pelo órgão estadual competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, bem como 
da adoção de técnicas de condução, exploração, reposição florestal e manejo compatíveis com os variados ecossistemas 
que a cobertura arbórea forme.
 § 1º Compete ao Ibama a aprovação de que trata o caput deste artigo:
 I - nas florestas públicas de domínio da União;
 II - nas unidades de conservação criadas pela União;
 III - nos empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou regional, definidos em resolução 
do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
 § 2º Compete ao órgão ambiental municipal a aprovação de que trata o caput deste artigo:
 I - nas florestas públicas de domínio do Município;
 II - nas unidades de conservação criadas pelo Município;
 III - nos casos que lhe forem delegados por convênio ou outro instrumento admissível, ouvidos, quando couber, os órgãos 
competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal.
 § 3º No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a utilização de espécies nativas.
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família”. Trata-se, na verdade, de situação de estado de necessidade, justificativa 
já prevista genericamente no Código Penal (arts. 23, I e 24). Como o Código Pe-
nal é de ser aplicado subsidiariamente às leis especiais como orienta o art. 12 do 
Código Penal e vem reiterado especificamente pelo art. 79 da Lei 9605/98, não 
haveria necessidade da determinação trazida pelo art. 50-A, pois, em caso como 
da situação explicitada, cabível seria a aplicação do estado de necessidade.

Aumento de pena 
Se a área explorada for superior a mil hectares, o § 2º do art. 50-A determina que 

a pena será aumentada de um ano por milhar de hectare explorado. É de se destacar que 
não se trata de mera atenuante e, sim, de causa especial de aumento de pena, também 
conhecida como majorante. De conseqüência, a pena em razão do aumento, poderá ul-
trapassar o máximo cominado ao delito, ou seja, poderá restar superior a quatro anos de 
reclusão, o que terá como decorrência a não possibilidade de substituição por restritiva 
de direitos, na forma do art. 7� da Lei 9605/98, que limita a quatro anos o máximo da 
pena privativa de liberdade a ser eventualmente substituída. Tampouco será possível a 
substituição mesmo aplicando-se por isonomia (o que me parece o mais indicado) o 
art. 44, I, do Código Penal que amplia a incidência do benefício para pena aplicada não 
superior a quatro anos.

Conflito com o crime do art. 50
Os dois tipos já analisados tipificam dano a floresta nativa ou plantada, ex-

plicitando o art. 50-A as modalidades desmatamento e degradação (que é dano 
também) além da exploração não autorizada. Contém o último dispositivo legal 
elementos especiais, quais sejam, florestas em terras de domínio público ou de-
volutas. Assim, se o dano for em tais florestas (de domínio publico ou em terras 
devolutas, destaque-se), prevalece o art. 50-A pelo Princípio da Especialidade.        

3. CONCLUSÕES

Assim, pode-se concluir que a flora em unidade de conservação, em área 
de preservação permanente, em reserva legal e outras especialmente protegidas, 
poderão encontrar tutela penal da seguinte forma:

3.1 Se em unidade de conservação e houver dano, pelo art. 40 da Lei 9605/98;

3.2 Se em floresta localizada em terras públicas ou devolutas, pelo art. 50-A da 
Lei 9605/98;

3.3 Se não em unidade de conservação e se tratar de floresta localizada em área de 
preservação permanente e houver dano, pelos arts. 38 ou 39 da mesma lei;

3.4 Se não em unidade de conservação, em área de preservação permanente ou em 
terras públicas ou devolutas, mas em vegetação (floresta ou qualquer outra forma) 
em estágio avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, pelo 
artigo 38-A da mesma lei; 
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3.5 Se não em unidade de conservação, em área de preservação permanente em 
terras públicas ou devolutas e nem em vegetação em estágio avançado ou médio de 
regeneração, do Bioma Mata Atlântica, mas se tratar de floresta dotada de especial 
proteção (exemplo, reserva legal) e houver dano, pelo art. 50 da Lei 9605/98;

3.6 Existindo dano à outra forma de vegetação que não floresta nem primária ou 
secundária em avançado ou médio estágio de regeneração do Bioma Mata Atlân-
tica, mas dotada de especial preservação, pelo art. 50 da lei especial;

3.7 Não ocorrendo dano, mas configurado perigo à unidade de conservação, a 
proteção poderá advir dos arts. 29, § 4º, V ou 52, da Lei dos Crimes contra o Meio 
Ambiente, conforme haja ou não dano à fauna, respectivamente;

3.8 Havendo perigo a espaço especialmente protegido que não unidade de conser-
vação, em se tratando de floresta de domínio público ou considerada de preserva-
ção permanente, a tutela penal poderá advir do art. 44 da Lei nº. 9605/98.





O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DA AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA SOB O âNGULO DA ATUAÇÃO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO

hugo nigro MAzzilli
Advogado, consultor jurídico, Professor de Direito, Membro 
aposentado do Ministério Público  do Estado de São Paulo

 1. DIREITO OU DEVER DE AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO?

É muito comum dizer-se que, quanto ao Ministério Público, não se pode 
falar em direito de ação, mas sim em dever de agir. Desta forma, quando o art. 
81 do Cód. de Processo Civil menciona o “direito de ação” do Ministério Público, 
estaria, na verdade, querendo referir-se ao seu “dever de agir”.

Essa idéia, quase que geral, de que o Ministério Público é obrigado a agir, 
funda-se em última análise no princípio da legalidade, que, entre nós, alcançou 
seu mais alto grau de desenvolvimento na esfera penal. 

Ao dissertar sobre o princípio da legalidade no processo penal, amparado em 
lição de Siracusa, José Frederico Marques comenta as diversas soluções existentes 
no Direito comparado, e anota que “dois são os princípios políticos que infor-
mam, nesse assunto, a atividade persecutória do Ministério Público: o princípio da 
legalidade (Legalitätsprinzip) e o princípio da oportunidade (Opportunitätsprin-
zip). Pelo princípio da legalidade, obrigatória é a propositura da ação penal pelo 
Ministério Público, tão-só ele tenha notícia do crime e não existam obstáculos que 
o impeçam de atuar. De acordo com o princípio da oportunidade, o citado órgão 
estatal tem a faculdade, e não o dever ou a obrigação jurídica de propor a ação 
penal, quando cometido um fato delituoso. Essa faculdade se exerce com base em 
estimativa discricionária da utilidade, sob o ponto de vista do interesse público, 
da promoção da ação penal”.1

Para melhor expor essa idéia, vejamos o que ocorre na legislação processual 
penal brasileira. Se, embora presentes os pressupostos que autorizariam ou até 
exigiriam a propositura de uma ação penal pública, o membro do Ministério Pú-
blico violar o dever de agir, o Cód. de Processo Penal admite a intervenção do juiz, 
que pode recusar o pedido de arquivamento do inquérito policial ou das peças de 
informação e propor ao chefe do parquet que reveja a proposta de arquivamento 
formulada pelo promotor de Justiça (CPP, art. 28). A mesma legislação mais uma 
vez consagra de maneira expressa o princípio da obrigatoriedade da ação penal 

1 . FREDERICO MARQUES, José. Tratado de Direito Processual Penal, 2º vol., p. 88, Saraiva, 1980.
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pública, quando veda que o Ministério Público desista da ação (CPP, art. 42), e 
mais uma outra vez o faz, quando lhe proíbe a desistência do recurso (CPP, art. 
572). E, também em razão da existência do princípio da indisponibilidade, no 
processo dos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, 
ainda o Ministério Público entenda ser caso de absolvição (CPP, art. 385).

Daí, foi um pequeno passo apenas que muitos operadores do Direito bus-
cassem transmudar esses princípios do processo penal para o processo civil, até 
mesmo em busca de uma aparente e fácil analogia. E, mesmo que a rigor não haja 
efetivamente razão para isso, nem as situações sejam iguais ou sequer semelhan-
tes, muitos autores falam no princípio da obrigatoriedade da ação civil pública, 
como se aqui se aplicassem exatamente os mesmos princípios do processo penal.

Entretanto, se mergulharmos mais a fundo na análise do problema, deve-
remos questionar se no processo civil o princípio que deve reger a atuação do 
Ministério Público seria mesmo o da legalidade ou obrigatoriedade. Esse questio-
namento poderia ser lançado ainda mais longe, para nos indagarmos se, mesmo 
na esfera penal, a atuação do Ministério Público deveria ser sempre indeclinável 
e obrigatória. Mas aqui nos limites mais estreitos de nosso trabalho, discutiremos 
apenas se, na ação civil pública, caberia a analogia com a indesistibilidade da ação 
penal pública.

 2. ALCANCE DO DEVER DE AGIR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Para enfrentarmos adequadamente esse questionamento, comecemos por 
examinar em que consiste o dever de agir no tocante à atuação do Ministério 
Público. 

Segundo Piero Calamandrei, não se admite que o Ministério Público, identi-
ficando uma hipótese na qual a lei exija sua atuação, se recuse a agir.2 

Não se veja aí, entretanto, um dever cego e automático de agir: o Ministério 
Público tem liberdade para identificar ou não a hipótese de agir, desde que o faça 
fundamentadamente. 

Como já o temos demonstrado alhures,3 se o Ministério Público identifica a 
existência da lesão em caso no qual a lei exija sua atuação, ele não pode alegar 
conveniência em não propor a ação ou não prosseguir na promoção da causa, o 
que lhe é um dever, salvo quando a própria lei lhe permita, às expressas, esse 
juízo de conveniência e oportunidade. Entretanto, se ao investigar supostos fatos 
que poderiam servir de base para uma ação civil pública, o Ministério Público se 
convence de que esses fatos não ocorreram, ou que o investigado não é responsá-
vel por eles, ou que esses fatos ocorreram, mas não são ilícitos — em todos esses 
casos, o Ministério Público poderá deixar de agir, sem violar dever funcional al-
gum. E, mesmo depois de proposta a ação civil pública, se no curso desta surgirem 

2 CALAMANDREI, Piero. Istituzioni di diritto processuale civile, secondo il nuovo códice. 2ª ed., CEDAM, Pádua, 1943, 
§ 126.
3 MAzzILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo, Cap. 4, 20ª ed., Saraiva, 2007.
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fatos que a seu juízo devam comprometer seu êxito (como se a questão se tornou 
superada, ou caso se afira que a ação está insuficiente, inadequada ou erroneamen-
te proposta), o exame do cabimento de desistir ou não da ação em nada violaria 
o dever de agir. Com efeito, sabemos que ao Ministério Público se confere a livre 
valoração do interesse público;4 por isso, com toda a razão, Carnelutti asseverou: 
“a valoração da conveniência do processo para a tutela do interesse público, à base 
da qual o Ministério Público resolve acionar, não está vinculada”.5

A ação do Ministério Público é hoje, em regra geral, vinculada e não dis-
cricionária. Assim, viola seus deveres funcionais o órgão do Ministério Público 
que, identificando a hipótese em que a lei exija sua ação, se recuse de maneira 
arbitrária a agir. Entretanto, nos casos em que a própria lei lhe concede discri-
cionariedade para agir, ele poderá legitimamente agir de acordo com critérios de 
oportunidade e conveniência. Esse caráter discricionário está presente em várias 
situações, como quando o Ministério Público intervém em razão da existência de 
um interesse público, cuja existência a ele incumbe reconhecer, pois que, se não 
o reconhecer, não haverá como defendê-lo;6 quando ele faz a transação penal;7 
quando colhe o compromisso de ajustamento de conduta;8 quando opina sobre a 
conveniência da venda de bens de incapazes.9

Em suma, é mera conseqüência da livre valoração do interesse público pelo 
parquet: o dever de agir do Ministério Público pressupõe essa valoração da exis-
tência ou da persistência do interesse público, seja para propor a ação, seja para 
nela prosseguir, seja para nela intervir. Com efeito, a instituição deve apreciar a 
justa causa não só para propor, como para prosseguir na ação, ou para nela ser 
órgão interveniente. 

 3. O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE NO PROCESSO PENAL

Agora que sabemos o que é o princípio da obrigatoriedade, vejamos se ele é 
um dogma no processo penal.

Antes de mais nada, é preciso registrar que, se os arts. 42 e 576 do Cód. de 
Processo Penal vedam a desistência pelo Ministério Público, não é porque a desis-
tência do pedido ou a desistência do recurso sejam, a priori, incompatíveis com a 
atuação do Ministério Público. Ao contrário. A lei processual penal só vedou esses 
atos porque, se não o fizesse, princípio algum estaria a impedir a desistência mi-
nisterial. Em outras palavras, o Ministério Público não pode desistir no processo 
penal não porque o direito material ou processual que estão em jogo em tese não 
o permitam, mas sim porque, embora em tese se pudesse admitir a desistência, o 

4  CAMARGO FERRAz, Antônio Celso de, Reuniões de estudos de direito processual civil, PGJ/APMP, 1974.
5  CARNELUTTI, Francesco. Istituzioni del processo civile italiano, n. 98, Roma, 1956. 
6  CPC, art. 82, III.
7  Constituição, art. 98, I. Ainda que os pressupostos para a transação penal não sejam arbitrários, a proposta de transação 
penal supõe a valoração do órgão ministerial que a propõe ou não, no caso concreto.
8  LACP, art. 5º, § 5º.
9  Cód. Civil, arts. 1.691 e 1.750.
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legislador optou voluntariamente por vedá-la, tanto que, se não a vedasse, seria 
possível de ser exercitada.

E por que a vedou? No processo penal, o legislador, em regra, fez bem, a nosso 
ver, ao vedar a desistência da ação ou dos recursos pelo Ministério Público. Como o 
Ministério Público é o titular privativo da ação penal pública, se ele desistisse da ação 
ou do recurso, estaria aberta a porta para a impunidade até mesmo ou principalmente 
nos crimes mais graves, praticados pelas mais altas autoridades ou pelos mais ricos 
empresários. E como hoje, na ação penal pública, a legitimação do Ministério Público 
exclui a de outros, ninguém poderia sucedê-lo ou substituí-lo diante da desistência 
efetuada. Convém, sobretudo, lembrar que, ao tempo em que foi promulgado o Cód. 
de Processo Penal (1941), o Ministério Público era um órgão administrativo e hierar-
quizado, que integrava o Poder Executivo, e não detinha as garantias de independência 
e autonomia funcionais que tem hoje. Assim, tivesse a instituição ministerial o poder 
de desistir da ação penal, ela não poderia fugir das pressões políticas do chefe do Exe-
cutivo, que, naquele tempo, podia nomear e destituir livremente o chefe do parquet e 
fazer as nomeações e promoções da carreira e controlar seu orçamento; além disso, 
ainda sob o sistema então vigente, o procurador-geral, cargo de confiança do chefe 
do Executivo, tinha inteiro poder hierárquico para designar ou afastar livremente os 
membros da instituição nos casos concretos.10 Por isso a lei processual penal de 1941 
restringiu os atos de disponibilidade do Ministério Público, ora submetendo-os ao 
controle do juiz (no caso do arquivamento do inquérito policial ou das peças de in-
formação),11 ora interditando-os pura e simplesmente (no caso da indesistibilidade da 
ação penal pública ou dos recursos criminais).12

Ainda que o justamente conceituado Eduardo Espínola Filho, escrevendo 
em outros tempos, apontasse um “rigor lógico extraordinário” em que o Ministé-
rio Público não pudesse desistir da ação penal pública,13 é imperioso reconhecer 
que, em si mesma, a indesistibilidade no processo penal não é dogma. Primeiro, 
estamos longe do tempo em que o Ministério Público era agente do rei, do gover-
nante ou do governo — hoje, embora órgão do Estado, o Ministério Público al-
cançou posição única na Constituição de 1988, sendo uma instituição que defende 
interesses sociais e detém ampla independência e autonomias funcionais. Em se-
gundo lugar, em todos os casos em que a lei confere poderes de disponibilidade ao 
Ministério Público, ela também impõe rigorosos mecanismos de controle de sua 
ação ou omissão.14 Em terceiro, é importante notar que a própria lei admite atos 

10  Ainda não se falava no princípio do promotor natural, a propósito do qual v. MAzzILLI, Hugo Nigro. Regime jurídico 
do Ministério Público, Saraiva, 6ª ed., 2007, Cap. 5.
11  CPP, art. 28.
12  CPP, arts. 42 e 576.
13  ESPÍNOLA FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal brasileiro anotado, notas ao art. 42, ed. Rio, 1976, I vol.
14  Na área penal, existe a ação penal privada subsidiária da pública, em caso de inércia do Ministério Público (CF, art. 5º, 
LIX), além de haver o controle judicial de arquivamento (CPP, art. 28); na área cível, os co-legitimados controlam eventu-
ais omissões do Ministério Público porque detêm legitimação concorrente e disjuntiva para a ação civil pública ou coletiva 
(CF, art. 129, § 1º; LACP, art. 5º; CDC, art. 82); na área disciplinar, existe o Conselho Nacional do Ministério Público 
que é órgão de controle e disciplina (CF, art. 130-A); na área da promoção de responsabilidade, existem a ação popular e 
o impeachment (CF, arts. 5º, LXXIII, 52, II, 105, I, a, 108, I, a, e 96, III), afora os órgãos de controle interno do próprio 
Ministério Público (Corregedoria). 
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de disponibilidade no processo penal, e o faz sem tergiversações, tanto nos crimes 
de ação privada (com a decadência do direito de queixa), como nos crimes de ação 
pública condicionada (nos quais, embora esteja proclamada a irretratabilidade da 
representação, se a representação não tiver sido exercitada a tempo, também terá 
operado a decadência do direito de punir do Estado). Em quarto, é importante re-
gistrar que a própria Constituição de 1988 acabou por permitir a transação penal, 
nas infrações de menor potencial ofensivo.15 Nesse caso, o Ministério Público, 
como dominus litis, e só ele, pode ou não celebrar transação com o autor do fato. 
Embora o legislador brasileiro tenha apequenado a transação penal, restringindo-
a apenas às “infrações de menor potencial ofensivo”,16 e praticamente lhe tenha 
negado efeitos reais na esfera penal, a verdade é que a transação penal significa a 
mitigação do princípio da indisponibilidade da ação penal pública (o que a dou-
trina chama de obrigatoriedade mitigada ou discricionariedade regrada). Enfim, 
tudo evidencia que nada obsta a que o Estado, por meio de órgãos apropriados, e 
sob um sistema de controles adequados, aplique a discricionariedade em vez da 
legalidade estrita até mesmo em matéria penal.

Maior acerto teve, pois, Júlio Fabbrini Mirabete, ao apontar, escrevendo de-
pois da Constituição de 1988, que o princípio da indesistibilidade da ação penal 
pública é a “conseqüência lógica, embora não absolutamente obrigatória, do prin-
cípio da obrigatoriedade”.17 Com efeito, em tempos idos, o sistema processual de 
1941 tinha sido redigido sob a ditadura Vargas, quando o Ministério Público não 
tinha nem a estrutura, nem a organização, nem a independência, nem as autono-
mias funcionais de hoje; assim, nada mais compreensível que o legislador tivesse 
então estipulado um sistema de controle que lhe impedisse a desistência — ainda 
que para isso tivesse perigosamente quebrado o princípio da inércia do Poder Ju-
diciário (o juiz chega ao ponto absurdo de pedir ao autor que este proponha a ação 
penal pública, e chega até mesmo ao ponto inadmissível de poder condenar, ainda 
que o próprio titular da pretensão punitiva não queira a condenação…).

 4. O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE NO PROCESSO CIVIL

E no processo civil? Há condições para estabelecer parâmetros de analogia 
com o processo penal, em matéria de disponibilidade da ação civil pública? 

A nosso ver, não. Primeiro porque, ao contrário do que ocorre na ação 
penal pública, na esfera civil o Ministério Público não é legitimado exclusivo 
para a ação civil pública (na ação civil pública ou coletiva, a legitimação ativa 
é concorrente e disjuntiva). Depois, porque, havendo diversos co-legitimados 
para a ação civil pública ou coletiva, se o Ministério Público não age ou não 
recorre, outros co-legitimados podem agir ou recorrer. Em seguida, se a Lei 
da Ação Civil Pública admite que as associações possam lançar desistências 

15  Constituição, art. 98, I.
16  Constituição, art. 98, I; Lei n. 9.099/95, arts. 76 e 89.
17  MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal interpretado, 5ª ed., Atlas, São Paulo, p. 98, 1997.
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infundadas, em razão do que se permitem a qualquer co-legitimado que assuma 
a promoção da ação (art. 5º, § 3º, da Lei n. 7.347/85), isso significa, necessa-
riamente, que, a contrario sensu, pode haver desistências fundadas, que não 
obrigam ao prosseguimento da ação. E se uma associação pode fazer uma de-
sistência fundada, que não obriga nem mesmo o Ministério Público a assumir a 
promoção da ação civil pública ou coletiva, isso significa que, no mesmo caso, 
mutatis mutandis, o Ministério Público também poderia desistir. Assim, não 
havendo, no tocante à questão da desistência, sequer uma semelhança mínima 
entre o que ocorre na ação penal pública e o que ocorre na ação civil pública, 
é totalmente desarrazoado invocar a analogia para tratar igualmente situações 
complemente dessemelhantes, e, assim, proibir a desistência da ação civil pú-
blica, onde a lei não a proibiu.

Talvez convenha melhor desenvolver a idéia acima apresentada. Com efeito, 
o art. 5º, § 3º, da LACP, na redação que lhe deu a Lei n. 8.078/90, diz com todas 
as letras que, em caso de desistência infundada ou abandono da ação civil públi-
ca por parte de associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado 
assumirá a promoção da ação. A lei está a admitir implicitamente, portanto, que 
existem dois tipos de desistências: as fundadas e as infundadas. As primeiras não 
obrigam a assumir a ação. 

Ademais, como a lei só se referiu à desistência ou abandono por parte das as-
sociações, fica em aberto a questão da desistência dos outros co-legitimados, não 
apenas o Ministério Público, mas a União, os Estados-membros, os Municípios, 
o Distrito Federal, as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista, 
e até os demais órgãos públicos legitimados. Também os demais co-legitimados 
poderiam desistir da ação civil pública ou coletiva?

Entendemos que a resposta deve ser positiva, porque aqui, sim, há identidade 
de situações, que levam às mesmas soluções. Se uma associação pode desistir de 
uma ação civil pública, e se em tese sua desistência poderá ser reputada como 
fundada, é consectário lógico que, presentes os mesmos pressupostos de fato e 
de direito, os demais co-legitimados podem desistir nas mesmas condições. Aqui, 
sim, a analogia se justifica.

Daí, não há como negar que, em matéria cível, o próprio Ministério Público 
pode desistir, embora haja grande controvérsia a respeito. Os que entendem não 
ser possível invocam estes argumentos: a) os princípios da obrigatoriedade e da 
indisponibilidade, próprios da atuação do Ministério Público, vedariam a desis-
tência; b) dever-se-ia fazer analogia com a ação penal pública, que não pode ser 
objeto de desistência. Já vimos, contudo, que o princípio da obrigatoriedade tem 
outro alcance, e o da indisponibilidade diz respeito ao direito material, não ver-
dadeiramente às faculdades processuais.18 Por outro lado, não cabe fazer analogia 
com o art. 42 do Cód. de Processo Penal, pois, como vimos, na área cível, diver-

18  Nesse sentido, v. MAzzILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo, idem, ibidem. NERY JUNIOR, 
Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal comentada e legislação constitucional, Revista dos Tribu-
nais, 2006, notas à LACP.
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samente do que ocorre na ação penal pública, o Ministério Público não é titular 
privativo da ação civil pública (art. 129, § 1º, da CF).

Admitida que seja a possibilidade de o membro do Ministério Público ex-
ternar atos processuais de desistência, quem os controlará? Será o juiz? O procu-
rador-geral de Justiça? O Conselho Superior do Ministério Público? Os demais 
co-legitimados?

Em matéria de ação civil pública, não é caso de fazer analogia com o art. 28 
do Cód. de Processo Penal (controle de arquivamento do inquérito policial pelo 
juiz e pelo chefe do parquet), e sim com o art. 9º da LACP (controle de arqui-
vamento do inquérito civil, com a revisão pelo Conselho Superior do Ministério 
Público, nos Estados, ou pelas Câmaras de Coordenação e Revisão, no Ministério 
Público da União, no sistema da Lei Complementar n. 75/93 — Lei Orgânica do 
Ministério Público da União). Entretanto, desde a vigência da Lei da Ação Civil 
Pública, a posição predominante no Conselho Superior do Ministério Público de 
São Paulo tem sido a de que os atos de desistência formulados em sede de ação 
civil pública sujeitam-se apenas ao controle das partes, do órgão do Ministério 
Público que oficia nos autos, e do Poder Judiciário.

De qualquer forma, deve-se registrar que os co-legitimados têm legitimação 
concorrente e disjuntiva para as ações civis públicas a cargo do Ministério Públi-
co: esse é o efetivo controle do princípio da obrigatoriedade na ação civil pública 
ou coletiva.

 5. O PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

De lege lata, é possível falar em discricionariedade do Ministério Público, 
na sua atuação no processo civil? Em outras palavras, considerada a legislação 
vigente, tem hoje o Ministério Público alguma disponibilidade para propor ou não 
a ação civil pública?

A resposta é positiva, desde que estabelecidos alguns limites. Em primeiro 
lugar, o Ministério Público tem uma boa margem de avaliação, quando, funda-
mentadamente, não identifique a hipótese que, se presente, exigiria sua atuação 
— nesse caso, acertadamente ele não agirá. Em seguida, ele não proporá a ação 
civil pública para a qual é legitimado, quando tiver obtido compromisso de ajus-
tamento de conduta que lhe pareça satisfatório e, assim, possa justificar, a seu 
critério, o arquivamento de suas investigações. Fica sempre ressalvada, porém, 
a possibilidade de os lesados individuais ou os co-legitimados coletivos terem 
acesso direto à jurisdição.19

Vejamos agora, mais detidamente, quais são os limites que tem o Ministério 
Público para agir. É preciso saber conciliar o princípio da obrigatoriedade (que 
supõe uma atuação vinculada) com as autonomias institucionais do Ministério 
Público (que supõe independência para agir em face de outros órgãos do Estado) 

19  A propósito da garantia mínima que esses compromissos de ajustamento de conduta representam, v. MAzzILLI, Hugo 
Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo, cit., Cap. 23.
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e com sua independência funcional (que é princípio institucional do Ministério 
Público, garantido pela Constituição, e que significa liberdade para agir em face 
de outros órgãos da própria instituição).

Já vimos que o Ministério Público tem plena liberdade para identificar a 
hipótese de atuação, isto é, para reconhecer ou não sua existência, desde que o 
faça fundamentadamente. Sua recusa de agir submete-se, pois, a um elaborado 
sistema de controle funcional, como na revisão do arquivamento do inquérito ci-
vil (art. 9º da Lei da Ação Civil Pública), na solução dos conflitos de atribuição 
(pelo procurador-geral de Justiça, nos Estados, ou pelas Câmaras de Coordenação 
e Revisão, no Ministério Público da União), ou no caso de imposição de sanções 
disciplinares (pela Corregedoria-Geral do Ministério Público ou pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público).

Também já ressaltamos que, no exercício das atividades-fim (aquelas atua-
ções que constituem finalidade da instituição, como o combate ao crime, a defesa 
do meio ambiente etc.), o órgão do Ministério Público tem grande liberdade para, 
dentro dos parâmetros da lei, identificar ou não a hipótese de atuação (liberdade, 
mas sob motivação). Identificada, porém, a hipótese de agir, a partir daí deixa de 
haver liberdade para propor a ação ou interpor o recurso, salvo quando a própria 
lei a consinta (como nas hipóteses de transação penal ou de compromisso de ajus-
tamento de conduta na esfera civil).

No exercício das atividades-meio (aquelas atividades que o Ministério Pú-
blico executa mas que não são finalidade da instituição, como o desempenho or-
çamentário ou o cumprimento de um dever meramente administrativo), o mem-
bro do Ministério Público está obrigado, porém, a cumprir as determinações dos 
órgãos de Administração Superior da Instituição (por exemplo, quando receba 
uma delegação do procurador-geral nas hipóteses previstas na lei, como quando 
a atribuição seja originária do chefe do parquet e este a cometa, por delegação, a 
outro membro da instituição).

Haveria, porém, hipóteses em que o Ministério Público aja vinculadamente, 
sem qualquer margem de discricionariedade?

Tomando como exemplo a atuação ministerial nas causas em que existam 
interesses de incapazes ou em que esteja presente um interesse público eviden-
ciado pela natureza da lide, a doutrina e a jurisprudência discutem esta questão: 
o membro do Ministério Público vincula-se à defesa do incapaz? O membro do 
Ministério Público age vinculadamente à defesa da questão que o trouxe ao pro-
cesso, como na questão de estado das pessoas?

Não, o Ministério Público não está vinculado à defesa até de quem, a seu ver, 
não tenha razão. Está, sim, vinculado à causa que o trouxe ao processo (se há uma 
indisponibilidade ou se há um interesse social relevante, tem de defender essa 
indisponibilidade ou esse interesse, bastando apenas que identifique sua presença 
ou sua existência). Em outras palavras, se identificou a presença do interesse cuja 
defesa a lei lhe comete, tem de defendê-lo. Nesse sentido, sua atuação submete-
se ao princípio da obrigatoriedade. Só estará desobrigado de agir, mesmo quan-
do identifique um interesse que a lei lhe imponha defender, se a própria lei lhe 
cometer tal discricionariedade, como na transação penal ou no compromisso de 
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ajustamento de conduta, quando cabíveis. Assim, se o Ministério Público entende 
que o incapaz foi indevidamente prejudicado, ele terá o dever funcional de apelar 
da sentença que seja desfavorável ao incapaz; entretanto, se entende que o incapaz 
não sofreu prejuízo indevido, o Ministério Público não está compelido a recorrer 
da sentença,mesmo que esta tenha sido desfavorável ao incapaz.

 6. OS ATOS DISCRICIONÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Em conclusão, devemos reconhecer que, em certa medida e dentro de certos 
limites, o Ministério Público pode praticar atos de disponibilidade no processo 
civil.

Primeiro, os compromissos de ajustamento de conduta envolvem, em al-
guma medida, atos de disponibilidade. Verdade que não são eles instrumentos 
privativos do Ministério Público, porque podem ser tomados por qualquer órgão 
público legitimado à ação civil pública ou coletiva (União, Estados-membros, Mu-
nicípios, Distrito Federal, autarquias e outros órgãos públicos legitimados, ainda 
que sem personalidade jurídica). Entretanto, esses compromissos de ajustamento 
de conduta não podem envolver disposição de direitos materiais (dos quais, aliás, 
não é o Estado o titular; os titulares desses interesses difusos, coletivos e indivi-
duais homogêneos são os indivíduos, transindividualmente considerados). Tais 
compromissos significam, de um lado, que o causador do dano acede a adequar 
sua conduta às exigências da lei, e, de outro lado, que o órgão público que tomou 
o compromisso, implicitamente está aceitando que a solução consensualmente 
obtida lhe parece satisfatória, o que importa dizer que ele se absterá de propor a 
ação civil pública correspondente (até porque, se o fizesse, seria sancionado com 
a carência de ação, por faltar-lhe interesse processual para pedir a formação de 
um título executivo, se ele já o tem por meio do compromisso de ajustamento de 
conduta).

Em segundo lugar, temos as transações propostas e homologadas em juízo, 
realizadas no bojo das ações civis públicas ou coletivas. Nelas, as partes se com-
põem, sob o controle não só do juiz (que pode homologá-las ou não, extinguindo 
o processo), como também sob o controle dos demais legitimados, que, insatisfei-
tos, podem recorrer contra a sentença de extinção do processo.

Por fim, o Ministério Público pode desistir do pedido ou desistir do recurso, 
desde que o faça fundamentadamente, e desde que não viole o princípio da obri-
gatoriedade.

 7. A AMPLIAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE

Resta perquirir se não seria o caso de mitigar ainda mais o princípio da obri-
gatoriedade, como: a) concedendo ampla discricionariedade ao Ministério Públi-
co para propor ou não ações civis públicas, ou nelas intervir, baseado apenas nos 
seus critérios de oportunidade e conveniência; b) criando na esfera civil, assim 
como já existe na esfera penal, uma transação verdadeira e própria. 
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Quanto à primeira idéia acima aventada, não nos parece desarrazoada, desde 
que a não-propositura da ação seja controlada de forma sistemática, seja pelo 
colegiado competente da própria instituição (Conselho Superior do Ministério 
Público dos Estados, ou Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
da União), seja pelo sistema de controles recíprocos, decorrentes da legitimação 
concorrente e disjuntiva para a ação civil pública.

Quanto à segunda idéia, parece-nos problemática. Enquanto no processo pe-
nal, a transação penal é possível porque o Estado é o titular do ius puniendi, já no 
processo civil que verse a defesa de interesses transindividuais (meio ambiente, 
consumidor, patrimônio cultural etc.), o Estado não é o titular do direito lesado (os 
titulares dos direitos materiais lesados são os indivíduos). Desta maneira, órgão 
estatal algum poderia abrir mão de direitos que está apenas autorizado a defender, 
mas não a deles dispor. Nem se invoque como objeção a existência do compro-
misso de ajustamento de conduta. É imperioso reconhecer que o compromisso 
de ajustamento de conduta é garantia mínima para os lesados, uma vez que não é 
uma transação verdadeira e própria, porque por meio dele, o órgão público legiti-
mado só tem poderes para colher do causador do dano o compromisso de adequar 
sua conduta às exigências da lei; mas o órgão público não pode verdadeiramente 
dispor do direito material controvertido (LACP, art. 5º, § 5º). 

Seria possível admitir o contrário, ou seja, que o Ministério Público ou ou-
tros co-legitimados públicos pudessem transacionar, dispor efetivamente do con-
teúdo material da lide, em matéria que versasse interesses transindividuais?

Somente o poder constituinte originário poderia autorizar uma coisa como 
essa, porque, na verdade, não estaríamos aí lidando com direitos ou interesses 
do Estado, e sim com direitos e interesses dos indivíduos. Como poderia uma lei 
infraconstitucional autorizar o Estado a “transigir” sobre direitos que não são dele 
e sim são dos indivíduos? Nem se argumente com a transação penal, já autorizada 
na Lei Maior (art. 98, I, da Constituição), porque, na matéria penal, o Estado é 
titular do direito de punir; ele pode abrir mão desse seu direito. Isso não ocorre na 
tutela do meio ambiente, do consumidor e de outros interesses difusos, coletivos 
ou individuais homogêneos.

Assim, em termos de lege lata, não é possível ao Estado ou a seus órgãos 
dispor de direitos alheios; o que se pode admitir, apenas, é que se conceda maior 
discricionariedade ao Ministério Público e aos órgãos públicos para propor ou não 
as ações civis públicas ou coletivas. Isso em nada prejudicará os lesados indivi-
duais, porque as associações e os demais co-legitimados continuam com a possi-
bilidade de ajuizarem as ações civis públicas ou coletivas, e os próprios lesados 
individuais têm garantido o acesso direto à jurisdição.
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1. INTRODUÇÃO

Não é nenhuma novidade que as principais causas do desmatamento na re-
gião estão ligadas às diversas atividades antrópicas: diferentes usos da terra (pe-
cuária extensiva, plantio de grãos, agricultura de corte e queima etc), obras de 
infra-estrutura (hidrelétricas, estradas e projetos de mineração), exploração de mi-
nérios de aluvião, grilagem de terra e degradação florestal (extração desordenada 
de madeira e incêndios florestais).

Em cada momento histórico, uma dessas atividades ficou em evidência devi-
do a sua importância econômica e o impacto ambiental causado, sem que isso sig-
nificasse que as outras atividades econômicas ou especulativas cessassem. Logo, 
todas continuam em ação e sua somatória agrava ainda mais a destruição dos 
recursos naturais na Amazônia.

O desmatamento tropical somente na Amazônia é responsável por 2/3 
das emissões brasileiras de gases de efeito estufa e estima-se que 200 milhões 
de toneladas de carbono são liberados todos os anos para a atmosfera, sem 
contar as emissões por queimadas (incêndios florestais)2. Apesar deste papel 
significativo das atividades envolvendo uso da terra na Amazônia e demais 
florestais tropicais no mundo, para o desmatamento evitado ou conservação 
florestal até o momento não existe mecanismo adotado pelos Estados-Partes 

1  Esse trabalho foi originalmente publicado no livro MOUTINHO, P. & SCHWARTzMAN, S. Tropical Deforestation and 
Climate Change. Brasília: IPAM, 2005 sob o título Privately-owned forests and deforestation reduction: an overview of 
policy and legal issues; mas foi atualizado para essa publicação.
2  Para incêndios florestais estima-se que foram liberados 250 milhões. TC/ano por ocasião do El Niño de 1997/1998 
(DIAz, 2002).
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da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática e seu 
Protocolo de Quioto.

Neste contexto, a comunidade científica bem como alguns países estão con-
vencidos de que parte dos esforços em prol da estabilização das concentrações de 
gases de efeito estufa na atmosfera está na conservação de florestas tropicais, ou 
ainda, no controle do desmatamento, que no caso da Amazônia Brasileira regis-
trou um aumento de aproximadamente 30% entre 2001 e 20043. 

O nosso trabalho irá analisar como criar mecanismos jurídicos que possam 
estimular a proteção da floresta em áreas privadas e neste debate se destaca o con-
ceito de Redução Compensada (RC). A Redução Compensada do desmatamen-
to é um mecanismo inovador dirigido às nações em desenvolvimento que detêm 
florestas tropicais para que possam participar, efetivamente, do esforço global de 
redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), possibilitando a obtenção de 
benefícios econômicos e ecológicos.

2. PROTEÇÃO AMBIENTAL DA FLORESTA EM ÁREAS PRIVADAS

Alarmado com o crescente desmatamento na Amazônia, em 1996 o governo 
federal teve que tomar uma medida drástica, pois temia a repercussão negativa 
que causaria na opinião pública nacional e internacional a divulgação dos dados 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que indicavam que o desma-
tamento tinha dobrado entre os anos de 1994 e 1995. De fato, a taxa de desmata-
mento desde o final dos anos 1970 já estava elevada, apenas com uma queda entre 
1990 e 1991. 

Foi então editada a Medida Provisória (MP) nº 1.511, em junho de 1996, que 
modificou o Código Florestal (Lei Federal no 4.771, de 15 de setembro de 1965) 
basicamente em dois pontos:

•  aumentou a reserva legal das propriedades rurais localizadas na Amazônia 
de 50% para 80%.

•  proibiu novos desmatamentos em propriedades com áreas “abandonadas, 
subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capacidade de 
suporte do solo”. 

Posteriormente essa MP foi reeditada dezenas de vezes e sofreu diversas 
modificações, ora para assegurar a proteção da floresta, ora para atender a pressão 
dos grandes produtores rurais, que buscavam diminuir o tamanho da reserva legal 
e dispensá-los de outras obrigações na proteção dos recursos naturais. A última 
medida provisória reeditada foi a nº 2.166-67, em 24 de agosto de 2001.

Com a revogação dos artigos 5o e 6o da Lei nº 4.771/674, pela lei que criou 
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC - Lei nº 9.985, de 18 

3  Forest clear-cutting in the Brazilian Amazon: 2001 (18,165 Km2), 2004 (23,750Km2), INPE 2004.
4  O artigo 5º tratava da criação de Parques (nacionais, estaduais e municipais), reservas biológicas e florestas (nacionais, 
estaduais e municipais). O artigo 6º mencionava a possibilidade de gravar com perpetuidade as áreas de florestas não pre-
servadas em propriedade privada, desde que verificada a existência de interesse público pela autoridade florestal.
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de julho de 2000), o Código Florestal passou a ser a principal norma jurídica que 
regula o uso e a proteção das florestas e as demais formas de vegetação em áreas 
de propriedades privadas. Os dois principais instrumentos encontrados no código 
que definem os tipos possíveis de uso e proteção da floresta são a área de preser-
vação permanente (APP) e a reserva legal (RL)5.

Desse modo, a legislação trata de forma diferenciada as florestas e demais 
formas de vegetação de propriedades privadas e as encontradas em propriedades 
públicas. A utilização e a proteção das primeiras estão descritas no Código Flores-
tal, e as segundas estão previstas na Lei do Sistema Nacional de Unidades de Con-
servação (SNUC) e na Lei de Gestão Florestal – Lei nº 11.284, de 2 de março de 
2006, que dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável, 
instituiu na estrutura do Ministério do Meio Ambiente o Serviço Florestal Brasi-
leiro (SFB) e criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF)6. 

Embora a proteção ou a utilização da floresta em propriedade privada e em 
propriedade pública tenham objetivos distintos, elas possuem alguns elementos 
comuns, pois a exploração e a conservação dos recursos florestais desempenham 
papel de destaque para o ecossistema; qualquer alteração substancial que se pro-
duza vai repercutir na qualidade do solo, da água, da flora e fauna, da atmosfera, 
do clima regional e da biodiversidade. De tal sorte que o uso irracional da mata 
rompe de forma definitiva o equilíbrio natural existente e pode causar efeitos ne-
gativos para o meio ambiente, para a saúde e o bem-estar das pessoas e para a 
economia.

Resumidamente podemos dizer que a propriedade privada deve buscar a ma-
nutenção dos serviços ecológicos da floresta, ao passo que a propriedade pública 
tem como um dos seus objetivos principais a contribuição para a manutenção da 
diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional. 

Como conseqüência da profunda evolução cultural, ecológica e jurídica em 
torno do meio ambiente, a floresta passa a ser protegida como um “bem jurídico 
entendido como ecossistema, é dizer, como ambiente biológico natural, abran-
gendo toda a vida vegetal e animal e também os equilíbrios típicos de um hábitat 
natural” (Molina, 1998, p. 134).

É nesse contexto que se coloca o novo papel do proprietário rural (seja pe-
queno, médio ou grande), como gestor dos recursos naturais. Por causa de sua 
responsabilidade ambiental e da função socioambiental da propriedade, o pro-
prietário rural está sendo induzido a uma nova prática na utilização dos recursos 

5  Como bem lembra Mercadante (2001, p. 2), além da APP e da Reserva Legal, o Código Florestal “também limita o uso 
das florestas que ocorrem em encostas com inclinação de 25 a 45o” (artigo 10), sendo permitida a exploração dos recursos 
florestais de forma sustentável. 
6  Outras legislações que de uma forma ou de outra também tratam da matéria são: Lei nº 4.504/1964 (dispõe sobre o 
Estatuto da Terra), Lei nº 8.117/1993 (dispõe sobre a política agrícola), Lei nº 8.629/1993 (dispõe sobre a regulamentação 
dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária), Lei nº 6.938/1981 (dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente), Lei nº 9.433/1997 (institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamen-
to de Recursos Hídricos), Lei nº 7.661/1988 (institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro) e Lei nº 9.605/1998 
(dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente). Mas as três 
principais normas jurídicas de proteção da floresta são o Código Florestal, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação 
e a Lei de Gestão Florestal.
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naturais. O espaço de floresta do imóvel rural não pode ser visto somente como 
produtor de madeira ou como uma área propícia para o desenvolvimento da agri-
cultura ou da pecuária, mas os recursos naturais devem ser analisados segundo 
seus diversos atributos, ou seja, segundo sua multifuncionalidade.

Para garantir a proteção dos recursos naturais, no âmbito da propriedade, 
será necessário mudar as políticas e as normas jurídicas que estimulam o desma-
tamento e valorizam mais a benfeitoria7 existente no imóvel do que a manutenção 
da floresta. Os principais instrumentos de proteção da cobertura vegetal do imóvel 
rural são as áreas de preservação permanente e a reserva legal, que passaremos a 
analisar.

2.1 Área de Preservação Permanente (APP) 

Conforme definição legal, a APP é uma “área protegida nos termos dos ar-
tigos 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função am-
biental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, 
a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o 
bem-estar das populações humanas” (inciso II, parágrafo 2º, do artigo 1o, da MP 
nº 2.166-67/01)8, ou seja é uma faixa de terra que protege a corrente d’água ou a 
encosta de morro.

A APP já era prevista no Código Florestal de 1930 como florestas protetoras, 
e o Código de 1965 confirmou a concepção de que a floresta e demais formas de 
vegetação existentes nas áreas descritas no artigo 2º são permanentes, ou seja, 
não podem ser eliminadas e são insuscetíveis de modificação. A preocupação com 
a preservação das matas protetoras é prevista em diversas legislações de outros 
países9, que buscam conservar o regime de águas, prevenir a erosão do solo, im-
pedir o desmoronamento dos barrancos de rios, lagos e demais correntes d’água, 
manter o calado nas vias fluviais, proteger rodovias e ferrovias etc.

Caso a APP sofra corte raso10, total ou parcial, os proprietários das terras (pú-
blicas ou privadas) deverão plantar a floresta ou reflorestar as áreas degradadas. O 
poder público não pode negociar essas áreas, pois é uma determinação imperativa 
da lei. As únicas exceções são as previstas na MP nº 2.166-67/01, que modificou 
o art. 4o do Código Florestal, ao estabelecer que a supressão de vegetação em APP 

7  Nesse contexto, considera-se benfeitoria o estímulo ao desmatamento para reconhecer que a propriedade é produtiva. De 
fato, essa concepção está encorajando a substituição do ecossistema natural por pasto ou por outra cultura, sem levar em 
conta a relação “produtiva” existente entre atividade agrária e proteção ambiental.
8  O art. 3º regula o que a doutrina denomina de APP Administrativa, porque sua criação depende da iniciativa do Poder 
Público e as áreas privadas existentes nesse espaço natural devem ser indenizadas. A criação da APP Legal, regulada pelo 
art. 2º, não depende da iniciativa do Poder Público, pois a incidência do vínculo ambiental está condicionado à localização 
dos recursos ambientais e não cabe discutir indenização. 
9  De acordo com Machado (1999, p. 613-618), os seguintes países protegem suas áreas de preservação permanente: Ar-
gentina, Venezuela, Alemanha e França. Temos conhecimento de que Costa Rica, Espanha e Itália também possuem um 
sistema legal de proteção dessas áreas.
10  Corte raso é um “tipo de corte em que é feita a derrubada de todas as árvores, de parte ou de todo um povoamento 
florestal, deixando o terreno momentaneamente livre de cobertura arbórea” (Portaria de 1986 do IBDF apud Machado, 
1999, p. 642).
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somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, 
devidamente caracterizado e motivado em procedimento administrativo próprio, 
quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, 
estabelecendo-se nesses casos as medidas mitigadoras e compensatórias a serem 
adotadas pelo empreendedor.

Desse modo, em regra geral, a APP não pode ser vista como um espaço 
natural suscetível de exploração econômica, pois cumpre uma missão específica 
por causa da sua localização de fundamental importância para o meio ambiente 
e para a atividade agrária. É uma limitação administrativa11, não cabendo reivin-
dicar indenização do poder público porque essas áreas representam limitações ao 
direito de propriedade. 

2.2 Reserva Legal (RL) na Propriedade Privada

A reserva legal é uma “área localizada no interior de uma propriedade ou 
posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentá-
vel dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, 
à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas” 
(inciso III, § 2º, do art., 1o da MP nº 2166-67/01).

A compreensão da finalidade da reserva legal foi ampliada em relação ao 
Código Florestal de 1935. A concepção daquela época buscava assegurar a re-
serva florestal para exploração madeireira e com esse intuito foi estabelecida a 
floresta de rendimento, cuja área representava 25% por cento do imóvel, excluída 
a parte incidente da floresta protetora. Assim como a RL, a floresta de rendimento 
podia ser explorada, desde que isso não implicasse corte raso e houvesse autori-
zação administrativa para tal fim. 

Atualmente, o manejo da floresta em área de reserva legal, excluída a área 
de preservação permanente, só é possível se a RL estiver averbada. Essa área 
deverá ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro 
de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação nos casos de 
transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área. 

A reserva de floresta legal decorre de normas que limitam o direito de pro-
priedade e somente incide sobre o domínio privado. A área objeto da reserva legal 
será medida em cada propriedade e a sua dimensão dependerá da região do país 
em que estiver localizado o imóvel rural, em conformidade com o estabelecido 
no artigo 16 do Código Florestal e com as modificações introduzidas pela MP nº 
2.166-67/01. 

Pelo sistema jurídico brasileiro a reserva legal é um dos elementos que cons-
tituem a propriedade, sendo equiparada às obrigações reais (que acompanham a 
coisa) e in re scriptae (gravada na coisa). 

A supressão parcial ou total da cobertura vegetal da reserva legal constitui 
dano ao meio ambiente, e a jurisprudência predominante do Superior Tribunal de 

11  Para Meirelles (1993a, p.539) a “limitação administrativa é toda imposição geral, gratuita, unilateral de ordem pública, 
condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares às exigências do bem-estar social”. 
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Justiça entende que, mesmo adquirindo o imóvel desprovido de cobertura vegetal, 
o novo proprietário tem legitimidade passiva para responder à demanda que visa 
a recomposição da reserva legal. Essa orientação parte do pressuposto de que a 
reserva florestal é uma obrigação decorrente de lei, que objetiva a proteção do 
meio ambiente, e a limitação segue a propriedade, independentemente de quem 
seja o seu proprietário12.

As recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça asseguram o cumpri-
mento do mandamento constitucional e infraconstitucional e valorizam as pro-
priedades que possuem reserva florestal protegida, pois estas terão preço maior no 
mercado porque não possuem passivo ambiental.

3. OS LIMITES DOS COMANDOS NORMATIVOS NA PROTEÇÃO DA FLORESTA

Mesmo com todo o avanço legislativo na proteção florestal, ainda há muito 
o que fazer para superar os atuais índices de desmatamento na Amazônia. Uma 
dessas medidas é valorizar a floresta a ponto de economicamente ter o mesmo 
peso do que as áreas utilizadas para a agricultura ou pecuária, daí porque a atual 
abordagem de pagamento por serviços ambientais tem sido bastante discutida. 

A apresentação do zoneamento ecológico econômico como uma importante 
política pública também tem sua limitação. O zoneamento ecológico econômico 
é divulgado como um instrumento técnico e político para tomada de decisão, ou 
seja, é o plano que fornecerá informações técnicas a fim de ajudar o poder público 
a tomar decisões para disciplinar a ocupação e a exploração do solo e dos recursos 
naturais. Logo, é uma política pública que obriga diretamente o Estado e, indire-
tamente, os entes privados. 

Como dissemos anteriormente, o Código Florestal atual sofreu diversas al-
terações introduzidas pela primeira Medida Provisória em 1996 (MP nº 1511/96 
e atualmente a MP 2166-67/01). Entre essas modificações podemos citar o au-
mento, de 50% para 80% da Reserva Legal das propriedades rurais localizadas 
na Amazônia e proibição de novos desmatamentos em propriedades com áreas 
abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada segundo a capaci-
dade de suporte do solo.

Quando se tratar de cobertura vegetal de cerrado, os imóveis rurais localiza-
dos na Amazônia Legal devem ter uma reserva de 35%. O mínimo a ser protegido 
é de 20% quando se tratar de campos gerais ou de área de floresta ou de outras 
formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País. 

Além dessas modificações, a medida provisória introduziu outras, a saber:
a) Possibilidade de redução ou de ampliação da Reserva Legal (§ 5º, art. 16 

do Código Florestal, com as modificações introduzidas pela MP nº 2166-67/01). 

12  Seguem essa linha as seguintes decisões do STJ: RESP nº 222.349, PR, Relator ministro José Delgado, DJ 2/5/2000; 
RESP nº 264.173, PR, Relator: ministro José Delgado. DJ. 2/4/.2001; RESP nº 282.781, PR. Relatora: ministra Eliana 
Calmon, DJ. 27/5/2002; RESP nº 237.690, MS. Relator: ministro Paulo Medina, DJ. 13/5/2002; RESP nº 327.254, PR. 
Relatora: ministra Eliana Calmon. DJ. 19/12/2002. Em sentido contrário temos o acórdão RESP nº 218.120, PR. Relator: 
ministro Garcia Viera. DJ. 11/10/1999.
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A redução para fins de recomposição ou a ampliação da RL estão condiciona-
das à realização do zoneamento Ecológico Econômico (zEE) ou do zoneamen-
to Agrícola, desde que sejam ouvidos o Conselho Nacional do Meio ambiente 
(CONAMA), o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento. 

As diretrizes básicas do zEE, como instrumento da Política Nacional do 
Meio Ambiente, foram estabelecidas pelo Decreto Federal nº 4.297, de 10 de ju-
lho de 2002. Assim, não se trata de elaborar qualquer zoneamento, mas aquele que 
respeite os critérios estabelecidos pelo Decreto supracitado.

b) Estabelecimento de Reserva Legal condominial (§ 16, art. 16 do Códi-
go Florestal, com as modificações introduzidas pela MP nº 2166-67/01). Essa é 
uma outra novidade introduzida pela MP, ou seja, mais de uma propriedade pode 
criar em comum a Reserva Legal, em forma condominial. A idéia é estimular a 
agregação da cobertura vegetal de diferentes propriedades, pois quanto maior for 
a área contínua da vegetação nativa, maiores serão os benefícios ambientais para 
a manutenção do ecossistema. Esse mandamento legal abre outra possibilidade 
para a constituição das RL nos assentamentos rurais. O que a MP não deixa claro 
é a possibilidade de constituição da RL condominial fora da propriedade, o que, a 
nosso ver, é possível, um assunto que abordaremos a seguir. 

c) Introdução de formas de compensar o passivo ambiental. Foram introdu-
zidos diversos mecanismos para recuperar a área degradada da Reserva Legal e da 
Área de Preservação Permanente. A primeira delas:

Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal 
em pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os 
plantios de árvores frutíferas, ornamentais ou industriais, compostos por espé-
cies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com espécies 
nativas (§ 3º, art. 16 do Código Florestal com as modificações introduzidas 
pela MP nº 2166-67/01).

Logo, o plantio de espécies exóticas na Reserva Legal só poderá ocorrer em 
pequena propriedade ou posse rural. A média e a grande propriedade só podem 
utilizar espécies exóticas em plantio temporário, objetivando favorecer a restaura-
ção do ecossistema original, de acordo com critérios técnicos estabelecidos pelo 
CONAMA (§ 2º, art. 44 do Código Florestal, com as modificações introduzidas 
pela MP nº 2166-67/01). 

Outra forma de cômputo é o previsto no § 6º, art. 16 do Código Florestal 
com as modificações introduzidas pela MP nº 2166-67/01. Com a atual redação, 
o proprietário pode computar a cobertura vegetal da Área de Preservação no per-
centual da Reserva Legal, desde que respeite duas condições simultâneas estabe-
lecidas pelo § 6º: o que exceder a somatória das duas áreas não pode ser utilizado 
para o corte raso e o cômputo deve ultrapassar o mínimo exigido legalmente. 
O objetivo principal desse mandamento é apresentar mais uma alternativa para 
findar o passivo ambiental, mas essa alternativa não pode ser empregada para a 
ampliação da atividade agrícola, pecuária ou outra que exige a substituição ou a 
eliminação da vegetação nativa.
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O art. 44 do Código Florestal, com as modificações introduzidas pela MP nº 
2166-67/01, apresenta três alternativas para recuperar a reserva legal, que podem 
ser utilizadas isoladas ou conjuntamente:

i) recompor a área mediante plantio com espécies nativas, com base nos 
critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente – o prazo para 
completar a recuperação da Reserva Legal é de trinta anos, ou seja, a cada três 
anos é necessário recompor 1/10 da área;

ii) conduzir a regeneração natural da Reserva Legal – a proposta de regene-
ração natural também tem que ser apresentada ao órgão ambiental estadual com-
petente e precisa ter comprovação da sua viabilidade técnica;

iii) compensar a RL “por outra área equivalente em importância ecológica e 
extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma 
microbacia, conforme critérios estabelecidos em regulamento” (inciso III, art. 44 
do Código Florestal, com as modificações introduzidas pela MP nº 2166-67/01) 
– caso não seja possível compensar dentro da mesma microbacia hidrográfica, é 
possível buscar outra área desde que seja perto da propriedade com passivo am-
biental, na mesma bacia hidrográfica e no mesmo Estado. 13 

A idéia da compensação parte do pressuposto de que a reparação da cober-
tura vegetal da propriedade desprovida de Reserva Legal pode ter um custo muito 
alto, conseqüentemente, é mais prudente estimular a proteção florestal de áreas 
que ainda possuem tal vegetação.

A compensação pode ser implementada sem que seja necessário possuir o domí-
nio do imóvel, mediante o arrendamento de área sob o regime de servidão florestal ou 
reserva legal, ou a aquisição de uma Cota de Reserva Florestal (CRF) (Art. 44-A do 
Código Florestal, com as modificações introduzidas pela MP nº 2166-67/01). 

O instituto da servidão florestal é muito interessante e já é empregado em 
outros países, como por exemplo a Costa Rica e México. A servidão só pode ser 
constituída na área que poderia ser utilizada para agricultura ou implantação de 
pastagem, pois precisa estar localizada fora da Reserva Legal e da área com vege-
tação de preservação permanente.

Do ponto de vista civilista, a servidão é entendida como restrições de uso 
e gozo que sofre a propriedade em benefício de alguém. Na servidão florestal, o 
beneficiário pode ser um terceiro com passivo ambiental ou a sociedade em geral, 
que será favorecida com a proteção da área. Na servidão florestal, também ocorre 
limitação, porque o regime de uso dessa área deve ser no mínimo equivalente ao 
da Reserva Legal.   

A questão posta ao Estado é o controle da constituição da servidão florestal 
e emissão das Cotas de Reserva Florestal, pois a servidão pode ser temporária e 

13  A lei é muito clara ao estabelecer que “o proprietário ou possuidor que, a partir da vigência da Medida Provisória nº 
1.736-31, de 14 de dezembro de 1998, suprimiu, total ou parcialmente florestas ou demais formas de vegetação nativa, 
situadas no interior de sua propriedade ou posse, sem as devidas autorizações exigidas por Lei, não pode fazer uso dos 
benefícios previstos no inciso III do art. 44 (Art. 44-C, com as modificações introduzidas pela MP nº 2166-67/01). Ou seja, 
quem desmatou depois desta data não poderá compensar a reserva legal fora da propriedade.A dificuldade da implementa-
ção deste comando normativo é a comprovação de quem desmatou antes ou depois de 14 de dezembro de 1998, discussão 
que pode levar anos se for realizada no âmbito do judiciário. 
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representada nas relações jurídicas pela CRF. A experiência agrária com emissão 
de títulos não tem sido muito encorajadora e, se não houver um controle rigoroso 
do Poder Público, pode-se chegar a mesma situação em que se encontra parte dos 
títulos de propriedade: a descrição da área contida no título não corresponde à 
realidade, ou as áreas constantes nos títulos superam duas ou três vezes as terras 
existentes.

Outra forma de compensação, que corresponde a uma desoneração temporá-
ria do passivo ambiental, é a que está prevista no § 2º, art. 44 do Código Florestal, 
com as modificações introduzidas pela MP nº 2166-67/01:

O proprietário rural poderá ser desonerado, pelo período de trinta anos, das 
obrigações previstas neste artigo, mediante a doação, ao órgão ambiental 
competente, de área localizada no interior de Parque Nacional ou Estadual, 
Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva Biológica ou Estação Ecoló-
gica pendente de regularização fundiária, respeitados os critérios previstos no 
inciso III deste artigo.

Resumindo, as alternativas apresentadas pelo Código Florestal para com-
pensar o passivo ambiental podem ser classificadas em medidas de compensação 
interna (realizada na própria propriedade) e de compensação externa (por meio 
do cômputo de novas áreas, da aquisição do CRF ou de doação de área privada lo-
calizada no interior de Unidade de Conservação). Não é por falta de opções legais 
e técnicas que o dano ambiental deixará de ser reparado. 

Contudo, se não houver estímulos econômicos para implementação dessas 
previsões legais para recuperar o passivo ambiental nos imóveis rurais, a única 
opção é a coerção do Estado, ou seja, deverá ampliar a fiscalização para exigir o 
cumprimento da obrigação. Devemos ter a clareza que a coerção pura e simples 
não tem sido eficaz14.

4. A REDUÇÃO COMPENSADA15 E O ESTÍMULO à CONSERVAÇÃO DA COBERTURA 
VEGETAL EM ESPAÇOS PRIVADOS

Uma das principais medidas para o controle do desmatamento tem sido o es-
forço em atribuir valor econômico a floresta nativa, um contraponto às atividades 

14  Estão tramitando na Câmara Federal algumas propostas legislativas que objetivam isentar os que protegem a natureza 
ou punir os que a agridem. Uma proposta é o projeto de lei nº 4667/01, aprovado em 2002 na Comissão de Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos Deputados. Essa proposta incentiva a proteção ambiental no imó-
vel rural, pois o proprietário rural que investe na recomposição e na manutenção da reserva florestal legal e das áreas de 
preservação permanente do seu imóvel poderá deduzir do Imposto de Renda parte dos recursos investidos. Outra proposta 
é a emenda à Constituição (PEC nº 520/02) que proíbe a criação de impostos sobre imóveis urbanos e rurais cujos recursos 
naturais exerçam relevante função ambiental. Há ainda o projeto de lei (PN nº 6921/02), que pune o proprietário rural que 
não cumprir as exigências do Código Florestal relativas à proteção da reserva legal e da área de preservação permanente. O 
proprietário rural que tiver passivo ambiental ficará impedido de receber recursos públicos para aplicação em suas terras. 
Por fim, projeto de lei nº 60/03, que cria o Programa Nacional de Reservas para a Preservação Ambiental, com o objetivo 
de estabelecer mecanismos de compensação e incentivos econômicos aos proprietários rurais que mantenham, em suas 
propriedades, glebas especialmente destinadas à preservação ambiental.
15  Para uma descrição detalhada do conceito e elementos da Redução Compensada, vide o livro Tropical Deforestation and 
Climate Change, edited by P. Moutinho & S. Schwartzman. Brazil, 2005.
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agropecuárias que, por estímulos econômicos (tanto incentivos governamentais, 
quanto por demandas dos mercados globais por recursos naturais), vêm sendo 
responsáveis pela supressão da floresta.

A noção de pagamento por serviços ambientais (como carbono estocado, 
diversidade biológica etc) e mais especificamente o conceito de redução com-
pensada, está diretamente relacionada a esse desafio. Desta forma, o conceito de 
redução compensada somente viria se somar aos já estabelecidos esforços em prol 
da conservação de caráter eminentemente jurídico e com limitações quanto a sua 
implementação, em especial no que se refere às APPs e RLs que limitam o direito 
de propriedade privada.

Se partirmos de uma análise meramente jurídica, poderíamos nos defrontar 
com a seguinte pergunta: em havendo uma obrigação legal de manutenção da 
reserva legal, seria necessário ou legítimo mais um instrumento para incentivar 
sua conservação?

De fato, esta é a crítica levantada por alguns. Porém, diante de um quadro 
de ineficaz fiscalização e ausência de incentivos em prol da conservação na legis-
lação em vigor, principalmente quando se observa a ausência do Estado em áreas 
remotas do país (em especial da Amazônia), com vistas a estabelecer um efetivo 
sistema de comando e controle, parece bastante razoável que se acrescente mais um 
instrumento a fim de garantir a conservação, isto é, um instrumento que introduza 
um componente econômico, como é o caso do conceito de redução compensada do 
desmatamento. Em outras palavras, as alternativas aqui expostas de compensação 
interna ou externa das RL no Brasil, se não forem acompanhadas de incentivos 
econômicos para sua implementação, como a proposta de redução compensada do 
desmatamento e outro mecanismo nacional ou internacional que objetive a conser-
vação florestal, mais uma vez não terão o êxito esperado, ou terá um custo financei-
ro ou humano muito elevado para assegurar o seu cumprimento. 

Por outro lado, o que está sendo proposto vai um pouco além do mínimo 
exigido pela lei, ou seja, para poder se credenciar ao incentivo da redução com-
pensada será necessário fazer alguns esforços adicionais de proteção da cobertura 
vegetal no imóvel rural privado.

Esse conceito certamente deverá, no momento de sua implementação, 
estabelecer alguns pressupostos mínimos e concomitantes para que os espaços 
privados possam também vir a participar da emissão de créditos de carbono, 
a saber:

•  A propriedade privada deve estar com sua área de Reserva Legal devida-
mente averbada e localizada ; 

•  A área de reserva florestal legal deve criar corredores (conectividade), in-
cluindo as APPs, de propriedades contíguas. Este requisito além de fazer 
cumprir o objetivo da reserva legal proporciona a sinergia entre as conven-
ções de clima e biodiversidade ao possibilitar a “sobrevivência” de espé-
cies da flora e fauna ao mesmo tempo em que há o estoque de carbono;

•  Identificação prévia de áreas elegíveis. Deve haver a definição de áreas que 
podem participar da emissão de certificados de carbono e somente essas 
áreas poderão solicitá-los. As áreas escolhidas devem ser aquelas que favo-
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recem o corredor ecológico, ou seja, facilitem a ligação de grandes áreas 
com florestas, tais como unidades de conservação e terras indígenas;

•  Criação do Programa de Redução Compensada, com os fundos arrecada-
dos. O Programa será criado pelo governo, mas seu gerenciamento caberá 
a um Conselho Gestor com representação paritária do governo (a exemplo 
dos ministérios que já compõe a Comissão Interministerial sobre Mudança 
Global do Clima-CIMGC16) e da sociedade civil (entidades sindicais dos 
trabalhadores rurais e patronais, e organizações não governamentais). O 
referido conselho será o responsável pela gestão dos recursos advindos da 
redução do desmatamento, bem como zelará pela transparência e imparcia-
lidade de suas ações.

Cumpridos tais pressupostos, podemos nos defrontar com as seguintes 
situações:

•  Ampliação da área de RL. Aquele que tomar a iniciativa de ampliar a RL, 
além da prevista legalmente, pode participar do Programa de Redução 
Compensada;

•  Proprietário com área de RL averbada e localizada, porém sem conecti-
vidade, mas que realiza o esforço de buscar essa conectividade, poderá 
participar mesmo que não haja ampliação da RL.

A base legal para afetação da área a ser incluída na Redução Compensada 
seria a seguinte:

•  O mecanismo jurídico para assegurar que a área destinada para a proteção 
ambiental é a instituto da servidão florestal, prevista no art. 44-A do Códi-
go Florestal. A vantagem da medida é assegurar publicamente a destinação 
e ao mesmo tempo excluir de pagamento do Imposto sobre a Proprieda-
de Territorial Rual - ITR .  A servidão florestal é um ato de iniciativa do 
proprietário no qual voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou 
temporário, a direitos de supressão ou exploração da vegetação nativa. A 
servidão florestal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do 
imóvel, no registro de imóveis competente, após anuência do órgão am-
biental estadual competente, sendo vedada, durante o prazo de sua vigên-
cia, a alteração da destinação da área, nos casos de transmissão a qualquer 
título, de desmembramento ou de retificação dos limites da propriedade.

•  O proprietário que integrar o Programa de Redução Compensada não po-
derá instituir a Cota de Reserva Florestal - CRF, título representativo de 
vegetação nativa sob regime de servidão florestal, com o intuito de alienar 
as cotas para quem está com passivo ambiental na propriedade rural.

•  Será estabelecido um valor monetário para cada hectare em que for insti-
tuída a servidão florestal.

Ainda que o Conceito de Redução Compensada tenha a pretensão de ser uni-
versal, ou seja, seriam contabilizadas as emissões totais do país, neste caso o Bra-

16  Note-se que na hipótese de regeneração florestal outro instrumento já estabelecido pelas negociações de clima, ou seja, 
o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) para fins de reflorestamento, seria mais apropriado. 
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sil, um amplo trabalho de identificação de áreas privadas com floresta nativa será 
necessário, o qual depende de tecnologia já em uso no país (e.g., sensoriamento 
remoto), além da conscientização de cada proprietário e demais atores envolvidos 
no processo através de capacitações e consultas sobre o tema.

5. CONCLUSÃO

O presente trabalho, ao analisar possíveis mecanismos jurídicos em prol da 
conservação florestal, apresentou os fundamentos das normas existentes, particu-
larmente dos institutos denominados Reserva Legal e Área de Preservação Perma-
nente, os quais na prática são instrumentos que carecem de eficácia normativa.

Ademais, esta análise buscou vislumbrar como o conceito de Redução Com-
pensada, se aceito no marco das negociações internacionais de clima, poderá se 
harmonizar com as já existentes normas ambientais brasileiras, através da busca 
de requisitos mínimos para que proprietários participem de tal esforço. 

Importante ressaltar que com esse trabalho vimos reconhecer que o compro-
misso relacionado ao combate do desmatamento não se resume a responsabilida-
de única do Estado Brasileiro, daí porque deu-se ênfase aos espaços privados que 
detêm floresta nativa. Cabe, portanto, a toda coletividade a proteção universal dos 
recursos florestais de forma a garanti-los às presentes e futuras gerações.

BIBLIOGRAFIA

ABRAMI, Alberto. La normativa ambientale ed i suoi riflessi sull’ordinamento 
roferestale.  Rivista di Diritto Agrário. Anno LXXIV, fasc. 3, Lugio-Settem-
bre 1995. 

BENATTI, José Heder. Direito de propriedade e proteção ambiental no Brasil: 
apropriação e uso dos recursos naturais no imóvel rural. Tese de doutorado. 
NAEA/Universidade Federal do Pará, 2003.

__________ . Posse agroecológica e manejo florestal. Curitiba: Juruá, 2003-b.

BENJAMIN, Antonio Herman V. Função ambiental. In: BENJAMIN, Antonio 
Herman (coord.) Dano ambiental: prevenção, reparação e repressão. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.

BEzERRA, Maria do Carmo de Lima & MUNHOz, Tânia Maria Tonelli (coords.). 
Gestão dos recursos naturais: subsídio à elaboração da Agenda 21 brasileira. 
Brasília: Ministério do Meio Ambiente; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis, Consórcio TC/BR/Funatura, 2000.

CARSON, Rachel. Silent spring. Nova York: Houghton Mifflin, 1962.

COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN-
TO. Nosso futuro comum. 2ª ed. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 
1991.



133Conferências / Invited Papers

DEAN, Warren. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasi-
leira. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

DERANI, Cristiane. A propriedade na Constituição de 1988 e conteúdo da função 
social. Revista de Direito Ambiental, n. 27, 2002.

DIAz, M.C et allii. Prejuízo Oculto do Fogo: custos econômicos das queimadas e 
incêndios florestais da Amazônia. Instituto de Pesquisa Ambiental da Ama-
zônia e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2002. Disponível em: 
http://www.ipam.org.br.

FAO. Situación de los bosques 2001. www.fao.org, 2001. 

FARIAS, Paulo José Leite. Competência federativa e proteção ambiental. Porto 
Alegre: Fabris Editor, 1999.

FERNANDEz, Maria Elizabeth Moreira. Direito ao ambiente e propriedade pri-
vada: aproximação ao estudo da estrutura e das conseqüências das “leis-
reserva”portadoras de vínculos ambientais. Coimbra: Coimbra Editora, 
2001.

GRAF, Ana Cláudia Bento. Água, bem mais precioso do milênio: o papel dos 
Estados. Revista CEJ/Conselho da Justiça Federal. Centro de Estudos Judi-
ciários nº 12, dezembro de 2000. Brasília: CEJ, 2000.

GRANzIERA, Maria Luíza Machado. A cobrança pelo uso da água. Revista CEJ/
Conselho da Justiça Federal. Centro de Estudos Judiciários nº 12, dezembro 
de 2000. Brasília: CEJ, 2000.

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 – Interpreta-
ção e crítica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1990.

HARDIN, Garrett. The tragedy of the commons. Science, 162, 1968.

KAUL, Inge. Global public goods: what role for civil society. NonProfi and Vo-
luntary Sector Quarterly, v. 30, nº 3, setembro de 2001. 

KENGEN, Sebastião. Floresta e desenvolvimento. Artigo inédito, 2001.

LORENzETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado. São Paulo: Revis-
ta dos Tribunais, 1998.

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 7ª ed. São Paulo, 
Malheiros, 1999.

McGRATH, David Gibbs. Biosfera ou biodiversidade: uma avaliação do para-
digma da biodiversidade. In: XIMENES, Tereza (org.). Perspectiva do de-
senvolvimento sustentável (uma contribuição para a Amazônia 21). Belém: 
Cejup, NAEA/UFPA, 1997.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 18ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 1993.



13� 11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

MERCADANTE, Maurício. As novas regras do Código Florestal: repercussão 
sobre a gestão dos recursos naturais na propriedade rural. Brasília, www.
rl.fao.org/prior/desrural/brasil/mercad.pdf, 2001.

MOLINA, José Antonio Moreno. La protección ambiental de los bosques. Madri: 
Marcial Pons, 1987.

MOTTA, Ronaldo Seroa. Privatização do uso da água. Revista CEJ/Conselho da 
Justiça Federal. Centro de Estudos Judiciários nº 12, dezembro de 2000. 
Brasília: CEJ.

MOUTINHO, P. & SCHWARTzMAN, S. Tropical Deforestation and Climate 
Change. Brasília: IPAM, 2005.

OST, François. Naturaleza y derecho: para un debate ecológico en profundidad. 
Bilbao: Ediciones Mensajero, 1996.

PEREIRA, João Octaviano de Lima. Da propriedade no Brasil: estudo sobre a ori-
gem e formação da propriedade no Brasil. São Paulo: Casa Duprat, 1932. 

PEREIRA, Osny Duarte. Direito florestal brasileiro (ensaio). Rio de Janeiro: Edi-
tor Borsoi, 1950.

PERLIN, John. História das florestas: a importância da madeira no desenvolvi-
mento da civilização. Rio de Janeiro: Imago, 1992.

REYDON, Bastiaan Philip (coord.) e PLATA, Ludwig Agurto. Intervenção esta-
tal no mercado de terras: a experiência recente no Brasil. Brasília: Estudos 
NEAD 3, 2000.

RICARDO, Fany & CAPOBIANCO, João Paulo R. Unidades de conservação na 
Amazônia Legal. In: CAPOBIANCO, João Paulo R. et al. (orgs.). Biodiver-
sidade na Amazônia brasileira: avaliação e ações prioritárias para a conser-
vação, uso sustentável e repartição de benefícios. São Paulo: Estação Liber-
dade, Instituto Socioambiental, 2001.

SILVA, Fernando Quadros da. A gestão dos recursos hídricos após a Lei nº 9.433, 
de 08 de janeiro de 1997. In: Vladimir de Passos Freitas (org.). Direito am-
biental em evolução. Curitiba: Juruá, 1998.

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 
1994.

__________. Curso de direito constitucional positivo. 4ª ed. São Paulo: Malhei-
ros, 1994.

TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do 
direito civil. In: Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999.

____________. Contornos constitucionais da propriedade privada. In: Temas de 
Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. 



13�Conferências / Invited Papers

TEIXEIRA, Cláudia Silva. Florestas sociais: uma resposta à destruição das flo-
restas tropicais? Dissertação de mestrado. Artigo inédito. Rio de Janeiro: 
2001.

TUCCI, Carlos E. M. Impacto da variabilidade climática e uso do solo sobre os 
recursos hídricos. Brasília: Agencia Nacional de Águas (ANA), www.ana.
gov.br, 2002 

VAzQUEz, Javier Barnes. La propiedad constitucional: el estatuto jurídico del 
suelo agrario. Madri: Junta de Andalucia, Civitas, 1988.

zELEDÓN, Ricardo zeledón. Desarrollo sostenible e derecho agrario. San José: 
Editorial Guayacán, 1998.





DE LA RESPONSABILIDAD AqUILIANA A 
LA RESPONSABILIDAD SIN DAÑO. UNA 
PROPUESTA PARA AMERICA DEL NORTE

José JuAn gonzález Márquez
Profesor Investigador de la UAM-Azcapotzalco y Presidente del 

Instituto Mexicano de Investigaciones en Derecho Ambiental

1. INTRODUCCIÓN

La imputación de la responsabilidad y consecuentemente de la obligación de 
reparar los daños ambientales resultantes de las actividades humanas propias de la 
sociedad del siglo XXI es sin duda uno de los paradigmas pendientes de resolver 
para el derecho ambiental.  Aunque tanto en el plano del derecho internacional 
como en el de los regímenes jurídicos  nacionales1  se han desarrollado progresos 
importantes para dar respuesta a esta preocupación,  quedan aún por resolver mu-
chos de los aspectos inherentes a las  nuevas formas de agredir y poner en riesgo 
al entorno que caracterizan a una sociedad altamente tecnificada, tales como:2

a) ¿Qué constituye exactamente un daño al ambiente y en que medida este 
debe diferenciarse del daño civil tradicional?

b) ¿Cuáles actividades tienen una mayor capacidad para  generar daños al 
ambiente?

c) ¿A quién debe imputarse la responsabilidad por el daño ambiental?
d) ¿En qué debe consistir la  reparación del daño ambiental?
e) En su caso, ¿qué constituye una compensación razonable del daño am-

biental y a quien debe compensarse?
f) ¿Cuál es el alcance y la duración del daño y por tanto de la responsabili-

dad que surge de éste?
g) ¿Cuál es la acción legal adecuada para  desahogar la imputación de la 

responsabilidad ambiental?
Al análisis de estos problemas se ha dedicado una abundante bibliografía es-

crita en  varios idiomas sin que las reflexiones  académicas hayan podido provocar 

1  Ejemplos de legislaciones nacionales sobre este aspecto son  en Estados Unidos la Comprehensive Environmental Res-
ponse, Compensation, and Liability Act of 1980, en Alemania  la  German Environmental Liability Act of  1990; en 
Japón la Compensation for Health Damages caused by Enviroenmental Pollution of  1973, en Brasil la Ley de Crímeness 
Ambientales de  1998 y en Venezuela la  Ley Penal del Ambiente de  1992. En el plano regional, debe mencionarse a la Di-
rectiva  2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de abril de 2004 sobre responsabilidad medioambiental 
en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.
2   Según un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el paradigma de la reparaci-
ón de daños ambientales ha sido objeto de preocupación para más de  27 Tratados Ambientales Multilaterales, 2 proyectos 
de Tratados Ambientales Multilaterales, 26 Acuerdos Ambientales Regionales,  así como de  26 leyes ambientales nacio-
nales  alrededor de todo el mundo. (UNEP., 2003:2)
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una reacción favorable de los procesos legislativos para dar a luz al menos una 
legislación modelo que resuelva estas interrogantes.3 La mayoría de los análisis 
hasta ahora publicados se ocupan mayormente de las dificultades que presenta la 
aplicación de la teoría civil de la imputación al ámbito de las afectaciones ambien-
tales.4 Sin embargo,  el problema fundamental que afrontamos no es el relativo a la 
definición de un sistema ideal de imputación de responsabilidad por daños al am-
biente sino precisamente  el inherente a decidir  si los problemas derivados de las 
generación de daños ambientales deben resolverse  a través del sistema tradicional 
de imputación de responsabilidad heredado del derecho romano o si es menester 
idear una nueva forma de obligar, por la vía  jurídica, a la reparación del daño a 
quienes han contribuido directa o indirectamente a su producción.

En este trabajo analizaré las tendencias que el derecho ambiental presenta 
en este aspecto en los tres países signatarios del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, los cuales asumieron en el Acuerdo Paralelo en Materia Am-
biental el compromiso de garantizar, dentro de sus respectivas jurisdicciones, el 
acceso a la justicia ambiental, incluyendo así el mandato de legislar en materia de 
reparación del daño.5 

2. LA ADAPTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD AqUILIANA A LOS PROBLEMAS  
DEL DAÑO AMBIENTAL.

La primera reacción de los sistemas jurídicos  de Estados Unidos, Canadá 
y México frente al paradigma del daño ambiental consistió en la aplicación del 
sistema clásico de Imputación Civil de la Responsabilidad,6 particularmente de la 
llamada Responsabilidad objetiva o por Riesgo creado o strict liability, como se 

3  En México pueden mencionarse los trabajos pioneros de Carmen Carmona (1998), Mercedes Campos Díaz Barriga 
(2000) y José Juan González (2002); en España, Perales (1980) Gomis Catalá (1998) y Cabanillas Sánchez (1996) son  lo 
primeros tratadistas en ocuparse del tema; En Italia uno de los primeros en escribir al respecto  fue Prati  (1997); en Francia 
Michel Prieur (1991) en Argentina  Mosset y Hutchinson, editaron un Tratado de dos volúmenes sobre el tema (2000); en 
Brasil uno de los primeros trabajos  fue escrito por Marqués-Sampaio (1998); y en Estados Unidos Church y Nakamura 
(1993) son los primeros en realizar un estudio profundo sobre el  programa del superfondo.
4  Un trabajo colectivo que fue editado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1996 da cuenta 
ampliamente de esta situación. PNUMA (1996).
5    Artículo 6: Acceso de los particulares a los procedimientos. 1. Cada una de la Partes garantizará que las personas in-
teresadas puedan solicitar a las autoridades competentes de esa Parte que investiguen presuntas violaciones a sus leyes y 
reglamentos ambientales, y dará a dichas solicitudes la debida consideración de conformidad con su legislación. 2. Cada 
una de las Partes garantizará que las personas con interés jurídicamente reconocido conforme a su derecho interno en 
un asunto en particular, tengan acceso adecuado a los procedimientos administrativos, cuasijudiciales o judiciales para 
la aplicación de las leyes y reglamentos ambientales de la Parte. 3. El acceso de los particulares a estos procedimientos 
incluirá, de conformidad con la legislación de la Parte, entre otros, el derecho a: (a) demandar por daños a otra persona bajo 
la jurisdicción de esa Parte;  (b)solicitar sanciones o medidas de reparación tales como multas, clausuras de emergencia 
o resoluciones para aminorar las consecuencias de las infracciones a sus leyes y reglamentos ambientales; (c) pedir a las 
autoridades competentes que tomen medidas adecuadas para hacer cumplir las leyes y reglamentos ambientales de la Parte 
con el fin de proteger o evitar daños al medio ambiente; o (d) solicitar medidas precautorias cuando una persona sufra, o 
pueda sufrir,  pérdidas,  daños y perjuicios como resultado de la conducta de otra persona  bajo la jurisdicción de esa Parte 
que sea ilícita o contraria a las leyes y reglamentos ambientales de la Parte.
6  Al igual que sucede con los países herederos de la tradición romano-germánica, en Estados Unidos y en parte Canadá, 
países que pertenecen a la tradición jurídica del common law  se utilizan las instituciones legales propias del derecho de 
daños (“nuisance”, “trespass”, negligence” “ultra hazardous activity y srict liability”) para permitir a las víctimas interpo-
ner acciones contra los contaminadores.
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conoce en el derecho anglosajón.7  Sin embargo, las instituciones tradicionales del 
derecho de daños han ido poco a poco  complementándose con  otras novedosas 
introducidas por el derecho ambiental administrativo.

Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, se ha establecido un amplio 
sistema de imputación de responsabilidad  civil por daños a los recursos naturales 
que está integrado por la Ley de Compensación y Respuesta Ambiental Total de 
1980 (CERCLA, por sus siglas en inglés) que se refiere a la contaminación pro-
veniente del manejo de sustancias peligrosas,8 así como por la Ley de Contami-
nación por Hidrocarburos de 1990 que complementa a la anterior pero específica-
mente en lo relativo a la contaminación por hidrocarburos.9 Como señalan Miller 
y Jhonson,  la CERCLA  no es una ley tradicional de comando y control ya que  
se enfoca no sólo a establecer reglas que gobiernan el comportamiento futuro, 
sino que además autoriza la remediación de la contaminación e impone responsa-
bilidad por acciones pasadas asociadas con dicha contaminación, aún en los casos 
que esas acciones fueron realizadas con apego a la legislación y los estándares 
aplicables en su momento (Miller y Jhonson, 1996: 52). De conformidad con la 
CERCLA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por 
sus siglas en Inglés) quedó facultada para remediar lo sitios contaminados por 
residuos peligrosos y para financiar esa remediación, el Congreso estableció el 
llamado Superfondo dotándolo con $1.6 billones a través de un impuesto sobre 
petróleo crudo, productos del petróleo, y  derivados químicos.10

De igual forma en Canadá, se han ocupado del tema la Ley de Peca de 1985,11 
La ley de embarcaciones12 de ese mismo año. La Ley Ambiental de Canadá de 
199913, la Ley de Manejo de Residuos de British Columbia de 199614 y la Ley de 
Protección Ambiental de Ontario de 1990.15 Particularmente, la Ley Ambiental 
de  Canadá,16 aunque no introduce ningún sistema novedoso de responsabilidad 
por daños al ambiente, si establece las “acciones de protección ambiental” y las 
“acciones para compensar o reducir una pérdida”. Las primeras tienen por objeto 
obtener una orden de remediación del daño ambiental producido por parte del 
Juez y las  pueden ejercer los particulares cuando, una vez transcurrido un tiempo 
razonable, se considere  que el  Ministerio del Ambiente ha fallado en la conduc-
ción de una investigación sobre un daño ambiental que se le ha solicitado o bien 

7  Este tipo de responsabilidad está vinculada con la realización de  actividades en sí mismas peligrosas. En los sistemas 
jurídicos de Estados Unidos y Canadá es conocida como Strict Liability.
8  Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA).  En 1980 el Congreso Federal 
reautorizo la CERCLA a través de la Ley de Enmiendas al superfondo y reautorización. (SARA, por sus siglas en Inglés)
9  Oil Pollution Act (OAPA90).
10  En 1981 el Congreso incrementó la cantidad del fondo a 8.5 billones, en 1990 este agregó otros 5,1 billones para los 
años fiscales de 1991 a 1994. Para 1995, el superhondo fue también financiado con el impuesto sobre las corporaciones. 
Recientemente, el Congreso decidió eliminar dichos impuestos pero ello no significa que el programa haya expirado.
11  Fisheries Act, secciones 34-42.
12  Canada Shiping Act, secciones 673-727.
13   Canadian Environmental Protection Act, secciones 39-103
14  Waste Act,  secciones 26-28.
15  Environmental Protection Act, secciones 92-97.
16  Canadian Environmental Protection Act, 1999.
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cuando la respuesta a la solicitud de investigación resulte irracional17; mientras 
que  “las acciones para prevenir o compensar una pérdida”, pueden se entabladas 
por cualquier persona que sufre o pueda sufrir una pérdida o daño como resultado 
de una conducta que contravenga las disposiciones de la Ley o los reglamentos en 
contra de la persona responsable de dicha conducta a fin de obtener una compen-
sación económica por esa pérdida o daño. 18

En México, los avances sobre este particular son aún precarios pues hasta 
ahora, las disposiciones jurídicas más relevantes son las incorporadas por la refor-
ma de 1996 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
cuyo artículo 203   señala que toda persona que contamine o deteriore el ambiente 
o afecte los recursos naturales o la biodiversidad deberá repararlo en los términos 
de la legislación civil, mientras que un confuso texto del artículo 151 dispone 
que “La responsabilidad del manejo y disposición final de los residuos peligrosos 
corresponde a quien los genera. En el caso de que se contrate los servicios de ma-
nejo y disposición final de los residuos peligrosos con empresas autorizadas por 
la Secretaría y los residuos sean entregados a dichas empresas, la responsabilidad 
por las operaciones será de éstas independientemente de la responsabilidad que, 
en su caso, tenga quien los generó.” 

En este país, mas recientemente, la Ley General de Vida Silvestre de 200019 
introdujo un capítulo  relativo a los daños que se producen sobre los elementos 
naturales que forman parte de la vida silvestres pero que dista mucho de resolver 
los asuntos relativos a la responsabilidad por el daño ambiental en sí mismo 
mientras que la nueva Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos de 200320 se da a la tarea de confundir  la teoría de la imputación de la 
responsabilidad por daños con el sistema de sanciones administrativas por simples 
violaciones a las disposiciones normativas.21

Aunque han existido varios proyectos legislativos para desarrollar un régi-
men de responsabilidad por el daño ambienta en México, por un parte son proyec-
tos que siguen moviéndose en el ámbito del sistema de imputación  y por la otra 
ninguno ha prosperado. Es el caso por ejemplo de la iniciativa de Ley de responsa-
bilidad civil por el daño y el  deterioro ambiental que fue aprobada por la Cámara 
de Diputados el 30 de noviembre de 2005 y remitida al Senado de la República 
el 1º de diciembre del mismo año.22Sin embargo, lo precario de su contenido no 
amerita siquiera el análisis en  este trabajo.

17  Artículo  22.(1) de la Ley disponible en http://www.cc.gc.ca/cepa/odf/guide-e.pdf
18   Artículo 39 http://www.cc.gc.ca/cepa/odf/guide-e.pdf
19  Publicada en el Diario Oficial de la Federación del  3 de junio de 2000.
20  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el  8 de octubre de 2003.
21  Una lectura  asilada de lo dispuesto por el artículo 67 de esta Ley puede causar la impresión de que se cuenta ya con un 
sistema de responsabilidad por daños ambientales pues este artículo señala: Artículo 68. Quienes resulten responsables de 
la contaminación de un sitio, así como de daños a la salud como consecuencia de ésta, estarán obligados a reparar el daño 
causado, conforme a las disposiciones legales correspondientes. Sin embargo, el Capitulo V del Título Quinto de la Ley 
que desarrolla este planteamiento no resuelve  ninguno de los temas anotados como pendientes en este trabajo, pues ni se 
refiere a la imputación de la obligación de reparar ni se refiere al daño sino a la contaminación.
22  Se trata de un viejo proyecto que originalmente contenía algunos avances importantes como por ejemplo la presunción 
del vínculo causal pero que durante su análisis en el Congreso fue mutilado a grado tal de dejarlo sin sentido alguno..
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La aplicación del Derecho Civil en el campo ambiental ya sea mediante la 
simple remisión, como ocurre en el caso de México o a través de una adaptaci-
ón de sus reglas, mediante de leyes específicas como en los casos de Canadá y 
Estados Unidos,  no es la mejor solución al problema que nos ocupa, ya que la 
especificidad del daño ambiental plantea situaciones que no pueden ser resueltas 
cabalmente por el Derecho privado. Por ejemplo la identificación del daño, sus 
causas y sus fuentes son tan complejas que resulta difícil el determinar cuales 
son los alcances de una posible reparación. De hecho, en ninguno de los tres pa-
íses de América del Norte las legislaciones ambientales establecen un sistema de 
imputación de la responsabilidad por daños al ambiente como un todo, sino que 
imputan la obligación de reparar en los menoscabos producidos en los elementos 
ambientales por separado, como ocurre por ejemplo con la CERCLA que se ocu-
par de la contaminación del suelo y la ley mexicana de Diversidad biológica que 
como se ha apuntado se refiere a los daños a los elemento de la vida silvestre, es 
decir la flora y la fauna pero no al ambiente. La razón que explica esta tendencia 
es simple, el derecho civil no es apto para afrontar los problemas que generan los 
nuevos paradigmas la protección ambiental.

La Directiva del Parlamento Europeo en esta materia, que  al tenor de su 
Artículo 1º tiene por objeto establecer un marco de responsabilidad medioam-
biental, basado en el principio de “quien contamina paga”, para la prevención 
y reparación de los daños medioambientales;  reconoce este paradigma cuando 
señala en el numeral 13 de sus considerandos que “No es posible subsanar todos 
los daños mediante el mecanismo de la responsabilidad. Para que ésta sea eficaz, 
es preciso que pueda identificarse a una o más contaminantes, los daños deben 
ser concretos y cuantificables y es preciso establecer un vínculo causal entre los 
daños y los contaminantes identificados. Por consiguiente, la responsabilidad no 
es un instrumento adecuado para abordar la contaminación de carácter extendido 
y difuso, en la cual es imposible asociar los efectos medioambientales negativos 
con actos u omisiones de determinados agentes individuales”.

A mayor abundamiento, aun habiendo identificado la existencia del daño, el 
averiguar quien es el sujeto obligado a repararlo constituye en sí mismo un para-
digma de difícil solución, ya que la identificación del responsable acarrea también  
las dificultades de probar el nexo causal, otro de los temas de difícil solución en 
tratándose de daños al ambiente. 

Además de lo anterior,  existe siempre el problema de definir quien puede 
exigir la reparación del daño ambiental pues el carácter colectivo del mismo pone 
en entredicho la garantía de la legitimación activa propia del Derecho Procesal 
Civil. En este caso los tres países guardan similitud pues la acción de reparación 
puede ser interpuesta ante los tribunales sólo por un ente público.  

Por ejemplo, en el caso de México,  la Ley General de Vida Silvestre  
señala, “Artículo 107. Cualquier persona física o moral podrá denunciar ante la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente daños a la vida silvestre y su 
hábitat sin necesidad de demostrar que sufre una afectación personal y directa 
en razón de dichos daños. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
evaluará cuidadosamente la información presentada en la denuncia y, en caso de 
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ser procedente, ejercerá de manera exclusiva la acción de responsabilidad por 
daño a la vida silvestre y su hábitat, la cual será objetiva y solidaria. En el caso 
de que el demandado sea algún órgano de la administración pública federal o 
una empresa de participación estatal mayoritaria, la acción de responsabilidad 
por daño a la vida silvestre y su hábitat, podrá ser ejercida por cualquier persona 
directamente ante el tribunal competente .Esta acción podrá ser ejercitada sin 
perjuicio de la acción indemnizatoria promovida por los directamente afectados 
y prescribirá a los cinco años contados a partir del momento en que se conoz-
ca el daño;” 23 mientras que en Canadá, la acción de protección al ambiente  a 
que se refiere la Ley de Protección Ambiental sólo puede ser entablada pro un  
individuo si éste ha solicitado una investigación  y el Ministerio ha fallado al 
conducir dicha investigación y emitir el informe respectivo en un tiempo razo-
nable, o bien si  la respuesta del Ministerio no ha sido razonable (Benidickson, 
2002:46-47). En Estados Unidos, la acción civil contemplada por la Ley de Res-
ponsabilidad y Respuesta Ambiental Total  corresponde ejercerla a la Agencia 
de Protección Ambiental.24

En cambio, la Directiva Europea no se involucra con la identificación del 
vínculo causal de responsabilidad y sus consecuencias sino que propone una nue-
va forma de imputación que se identifica mucho más con el planteamiento que 
pretendemos sostener en este trabajo.  Así, su el considerando número  27 la Di-
rectiva señala: “Los Estados miembros deben tomar medidas para animar a los 
operadores25 a utilizar seguros apropiados u otras formas de garantía financiera y 
para fomentar el desarrollo de instrumentos y mercados  de garantía financiera, 
a fin de proteger de forma eficaz las obligaciones financieras que establece la 
presente Directiva”. La Directiva sólo se refiera a las acciones que en el ámbito 
de la técnica del comando y control pueden adoptar las autoridades ambientales 
pero no otorga acción legal a los particulares para reclamar ante los tribunales la 
reparación de un daño proferido al ambiente.

Finalmente, aún suponiendo que alguien reclame la reparación de un deter-
minado daño ecológico, queda pendiente por averiguar en qué debe consistir  la 

23  En el extremo de lo absurdo, en México, la iniciativa de Ley de responsabilidad civil por el daño y el deterioro ambien-
tal, en su artículo 6º señala que “Tendrán legitimación activa para exigir la reparación del daño por deterioro ambiental 
cualquier persona física o moral, que sufra afectación o perjuicio en su persona o patrimonio”.  Esta regla es añeja en el 
derecho civil y en la actualidad ha sido muy superada por legislaciones como la de Costa Rica o la de Chile. Es más la 
propia jurisprudencia mexicana acepta ya cierto nivel de tutela del interés jurídico difuso, como ocurrió en el caso Varios 
1/96. Consejo de directores del Grupo de los Cien, A.C. vs  Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca.). 
(Lucio Cabrera,2000, 45-74).
24  De la misma forma, en Estados Unidos casi todas las leyes ambientales, con excepción de la Ley Federal de Insecti-
cidas, Fungicidas y  Rodenticidas,  contemplan la posibilidad de que los ciudadanos participen en la vigilancia sobre el 
cumplimiento de la ley, pero normalmente se trata de acciones que se ejercen contra la EPA  cuando esta incumple con su 
deber  legal de aplicar la ley. Este patrón general es seguido tanto por la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos  
(RCRA) como por la CERCLA,  pero la RCRA además de otorgar a los ciudadanos la facultad accionar en contra del 
incumplimiento de la Ley, los faculta para solicitar la suspensión de una amenaza inminente y sustancial para la salud o el 
ambiente provocada pro residuos sólidos o peligrosos.  (Millar y Jonson,1996,420-421).
25  De conformidad con el artículo 2º, numeral 6 de la Directiva operador es cualquier persona  física o jurídica, privada o 
pública que desempeñe o controle una actividad profesional o, cuando así lo disponga la legislación nacional, que ostente, 
por delegación, un poder económico determinante sobre el funcionamiento técnico de esa actividad, incluido el titular de 
un permiso o autorización para la misma, o la persona que registre o notifique  tal actividad.
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reparación del daño. En este caso, tanto la reparación in natura como la compen-
sación económica presentan dificultades prácticas casi insuperables. 

En consecuencia, por ahora el sistema de imputación de responsabilidad ci-
vil llevado al campo de la responsabilidad por daños ambientales presenta para 
cada uno de los países de la Región, en mayor o menor medida retos aún no re-
sueltos tales como:

a. La determinación del denominado nexo causal.
b. El sistema de carga de la prueba.
c. El plazo de prescripción de la acción legal.
d. La identificación del responsable
e. La legitimación activa
f. La forma de reparar el daño
g. Los efectos de la sentencia.
Por otra parte, aún resolviendo todas estas cuestiones, el sistema de imputa-

ción de Responsabilidad Civil dejará siempre casos en los cuales no se encuentre 
quien es el responsable o habiéndolo encontrado, la magnitud de la reparación so-
brepase la capacidad económica del sujeto imputado.  Por lo tanto, siempre habrá 
daños que queden sin reparar.

Es por ello que debe pensarse en un nuevo sistema jurídico que tomando en 
cuenta las particularidades del daño ambiental complemente al sistema de impu-
tación con un esquema de asignación de responsabilidades que prescinda de la 
figura del daño, como a continuación tratará de describirse.

3. LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE IMPUTACIÓN y SUS LIMITACIONES

En primer lugar, el daño ambiental y el daño civil son diferentes. La diferencia 
radica no sólo en el hecho de que el daño ambiental afecta a un bien jurídico diferente 
a aquel al cual suele referirse la institución del daño civil, sino también en que el daño 
ambiental tiene particularidades que lo hacen claramente distinto al daño civil.

En ese sentido, ninguna  de las legislaciones mencionadas distingue entre el 
daño ocurrido sobre las personas y sus patrimonios y el daño ambiental propiamente 
tal. De igual manera suelen confundir al ambiente con los elementos que lo integran. 

En consecuencia uno de los principales retos consiste en el reconocimiento 
del  ambiente como un bien  susceptible de tutela por si mismo, diferenciándolo 
de los elementos que lo conforman y, la distinción entre las categorías jurídicas 
del daño civil y del daño ambiental, ya que el primero se refiere a la afectación 
de intereses jurídicos individualizados, mientras que el segundo, trasciende a la 
esfera legal de la persona para insertarse en el ámbito de la colectividad.

 A su vez conviene puntualizar que el reconocimiento pleno del ambiente 
como bien jurídico no se resuelve con la mera inclusión del concepto  en las leyes  
ni tampoco mediante la simple consagración del denominado derecho al medio 
ambiente adecuado como ha en el caso de México.26

26  En México, siguiendo la tradición de muchos países que forma parte de la familia jurídica del derecho escrito o de tradición 
romano-germánica, en 1999 se modificó la Constitución Política para reconocer el denominado derecho al medio ambiente 
adecuado.
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La consideración del ambiente como bien jurídico exige que el ordenamien-
to legal distinga con claridad entre éste y los elementos que lo integran. Es decir 
reconocerlo como un bien unitario en el cual confluyen, en un unicum indistinto 
todos los recursos naturales, como la Corte Constitucional Italiana ha señalado: 
un bien jurídico inmaterial unitario. (Fimiani, 2000: 145) 

Sin embargo ninguna de las legislaciones que en los Estados Unidos de Amé-
rica, Canadá o México se ocupan del tema  distinguen entre ambiente y elementos 
que lo integran confundiendo con ello las afectaciones al bien jurídico medio am-
biente con las afectaciones al patrimonio de las personas, públicas o privadas.

Bajo esa premisa,  es indispensable también que se reconozca el carácter 
colectivo de su titularidad, distinguiendo ese carácter de la apropiación de los 
elementos de base que lo conforman cuya apropiación puede ser privada, pública 
o común, dependiendo del elemento de que se trate. 

La solución al paradigma de la reparación del daño ambiental amerita tam-
bién la caracterización, por parte del ordenamiento jurídico, de la figura del daño 
ambiental como una institución diferente a la del daño civil. Para tales efectos, la 
legislación ambiental debe definir claramente lo que se entiende por daño ambien-
tal distinguiéndolo de los daños civiles que por influjo de aquél,  pueden trasladar-
se a las personas o sus patrimonios. 

Empero, las leyes nacionales de la Región de Norteamérica  no  hacen tal di-
ferenciación, lo que ha llevado a confundir el tratamiento jurídico de las acciones 
por daños al ambiente con las acciones derivadas de las afectaciones a los dere-
chos individuales de las personas. Sobre el particular, la Directiva Europea ilustra 
una nueva forma de caracterizar al año ambiental para diferenciarlo del daño civil, 
pues el numeral primero del artículo 2º define al daño ambiental como “ a) los 
daños a las especies y hábitats  naturales protegidos, es decir, cualquier daño que 
produzca efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mante-
ner el estado favorable de conservación  de dichos hábitats o especies….”. Como 
se observa este concepto de daño ambiental insinúa ya que el daño ambiental tiene 
que ver con una afectación no al elemento natural sino a los equilibrios que se 
establecen entre elementos naturales para formar un hábitat.

Así, se impone la definición del daño ambiental con el objeto de distinguir a 
éste de los daños de carácter civil que, sobre las  personas o sus patrimonios, pue-
den presentarse como resultado de la ocurrencia de un daño ambiental, pero sobre 
todo porque el daño ambiental, dadas sus características de impersonal e incierto, 
amerita un tratamiento diferente al que merece el daño civil individual.

En ese sentido, la remisión a la aplicación del Derecho Civil para imputar 
la responsabilidad por daños al ambiente que se expresa en varias legislaciones 
ambientales de América Latina es errónea, en virtud de que el Derecho Civil 
sólo puede ser aplicable a los daños civiles que, por influjo de un daño ambien-
tal, se producen en las personas o sus patrimonios, pero no al daño ambiental 
puro. Por otra parte, esa aplicación del Derecho común sólo será posible si 
primero se logra identificar  al daño ambiental, en cuanto a sus efectos, sus 
causas y su magnitud. 
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Esto significa que, cuando se trata de la responsabilidad por daños al am-
biente, el Derecho Civil es subsidiario del Derecho Ambiental pero no sustituto. 
Por lo tanto, la remisión a que nos referimos es impracticable. 

En consecuencia, el establecimiento de un sistema de reparación de los daños 
al ambiente, como aspiración legítima de cualquier política ambiental moderna, 
implica necesariamente la construcción de un orden jurídico original que tome en 
cuenta las características del bien jurídico protegido por el Derecho Ambiental y 
las peculiaridades del daño ambiental puro. 

En la mayoría de los casos ello no ocurre así, sino que más bien se aprecian 
evoluciones adaptativas en las instituciones tradicionales del Derecho Civil, Penal 
y Administrativo que tratan de dar solución a las particularidades de los daños 
ambientales antes referidas, pero que parten de premisas equivocadas y que han 
dado lugar a una serie de soluciones intermedias que frecuentemente cruzan las 
fronteras entre Derecho público y el privado y entrelazan instituciones a veces 
contradictorias, como por ejemplo cuando se confiere acción legal al Estado para 
encauzar procedimientos en donde el interés en juego es privado, o cuando una 
afectación dañosa a un bien de titularidad particular, conlleva a la imposición de 
una sanción administrativa cuyo monto se reconduce al presupuesto público sin 
beneficio para la  verdadera víctima.

En suma, el paradigma de la responsabilidad por daños al ambiente amerita 
aún una seria reflexión teórica  y una práctica legislativa audaz tendiente a la cre-
ación de un sistema original y específico  diferente del que rige para proteger los 
intereses particulares de los individuos o de los que confieren al Estado facultades 
de policía, más bien relacionados con la búsqueda del  simple cumplimiento de las 
normas de convivencia pacífica entre los individuos.

Es oportuno,  señalar que en la definición de un régimen jurídico de 
Responsabilidad por daños al ambiente juega un papel importante, pero no 
exclusivo, la estructuración de un sistema de imputación de la responsabilidad 
que tienda a identificar al o los causantes que deben afrontar la reparación, 
porque siempre habrá casos en los cuales no será posible la identificación del 
causante  y por tanto, la imputación resulte imposible y otros en los cuales, a 
pesar de que se identifique al causante, la magnitud del daño rebasa la capaci-
dad económica de éste. 

Se impone entonces una modificación radical en la Teoría de la Responsabi-
lidad, que basada en el principio de la solidaridad, estructure una serie de meca-
nismos de reparación de carácter colectivo, tales  como los fondos de reparación, 
los seguros y la tributación. En definitiva, el sistema de reparación basado en la 
imputación de la responsabilidad, debe ser complementado con un sistema de re-
paración de carácter preventivo y colectivo que prescinda de la existencia del daño 
mismo para generar la obligación de reparar.27 

27  Algunos avances en esa dirección pueden ya verse en legislaciones como la Ley de Compensación por Daños a la Salud 
Causados por Contaminación  Ambiental vigente  Japón  desde 1973.  Esta Ley parte del supuesto que en muchos casos es 
imposible determinar quien es el responsable de cada parte de contaminación  emitida, todas las fuentes contaminantes  son 
consideradas responsables y deben pagar una compensación a través de un fondo ambiental. (UNEP. supra no. 1 p. 31)
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4. LA IDEA DE LA RESPONSABILIDAD SIN DAÑO

El sistema de Responsabilidad Aquiliana o contractual exigía para la impu-
tación la existencia de un daño, una conducta ilícita y una relación de causalidad 
entre esa conducta y el daño. Muy pronto ese sistema dejó de ser apropiado para 
resolver los problemas de la reparación del daño civil. La Revolución Industrial 
trajo consigo el surgimiento de situaciones de riesgo, hasta entonces descono-
cidas, en las que podían producirse daños aún actuando bajo la legalidad y las 
buenas costumbres. Así en el siglo XIX particularmente en el ámbito del Derecho 
Laboral comenzó a surgir la idea de un sistema de responsabilidad que prescin-
diese del elemento de ilicitud como condición de imputación. Así surge la llamada 
Responsabilidad objetiva o sin culpa, que tiene su explicación en la existencia de 
un riesgo latente (Díez-Picazo, 1999:108-118).

En el siglo XX, el intenso progreso tecnológico aumentó y agravó las situa-
ciones de riesgo en las cuales existe un amplio margen de incertidumbre en torno 
a la forma de prevenir los daños, así como una carencia de certeza sobre si el daño 
se ha producido o no.

Particularmente en el campo del Derecho Ambiental, es difícil definir que es 
el daño ambiental y por tanto, resulta complicado determinar el momento en que 
éste ocurre. Sin embargo, bajo el estado actual del desarrollo científico y tecnoló-
gico es posible determinar con cierto nivel de certeza la existencia de actividades 
que entrañan riesgos de magnitudes considerables.

El escenario actual plantea la necesidad de una nueva evolución en la Teoría 
de Responsabilidad, de una envergadura similar a lo que significó la incorporaci-
ón del sistema de imputación objetiva.  Así, resulta indispensable flexibilizar los 
rigores de la carga probatoria para imputar la responsabilidad, pues de mantenerse 
éstos, sería prácticamente improbable la existencia del nexo causal.  Las propues-
tas en ese sentido van desde la idea de inversión de la carga de la prueba hasta la 
presunción del nexo causal, como ocurre en el caso de la legislación alemana en 
donde la imputación del daño se basa en la capacidad de producirlo.

En otro orden de ideas, es necesario pensar en la posibilidad de abandonar al 
sistema de imputación como solución a los problemas derivados del daño ambiental.  
Al respecto, se abre la posibilidad de concebir un sistema de responsabilidad sin la 
existencia del daño, basado fundamentalmente en la magnitud del riesgo generado.

Como lo hemos comentado en el apartado anterior pretender la existencia 
del daño como condición para imputar la obligación de reparar, podía conducir 
a grandes injusticias, ya que la manifestación del daño ambiental puede ocurrir 
muchos años después de que los sujetos imputables hayan dejado de existir.  En 
otros casos,  puede resultar imposible reunir los elementos de prueba suficientes 
para acreditar  el nexo causal o bien, la causa del daño puede estar repartida entre 
varios sujetos que no necesariamente coincidan en el tiempo y en el espacio.

Por esta razón,  es necesario enfocar el problema del daño sobre la situación 
de riesgo generada de tal manera que las actividades que entrañen un mayor riesgo 
para el ambiente queden sujetas a la obligación de pagar una indemnización antes 
de que el daño se produzca, por la simple generación del riesgo.
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En este contexto, la vía para el establecimiento de este nuevo sistema, pres-
cindiría de la Teoría de la imputación.

Lo anterior es posible si se recurre al uso de alguna de las instituciones 
jurídicas realmente construidas por el Derecho Ambiental, a saber la tributación 
ambiental. Es decir, se trataría de gravar el riesgo como síntoma de capacidad 
contributiva. Para que entre mayor sea el riesgo generado, mayor sea la carga tri-
butaria para quienes lo generan.28   De esta forma,   al producirse un daño ambien-
tal no sería necesario determinar quien es el responsable, cuestión que además 
puede resultar imposible, sino que todos los posibles causantes del daño habrían 
ya aportado los recursos para afrontar los gastos de la reparación.  Lo anterior, es 
particularmente conveniente en los casos en los que el daño ambiental no es uní-
causal, sino sinérgico en su origen. 

Evidentemente el uso de la tributación como mecanismo para el pago de la 
reparación ambiental exige una modificación radical de las bases sobre las cuales 
la Teoría de la tributación ha sido construida en los países de América Latina.

Es decir, resulta necesario modificar el principio según el cual la capacidad 
de contribuir sólo puede medirse mediante el ingreso, el gasto y el patrimonio;  
al tiempo que el principio de caja única debe declararse inaplicable al Derecho 
Ambiental, pues la existencia de un fondo ambiental, como el que fue creado en 
Estados Unidos por la Ley de Responsabilidad y Respuesta Ambiental total,  que 
se haga cargo de la reparación del daño con los recursos recaudados de las tribu-
taciones ambientales, resulta una condición necesaria.

5. CONCLUSIONES

Sin lugar a dudas, la misión principal del Derecho Ambiental es el proveer 
de tutela jurídica al ambiente sin embargo, como una parte específica de todo el 
sistema jurídico de un país, las deficiencias que puedan existir dentro de él, son 
causas fundamentales para la generación de externalidades económicas que per-
miten la existencia de una brecha muy amplia entre ricos y pobres.

Así, en un sistema jurídico en donde los daños ambientales permanecen sin 
castigo, no solamente existe un claro fracaso de la política ambiental, sino que 
también se permite que unos cuantos saquen provecho del resto de la población y 
violando sus derechos ambientales fundamentales, basen el éxito económico de 
sus empresas en el uso gratuito de bienes y servicios ambientales.

Por ello, la incorporación de la Tributación ambiental como mecanismo sui 
generis para la  imputación de la responsabilidad por daños al entorno no solamente 
permitiría desalentar la generación de daños ambientales y en su caso, contar con 
los recursos suficientes para enfrentar la reparación cuando éstos se produzcan sino 

28  En realidad esta idea se ha comenzado ya a instrumentar con el programa del superhondo  que rige en los Estados Unidos 
de América bajo la Ley de Compensación y Respuesta Ambiental total, pues los recursos económicos que soportan a ese 
programa provienen del impuesto a la industria química que es la responsable de la generación de sustancias y residuos 
peligrosos potencialmente dañosos para el ambiente.
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que también, permitiría la internalización de los costos de los gastos ambientales de 
las actividades productivas y con ello, una mayor equidad social. 

Sin embargo, todavía no se cuenta con un acuerdo trilateral que vincule a 
los tres países de la región de América del Norte a armonizar sus políticas am-
bientales en ese sentido, por lo que la reparación de daños ambientales seguirá 
siendo una problema sin resolver a pesar de la aplicación de los instrumentos 
tradicionales  de imputación que si bien pueden ser eficiente para tutelar intereses 
individuales, resultan inapropiados cuando se trata de proteger al bien jurídico 
medio ambiente.

Lo curioso  es que en tanto esto no ocurra, se estará produciendo una ventaja 
comparativa artificial  en el tráfico comercial entre los tres países cuyos efectos 
económicos están aún pendientes por evaluar.
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El pensar mismo es um camino. Solamente cor-respondemos a este camino em 
cuanto nosotros nos mantenemos em camino.

Martin Heidegger1. 

Este pequeno espaço intemporal no âmago mesmo do tempo, ao contrário do 
mundo e da cultura em que nascemos, não pode ser herdado e recebido do 
passado, mas apenas indicado; cada nova geração, e na verdade cada novo 
ser humano, inserindo-se entre um passado infinito e um futuro infinito, deve 
descobri-lo e, laborio-samente, pavimenta-lo de novo.

Hannah Arendt 2

1. INTRÓITO

A presente comunicação parte de uma matriz de pensamento situado no âm-
bito puramente filosófico3. Portanto, seu ponto de partida consiste em hipóteses 
não verificáveis, situando-se na pretensão de uma “razão” que visa entender a ex-
periência possível de uma demonstração especificamente filosófica4, em um sítio 
marcadamente valorativo, ao efeito de alcançar um retorno reflexivo a respeito da 
possibilidade, exclusivamente a partir de uma argumentação que se esforça por 
assumir a natureza filosófica, de tutelar os interesses das gerações futuras.

1  HEIDEGGER, Martin. Qué significa pensar? Madrid: Editorial Trotta, 2005, p. 219;
2  ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro, 5ª edição - 2ª reimpressão. São Paulo: Perspectiva, 2003, p. 40;
3  A adoção de tal perspectiva nasceu de duas circunstâncias distintas. A primeira da necessidade de trazer questionamen-
tos de natureza filosófica no seio de um encontro jurídico, como tarefa previamente imposta. A segunda pela manifesta 
incapacidade da quase totalidade dos juristas de pensar o universo jurídico a partir da Filosofia, porquanto, na sua grande 
maioria ignoram que Direito e Filosofia situam-se em espaços totalmente distintos, sendo que, em presença de uma pre-
tensa mútua ajuda, só a Filosofia poderá auxiliar o Direito. Identificando tal perplexidade, Simone Goyard-Fabre refere, 
embora tratando da Filosofia do Direito e não da Filosofia em si: Será que a filosofia do direito está condenada a escapar de 
uma dificuldade apenas para ver surgir outras? Faz séculos que jurisconsultos e filósofos se interrogam sobre o que cons-
titui a juridicidade do direito; pensar o universo jurídico seria, por natureza, um projeto sem esperanças? A filosofia do di-
reito, no choque dos contrários ou na imprecisão das incertezas, estaria fadada à crise permanente suscitada pelas aporias? 
Estaria ela condenada a estagnar no impasse de discursos eruditos, mas obscuros? Convém perscutar as redundâncias e os 
novos surtos que a minam para descobrir o que, nela, obsta à compreensão da juridicidade e oculta as raízes fundadoras do 
direito. GOYARD-FABRE, Simone. Os fundamentos da ordem jurídica. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 247;
4  Conforme ensina Manfredo Araújo de Oliveira: a demonstração especificamente filosófica, ao contrário, não é derivação, 
mas ‘reflexão’, isto é, retorno reflexivo às condições de validade da argumentação e, por isso, carece de sentido aqui falar 
em regrresso. Assim, a fundamentação vai consistir, em primeiro lugar, em mostrar o caráter absolutamente ineliminável 
da argumentação sensata. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Sobre a fundamentação. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1993, 
p. 69;
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Contudo, importa destacar que tal fio condutor não assume o encargo estri-
to inerente a uma axiologia, mas sim a de uma mera tarefa voltada ao exercício 
de uma função organizadora, de modo a assumir, em condição provisória, um 
encargo inerente a de um primeiro elemento estruturante com a força da trans-
cendentalidade5.

Importa destacar, ainda, que as reflexões aqui procedidas estão visceral-
mente marcadas pelo pensamento de Martin Heidegger, em especial no que se 
refere às diretrizes lançadas na obra Ser e Tempo. Há de esclarecer-se que tal 
filiação não se caracteriza como uma premissa absolutamente irrenunciável. Ao 
contrário, na medida em que uma investigação se instaure, tais diretrizes pode-
rão até restar totalmente afastadas. Heidegger, aqui, atua como um provocador, 
nunca como um paradigma. Portanto, o conjunto de idéias que informam esta 
comunicação estão diretamente imantadas por algumas das matrizes conceitu-
ais de Martin Heidegger, o que, como já realçado acima, não lhe assegura, ao 
momento da construção de uma análise das questões que envolvem o problema 
filosófico inerente ao sentido e ao fundamento da proteção das gerações futuras, 
nenhuma garantia de que possam vir a se constituir, a título de exclusividade, 
como fio condutor de tal intento.

A adoção provisória do referencial heideggeriano decorre, aqui, tão-so-
mente, do fato de que a fórmula epistemológica conformada a partir da relação 
sujeito-objeto, cria obstáculos intransponíveis a uma fundamentação que busca 
escapar da mera diferenciação entre subjetividade e objetividade, ao modo da 
metafísica (...) Tal escolha reside no fato de que:

Como a metafísica se constituía na sua relação com os objetos, como, um co-
nhecimento objetivador, isto é, se guiava pelo esquema sujeito-objeto, não foi 
capaz de pensar o âmbito que ela mesma constituía, sem afirmá-lo como re-
sultado da presença de um ente particular ou pela presença de um sujeito. 
Assim ela, pelo fato de pensar o seu campo específico a partir da entificação 
do ser, introduziu a distinção, entre filosofia e ciência, a partir de uma relação 
de objeto. Dessa maneira, a metafísica estabelecia um compromisso de caráter 
especulativo entre natureza e consciência, reduzindo a distinção que deveria 
ser produzida, pela diferença ontológica, a uma diferença entre subjetividade 
e objetividade transcendental. Era assim que a metafísica comprometia a pre-
sença de qualquer elemento organizador com o projeto de uma fundamentação 

da experiência.6. (grifei).

Tal função organizadora está, portanto, primacialmente voltada para o desi-
derato de desenvolver a pergunta que busca identificar quais são as condições de 
possibilidade de que as gerações futuras possam restar protegidas pelo Direito. 
Ademais, é de alertar-se, desde já, que se admite, visando afastarmo-nos de uma 

5  A transcendentalidade, aqui mencionada, não se insere na sua compreensão clássica ou medieval, mas sim a partir de uma 
matriz de natureza fenomenológica, na qual o transcendente é aquilo que transcende a nossa própria consciência. Ou seja, 
na esfera de uma compreensão em que os objetos são mais que, tão-somente, um fenômeno da consciência;
6  STEIN, Ernildo. Pensar é pensar a diferença: filosofia e conhecimento empirico. Ijuí: Unijuí, 2002, ps. 99 — 100;
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visão fortemente reducionista, não se poder excluir a existência possível de algum 
outro sistema de regras que possa assumir tal encargo, na medida em que o Di-
reito, eventualmente, não possa, de forma eficaz, fazê-lo, sob a condição de uma 
fundamentação filosoficamente suficiente.

Observadas às advertências acima realçadas, resulta que a reflexão em tela 
se propõe, por primeiro, à tarefa de situar a idéia de geração futura, evitando-se, 
portanto, qualquer intento de conceituá-la. Tal compreensão é construída aqui, 
tão-somente, tomando em conta a necessidade de desvelar o fundamento de sua 
proteção, já que tal cuidado está voltado à proteção de algo que ainda não existe 
em sua forma presencial concreta, mas que, contudo, já é recepcionada no âmbito 
do direito positivo, em especial na esfera do texto constitucional, o qual tem, entre 
as marcas de sua especificidade, aqui sempre visualizada de forma mediata, a pre-
tensão de existir como norma positiva, a qual, tomando-se em conta a necessidade 
de um certo sentido, visa a uma finalidade específica como sendo a sua própria 
razão de ser.

De tal sorte, o esforço reflexivo aqui empreendido dirige-se ao problema de 
que tal entendimento situa-se, ao início e de imediato, como um problema impli-
cado por uma cogência à revelação de onde possa situar-se a substância constitu-
tiva de algo inexistente, mas que, mesmo sem existir, está protegida pelo Direito 
Constitucional, o que, à evidência, cria um paradoxo. Por tal circunstância acima 
realçada, ao efeito de não inviabilizar a própria indagação, mostra-se adequado 
que tal inexistente possa ser identificado como um devir.

1.1 Uma Compreensão Limitada de um Devir

No âmbito da metafísica clássica, o devir ocorre entre dois contrários, mas 
sempre como um processo que se situa ‘em um’ ente ou de ‘um’ ente, o qual há 
de se manter estável, permanecendo, na visão de Aristóteles, como um ‘substrato’ 
cujas características são a de ser idêntico, permanente e imutável, tudo no fito de 
observar o princípio da não-contradição. Tal referência ao pensamento aristotélico 
dá-se pela singela razão de que o primeiro obstáculo a ser transposto está voltado, 
primordialmente, em tentar iludir uma contradição.

Ao efeito de melhor delimitar tal sítio, admite-se que o devir, mesmo en-
contrando-se num estado de privação, estará sempre direcionado a alcançar um 
estado de forma, já que tal devir é o ser em potência caminhando para a condição 
de um ser em ato. Para que se possa entender tal devir, importa que se tenha em 
mente os seus três elementos ou princípios, quais sejam: (...) o devir é a passagem 
de um substrato idêntico e permanente do estado de potência ao estado de ato. 
[...] o devir, não obstante a introdução do substrato, é uma passagem do não-ser 
ao ser, um incremento do nada ao qualquer coisa.7

7  MOLINARO, Aniceto. Metafísica: curso sistemático. São Paulo: Paulus, 2002, p.37;
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Em razão de tais circunstâncias, resta necessário introduzir-mos um quarto 
elemento, qual seja: a causa, a qual assume a condição de um princípio que é já 
em ato. Tudo porque: A exigência do ato para explicar o devir conduz ultima-
mente à afirmação de um ente que é só ato, Ato Puro, absolutamente isento de 
privação, o imóvel e imutável em sentido absoluto. É este ato imutável que torna 
possível o devir: o devir é incontraditório só admitindo o ato absolutamente imó-
vel: o mutável é só porque é o Imutável (...).8

Não se pode deixar de realçar, numa formulação limitante, que entre ou-
tras pretensões, o positivismo buscou destituir não só o pensamento metafísi-
co, como também o dogmatismo religioso, assumindo uma postura de rigidez 
dogmática, em razão da qual a ciência é o único conhecimento possível e o seu 
método o único investido de validade. Nesse passo, independentemente de todas 
as formulações epistemológicas possíveis, vitalizando uma visão conformada 
pela experiência diuturnamente construída, o Direito, ainda hoje, espelha-se na 
construção de sua identidade prática num modelo positivista, buscando na lei o 
arrimo necessário à solução de grande parte de suas perplexidades, e tratando o 
acervo de conhecimentos que integram à sua disciplina, como se fossem ramos 
de uma mesma ciência. Aqui nasce um primeiro equívoco possível, dado que 
uma pretensão de garantia a um devir, mesmo que por parte de um sistema nor-
mativo, nada garante, ante ao singelo fato de que lhe faltaria a possibilidade de 
fundamentar alguma forma de proteção ao inexistente. Ou seja, como proteger 
àquilo que não existe?

1.2 Do Paradoxo

Ante tais perspectivas surge, de imediato, a figura do paradoxo9, o qual, por 
sua natureza, possui a aparência de uma verdade que, contudo, conduz a uma con-
tradição lógica, ou, no que atine a uma determinada situação, contradiz a intuição 
comum. O paradoxo, antes de mais nada, é o oposto do que se pensa ser verdade. 
Nasce, fundamentalmente, da pressuposição equivocada de que a linguagem cons-
trói a realidade pela própria linguagem descrita. Ou seja, a realidade das gerações 
futuras estaria justificada em sua existência pela linguagem que permite transformá-
la de mera idéia em conceito, o qual, por seu turno, mesmo indicando algo que ainda 
não existe, já recebe proteção por parte do Direito, pelo simples fato de encontrar-se 
‘descrito’ no âmbito do sistema jurídico. A descrição assumiria o lugar do objeto.

Ora, a geração futura enquanto inexistente protegido gera um absurdo, na 
medida em que, por óbvio e ao início, não se pode proteger o que não existe, mes-
mo que para tanto tal inexistente esteja apoiado na idéia de futuro. Tudo porque 

8  MOLINARO, A., idem, p. 39;
9  Como adverte Deleuze: a força dos paradoxos reside em que eles não são contraditórios, mas nos fazem assistir à gênese 
da contradição. O princípio de contradição se aplica ao real e ao possível, mas não ao impossível do qual deriva, isto é, aos 
paradoxos ou antes ao que representam os paradoxos. LEFF, Enrique. Racionalidade ambiental: a reapropiação social da 
natureza. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006, p.77;
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não é possível uma certeza racional da existência de um futuro. Há desejo. Há 
crença. Há, tão-somente, uma possibilidade de futuro.

Ademais, importa destacar que, a partir de uma perspectiva jurídica, resulta 
impossível deixarmos de indagar a respeito de tal possível absurdo que, pela in-
termediação do sistema jurídico, se constitui como dever. Ou seja: o inexistente 
obriga? O inexistente pode exigir algo? Entre um presumível interesse titulado 
pelo inexistente, em conflito com o interesse do que existe, qual seria um critério 
lógico para fundamentar a uma eventual ponderação de tais interesses em con-
fronto? A resposta imediata oriunda de tal indagação, por sua inequívoca clareza, 
sob pena de invalidar ao próprio pensar como processo, deverá, então, ser enten-
dida por meio de uma interpretação, a qual só poderá instaurar-se mediante uma 
nova indagação a respeito do sentido de futuro, devendo assumir tal sentido, de 
modo transitório, a tarefa de fundamentar a possibilidade de uma tutela, assegu-
rada desde já, a uma geração que não existe. Há aqui, então, uma mera pretensão 
fundada. Mas fundada em quê?

Não se pode negar que em presença de uma mera pretensão, mesmo que 
fundada, nada se obtém de imediato e de concreto. Não há segurança. Não há 
garantia. Há mera expectativa. Mesmo que exista uma proposição normativa vol-
tada à finalidade de assegurar tal pretensão, exsurge uma nova indagação, qual 
seja: há algum requisito necessário que deva ser considerado para assegurar tal 
proteção? Tal resposta também se apresenta clara, qual seja: tal proteção há de 
ser, no mínimo, marcada pela eficácia intrínseca, cuja natureza originária há de 
ser imanente ao conteúdo essencial de uma norma que seja efetivamente eficaz. 
O Direito não possui tal natureza ao modo infalível. O Direito possui natureza 
empírica, lida com o concreto, não tutela nenhum rol fundado no veio criativo de 
uma imaginação apoiada em meras possibilidades.

Por isso, a eficácia jurídica não sobrevive por si só, há de estar fundamen-
tada. Ora, fundamentar é, no mínimo, dar razões plausíveis, no fito de legitimar 
uma forma determinada de compreensão do mundo. Fincada tal premissa, não 
há como não se admitir que, de modo a evitar um raciocínio circular e, portanto, 
imprestável, devemos acolher a hipótese de que tal fundamento busca a possibi-
lidade de legitimar um agir. Entretanto, não é no Direito que deverá ser buscado 
tal fundamento, mas num fundamento anterior ao próprio Direito. Ou seja, não 
podemos buscar justificar, por um caminho de natureza simplista, a proteção às 
gerações futuras, tão-somente, ante ao fato de que a Constituição Federal de 1988 
diz que devam ser protegidas. Por um mero ajuste político tal texto poderia ser 
modificado, suprimindo-se tal proteção num piscar de olhos, mormente num país 
como o Brasil, no qual nem mesmo a Constituição tem qualquer garantia de imu-
tabilidade em sua estrutura fundamental.

Desse modo, há de identificar-se a base e a forma em que tal fundamento 
poderá estruturar-se, já que tal fundamento não há de ser um fundamento vazio, 
nem arrimado numa mera manifestação de vontade, mas sim estruturado a partir 
de uma essência determinada, a qual só poderá restar identificada e concretizada 
na compreensão de sua essencialidade.
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Por tais circunstâncias, num raciocínio raso, a fundamentação da tutela cons-
titucional assegurada pelo Direito Ambiental titulado pelas gerações futuras, há 
de ser vista como um processo possível, o qual permita demonstrar a concretude 
da existência do próprio fundamento que possibilita tal tutela. Tal fundamento 
deve estar marcado pela originariedade e pela amplitude do próprio objeto que 
busca proteger, qual seja: as gerações futuras.

De qualquer sorte, tal compreensão só será originária e ampla se o funda-
mento de tal tutela repetir, por inexorável, o núcleo essencial de futuro, já que, 
mesmo que de modo provisório, só a idéia de futuro poderá assegurar a possibili-
dade de proteger às gerações que ainda não existem.

Por outro lado, se o futuro é inerente à própria existência humana, enquanto 
um possível imaginado, mostrando-se como fenômeno que, em princípio não é 
avesso à coexistência com o Direito, enquanto produto cultural do homem, o fun-
damento de tal tutela, mesmo devendo ser anterior ao próprio Direito, não pode 
ser construído a partir do nada. Portanto, há de ser entendido, ao ponto de partida, 
como uma transmutação da própria idéia de tutela, de modo que tal processo de 
compreensão há de buscar esclarecer quatro pontos.

Tais pontos seriam, por ora assumindo, tão-somente, uma função meramente 
heurística, os seguintes: 1. qual é o ponto de partida da fundamentação da tutela 
ambiental de proteção às gerações futuras; 2. como se realiza tal fundamentação; 
3. qual é a originalidade da fundamentação que permite a proteção ofertada pelo 
Direito Ambiental titulado pelas gerações futuras; 4. a proteção ofertada pelo Di-
reito Ambiental às gerações futuras repete o fundamento essencial que concretiza 
tal proteção.

1.3 O Ponto de Partida

Não nos parece equivocado que a primeira providência a ser considerada na 
busca de tal fundamentação, de modo a permitir que se avance, consiste em afas-
tar-se o paradigma do infinitismo10 como princípio organizador de tal procura. Há 
de tomar-se em conta, também, a evidente inadequação de tal princípio em face de 
uma teoria de natureza sistêmica. Esta segunda perspectiva não se mostra gratuita, 
porquanto exsurge em razão da possibilidade do Direito também mostrar-se como 
um sistema.

Tomadas tais precauções, resulta adequado que admitamos que o conceito 
de futuro poderá constituir-se como tal princípio organizador, devendo-se, contu-
do, indagar-mos a respeito das condições ‘a priori’ capazes de assegurar à idéia 
de futuro a condição de princípio do fundamento a ser encontrado. Ademais, não 

10  Infinitismo é o princípio organizador da metafísica ocidental. No que se refere à fundamentação, caracteriza um regresso 
ao infinito, pelo qual: o regresso infinito [...] é a fundamentação que se compreende como ‘conhecimento por derivação’ 
de algo a partir de alguma coisa diferente, como dedução lógica de sentenças a partir de sentenças num sistema de sen-
tenças sintático-semântico, sem que a dimensão pragmática da linguagem tenha alguma importância para a questão da 
fundamentação. Numa palavra, a concepção não filosófica de fundamentação identifica a fundamentação com ‘dedução 
lógico-formal’. OLIVEIRA, M. A. de. Sobre a fundamentação, p. 70;
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há obstáculo algum que, nessa senda, a idéia de futuro possa ser lida como um 
território de acolhimento de um modo de ser ético, o qual, contudo, estaria situado 
aquém do princípio do próprio fundamento.

Ademais, torna-se necessário questionar a possibilidade de que a proteção 
constitucional11, em nível de uma mera mediação de natureza prática, possa, tam-
bém ser lida como um modo de ser ético. Contudo, importa fixar que tal ética não 
perguntaria mais pela essência de um tal modo de ser, mas sim como tal modo de 
ser se tornaria efetivo, independentemente de uma racionalidade exclusivamente 
jurídica.

Mostra-se relevante que no caminho a ser trilhado, em razão do princípio 
democrático que permeia nosso sistema jurídico, há de evitar-se todo e qualquer 
processualismo que possa obstar decisões monológicas. Ademais, há de indagar-
se além do ‘para-que’, e o a “fim-do que’, cujo conteúdo deverá a informar even-
tual modelo de processualidade, de molde a permitir que tais decisões não estejam 
previamente vinculadas a valores e normas não submetidos a uma crítica prévia, 
estando viciados e direcionados a observar valores e normas acriticamente admi-
tidas como pressupostos, de conteúdo meramente secundário, voltadas à proteção 
de interesses contrários à tutela das gerações futuras. Em síntese, tal caminho há 
de constituir-se como condição de possibilidade, mas sempre atento ao fato de 
que o suporte de tal tarefa não pode mais ser o sujeito que se situa num mundo 
objetualizado, enquanto mero suporte de representações e de desejos, tão-somen-
te, das gerações presentes.

Nessa senda, portanto, a possibilidade de identificar-se um modelo ético em 
tal empreendimento, há de buscar afastá-lo da condição de um mero repositório 
de ações corretas informadas a partir de uma ação racional. Deve tal paradigma 
ético postar-se como uma ruptura entre a razão e a não-razão, não como um modo 
de neutralização recíproca, mas sim como forma de colocá-las, de modo perma-
nente, uma em questão à outra.

1.4 A Realização da Fundamentação como Método de Investigação

Ao efeito de firmar um rumo, adere-se a uma compreensão informada de 
que toda investigação, na esfera do Direito, é sempre uma possibilidade ôntica12 
de um fenômeno que se constitui como jurídico. De tal sorte a essência de tal 
fenômeno, por ser jurídico, só poderá encontrar o seu sentido na juridicidade. 
Contudo, tal sentido é fraco, porquanto não logra esquivar-se do desejo que se 
esconde sempre na forma de suas representações, construindo a realidade a partir 

11  Tal inserção dá-se em razão de que as gerações futuras, em sede de Direito Ambiental, recebem uma possibilidade de 
tutela que se situa, por primeiro, no âmbito do Direito Constitucional.
12  Primado ôntico: a pre-sença é um ente determinado em seu ser pela existência; conforme explicita Heidegger: A ‘essên-
cia’ da pre-sença está em sua existência. As características que se podem extrair deste ente não são, portanto, ‘propriedades’ 
simplesmente dadas de um ente simplesmente dado que possui esta ou aquela ‘configuração’. As características constituti-
vas da pré-sença são sempre modos possíveis de ser e somente isso. Toda modalidade de ser deste ente é primordialmente 
ser. Por isso, o termo ‘pre-sença’, reservado para designa-lo, não exprime a sua qüididade como mesa, casa, árvore, mas so 
o ser. HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo, Parte I, 2º edição. Petrópolis: Vozes, 1988, os. 77-78;
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de sua própria linguagem, a qual sempre será limitada por sua aplicação e uso em 
atenção ao agora.

Ademais, por estarem tais gerações implicadas, em sua existencialidade, 
pelo futuro, o fenômeno da temporalidade, enquanto condição de possibilidade 
da sua própria historicidade outorga-lhes um modo de ser temporal, modo de ser 
este que passa a matizar o próprio fenômeno jurídico. Por tais circunstâncias, o 
Direito deve passar, ao efeito das presentes indagações, a ser considerado como 
sendo um ente “no tempo”.

É consabido que a historicidade se mostra como aquilo que está antes da his-
tória. A historicidade configura-se como um acontecer, sendo que em tal aconte-
cer o Direito perde a possibilidade de mostrar-se sempre como algo que se an-
tecipa, porquanto o fenômeno jurídico, na sua condição de fato, nunca poderá 
ser nada mais do que aquilo que ele já foi, sob pena de obstar a própria idéia 
de segurança jurídica. Ou seja, o fenômeno jurídico sempre é o seu passado 
no seu modo de ser, condição essencial esta que permitirá ao Direito sempre 
acontecer no futuro, na medida em que se configura como um fenômeno di-
nâmico.

Contudo, em cada um dos seus modos de ser - também em sua auto-com-
preensão – o fenômeno jurídico sempre já nasce e cresce dentro de uma in-
terpretação de si mesmo, herdada da tradição jurídica. Por isto é que, de certo 
modo, o fenômeno jurídico se compreende a si mesmo e de imediato a partir 
do passado. Só por essa compreensão é que se lhe torna possível a abertura e 
a regulação antecipada das possibilidades de ser. Por isto é que o Direito só 
pode, ao efeito de sua pretensão de autonomia, não se seguir, mas preceder ao 
fenômeno jurídico antecipando-lhe os passos.

Já o fenômeno jurídico descobre, conserva e faz atuar o Direito, explici-
tando-o, podendo assumir uma tarefa autônoma de descoberta, de modo a per-
mitir a existência de uma tradição jurídica e do seu legado, o que, entre outras 
conseqüências, permite-lhe assumir uma postura questionadora em face dos 
fatos a ele submetidos, ao desvelar o Direito em sua contingencialidade.

Portanto, tal postura só será possível como modo de ser a partir de um 
fenômeno jurídico que questiona o próprio Direito, já que, no fundamento 
de seu ser, o Direito se determina e se constitui pela historicidade oriunda 
de tal questionamento face a fatos. Se tal historicidade fica escondida para 
o fenômeno jurídico, resulta negada a possibilidade de questionar o próprio 
Direito, impedindo a descoberta e a construção fatual da sua história. Ora, a 
falta de uma história fatual do Direito nos encaminharia para a construção de 
um modo frágil de sua própria constituição ontológica, implicando o reconhe-
cimento de que tal falta daria azo à impossibilidade de o Direito projetar-se 
no tempo, eliminando a sua capacidade de regular os conflitos que venham a 
surgir no entrechoque diuturno e permanente de interesses.

Desse modo, é a partir do próprio questionamento histórico que se po-
derá retirar a orientação para indagar-se a respeito de sua própria história, na 
medida em que o Direito deverá determinar-se se apropriando positivamente 
do seu próprio passado, de modo a obter a posse integral das possibilidades 
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oriundas de um permanente questionamento. De tal sorte, a questão sobre o 
sentido do fenômeno jurídico deve ser compreendida como questão referente 
a fatos históricos, os quais deverão estar imantados por uma vocação de expli-
citação prévia do fenômeno jurídico em sua temporalidade e historicidade.

Contudo, a interpretação preparatória das estruturas fundamentais do fenô-
meno jurídico visando ao futuro, vê-se obstada de retirar a capacidade de guiar-se 
por si mesma, de questionar-se exclusivamente a partir do Direito, porquanto a 
compreensão e a sua possibilidade de compreensão estão sempre apoiadas no 
passado, na tradição que, hodiernamente tem negado, mas que, no seu íntimo, a 
todo instante convoca.

Por isso, a tradição jurídica torna quase sempre inacessível ao futuro o que 
ela lega e, numa primeira aproximação, sua tendência é sempre de encobri-lo e de 
escondê-lo, embora negue tal postura mediante um discurso insincero. Tudo porque 
o Direito só entrega o que ele lega a partir de um vínculo direto com a evidência 
imediata e cotidiana, componentes essenciais do presente, obstruindo a perspectiva 
de um ‘vir-a-ser’, dado estar sempre limitado pelas categorias e conceitos inerentes 
à sua tradição. Cria, de forma velada, a convicção da inutilidade de buscar regular o 
que não existe, mantendo-se atrelado a um permanente retorno às origens.

A tradição jurídica ao esquivar-se do inexistente, limita-se a transitar no in-
teresse de uma complexa teia de possíveis tipos, os quais sempre se vinculam a 
pontos de vista inerentes a um Direito posto, vivendo num permanente retorno 
positivo ao passado, no sentido de ali buscar os conteúdos necessários a uma 
apropriação produtiva para reafirmar àquilo que ele é por ter sido.

Ademais, o Direito, em razão de estar sempre informado por modelos con-
formados por uma feição dogmática, faz com que o fenômeno jurídico se com-
preenda a partir de uma reelaboração, que sempre o conduz para a ratificação do 
óbvio, dando causa à formação de um corpo fixo de doutrinas, gerando regiões 
inquestionadas, tornado-se um corpo fixo de normas.13

Ao examinarmos a história das regulações jurídicas, sempre se tem consta-
tado que o Direito visou, primordialmente, atender aos interesses associados às 
expectativas de determinados grupos, buscando beneficiar ‘os vitoriosos’ rema-
nescentes das permanentes confrontações de forças que configuram as estruturas 
de poder inerentes a cada momento histórico, de cada sociedade individualmente 
considerada, passando, na sua aplicação efetiva, a guiar toda discussão inerente 
à sua problemática a partir de um sentido com tendência a permanecer inques-
tionado, assumindo, em seu próprio interesse, uma forma subreptícia de defesa, 
estimulando percepções situadas dentro de limites estritos, sob a alegação de pri-
vilegiar uma pseudo segurança jurídica.

Tanto é assim que o Direito busca sempre construir um acervo categorial 
mediante uma formalização correspondente a delimitações meramente negativas, 

13  Mesmo no caso dos princípios, não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar que tais normas não guardam vincula-
ção direta com a ratificação daquilo que o Direito foi, porquanto mesmo simulando ser inovador, ele sempre volta às sua 
origens;
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as quais são superadas, tão-somente, de forma meramente retórica. Mesmo que, 
hodiernamente, seja negado o seu modo de agir silogístico, não se assegura um 
modo dialético que permita assumir a pretensão sincera de construir uma interpre-
tação que, efetivamente, vitalize a uma substancialidade declarada pela pretensão 
protetiva oriunda do próprio fenômeno jurídico, enquanto ‘fato do mundo’. Com 
isto, as gerações futuras, por não serem fato do mundo, estariam situadas fora do 
arcabouço jurídico protetivo, mesmo que alguma norma jurídica diga em con-
trário, a qual, em realidade, estaria assumindo, tão-somente, uma mera feição de 
intencionalidade gratuita.

1.5 A Necessidade da Destruição do Acervo Jurídico Construído pela Tradição 
Dogmático-positivista. A Conexão Inafastável entre Existência e Norma

A efetiva proteção às gerações futuras, portanto, só poderá ser obtida na me-
dida em que pelo ‘desvelamento’ da história fatual do Direito, torne-se possível: 
a) abalar a cronificação e a rigidez que estrutura a tradição jurídica petrificada; b) 
pela remoção dos dejetos acumulados por tal postura.

A partir de tal posição, surge então a necessidade imperiosa de que se des-
trua definitivamente o modo de operar a partir do acervo conceitual legado pela 
tradição jurídica conformada segundo os pressupostos epistemológicos erigidos 
pela modernidade, destruição esta que só poderá ser efetuada seguindo-se o ‘fio 
condutor que conforma a essência do fenômeno jurídico’, até se chegar às expe-
riências originárias, enquanto determinações primeiras de uma juridicidade infor-
mada por um fundamento anterior ao próprio Direito.

Para tanto, dever-se-á buscar identificar a proveniência dos conceitos jurí-
dicos fundamentais, mediante a exposição dos marcos de consolidação de tais 
diretrizes, evitando a relativização positiva de qualquer perspectiva que se ponha 
como legitimadora, sem que ela possa demonstrar, de modo incontroverso e uni-
versalizável, a origem de sua legitimidade. Deve-se, portanto, buscar encontrar e 
definir os conteúdos informadores de suas possibilidades positivas, submetendo-
os a um questionamento limitado, ao início, exclusivamente pelo próprio objeto 
a ser protegido.

Desse modo, tal destruição há de ser orientada pela problemática da juridi-
cidade inerente ao objeto da tutela e não pelos interesses que buscam servir-se de 
tal objeto. Há de buscar-se interpretar o fenômeno jurídico fora do esquematismo 
que conforma a doutrina clássica do Direito, mostrando como, até hoje, tem fra-
cassado a tentativa de penetrar na problemática do jurídico, em especial no que se 
referem aos fenômenos sociais, políticos e econômicos que impediram, por exem-
plo, o efetivo questionamento da problemática ambiental. Ou seja, há de buscar-se 
a estruturação de uma analítica prévia do solo que acolhe a construção do Direito, 
recusando-se a aceitação dogmática das posições que dão azo à construção de 
uma análise do jurídico orientada pela concepção vulgar herdada da tradição.

Não se pode também olvidar que a marca nefasta oriunda da dupla influ-
ência da tradição: conexão decisiva entre a lei e o Direito, gerou um conjunto 
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de obstáculos que, mesmo tendo tal tradição já sido problematizada — embora 
a partir de motivos inconfessados, não apontou até hoje uma solução razoável. 
Tudo porque, como resultado de tal agir, permitiu-se, tão-somente, gestar uma 
omissão essencial, deixando indeterminado e não suficientemente questionado 
ponto relevante ao deslinde da natureza essencial do fenômeno jurídico, qual seja 
a sua complexidade informada por uma marcante redutibilidade ao sistema legal, 
optando-se, ao fim e ao cabo, por um apego a uma ilusória idéia de ‘certeza abso-
luta’, a qual se mostra inerente ao sistema de Direito Positivo contemporâneo. Por 
isso o Direito sempre busca assujeitar-se a uma postura dogmática, com pretensão 
de materialização de um fundamento incontroverso desejado, contudo nunca su-
ficientemente problematizado, ao que, em face de qualquer conflito, enraíza um 
preconceito fatal: a lei é a moldura inafastável e suficiente à resolução de toda e 
qualquer controvérsia. Por tais circunstâncias, só será possível avaliar essa influ-
ência negativa de tal modo de pensar, depois de mostrarem-se os limites da antiga 
dogmática, a partir de uma orientação feita pela questão da incerteza substancial 
que permeia o Direito e, em específico, a todas as ‘formas jurídicas’ oriundas do 
Direito cunhado pela modernidade.

Nessa perspectiva, a destruição se vê colocada diante da imperiosa tarefa 
de interpretar o solo da antiga dogmática à luz da problemática da juridicidade. 
A orientação antiga se orienta pelo “mundo” e pela “natureza”, não como sítios 
complementares voltados a uma compreensão englobante, mas como lugares es-
tanques e, em muitos casos, excludentes. O fenômeno jurídico é entendido em seu 
ser como “vigência”, isto é, a partir de determinado modo do tempo, quase sem-
pre voltado ao ‘presente’. Contudo a destruição não deve se referir ao passado. A 
sua crítica deve voltar-se para o ‘hoje’ e para os modos vigentes de tratar a história 
do Direito, devendo tais modos, para submissão à ‘destruição’, serem buscados 
naqueles que nos foram impostos pela doxologia, pela história da cultura, pela 
história dos problemas jurídicos.

Importa realçar que não se há, entretanto, de buscar sepultar o passado, tal 
como um dado negativo que só poderia restar considerado como ‘um nada’. Ao 
contrário, há de atribuir-se ao passado um conteúdo de positividade, porquanto há 
de ser lido como um dado positivo, não se desconsiderando, contudo, que a sua 
função negativa é tão-somente implícita e indireta, em razão de uma ideologia 
que sempre lhe tem direcionado os esforços em contemplação aos interesses dos 
detentores dos poderes político e econômico.

A partir de tal compreensão, a ‘destruição’, também, da história da Ciên-
cia do Direito, como forma de elaborar a própria questão do Direito, ou seja, 
a busca da identificação da sua essencialidade ligada à colocação da questão a 
respeito da juridicidade, passa a ser apenas possível dentro dessa história, só po-
dendo ser conduzida a partir daquilo que se mostrou decisivo e fundamental na 
conformação de sua própria identidade. Por isso, mesmo que equivocadamente 
possa mostrar-se como um singelo retorno ao passado, a ‘destruição’ há de estar 
permeada por uma tendência positiva, a partir da qual sempre deveremos inda-
gar ‘se’ e ‘até onde’, no curso da história da Ciência do Direito, a interpretação 
do Direito esteve tematicamente articulada com o fenômeno da juridicidade ‘e 
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se’, e ‘até onde’, a problemática da juridicidade, aqui necessária, foi e podia 
ter sido elaborada, não só com os olhos no presente, mas, fundamentalmente, 
visualizando o futuro.

Contudo, tal percurso de ‘destruição’ é possível somente depois de fi-
xarmos a problemática da juridicidade, lançando-se alguma luz sobre a obs-
curidade da doutrina jurídica que se consolidou a partir de um modelo de 
‘esquematismo’ conformado pelo direito positivo, mostrando-se ‘por que’ em 
suas dimensões próprias e em sua função ontológica central, este sítio de com-
preensão, em nível de pressuposto necessário, sempre se manteve fechado à 
discussão e à compreensão dos juristas em geral, os quais, na sua maioria, 
ignoraram, entre tantos componentes importantes da análise jurídica, a vida 
em sua total complexidade. Portanto, inequivocamente, são justamente os fe-
nômenos da ‘juridicidade’ que devem restar explicitados a partir de uma ana-
lítica que ‘desvele’ a forma pela qual se constituíram os juízos mais secretos 
da ‘razão jurídica’, os quais sempre foram limitados a uma apreensão instru-
mentalizada e categorizados como sendo, ao final de toda e qualquer reflexão, 
como um mero ‘ofício dos juristas’.

Ora, se a análise da problemática da dogmática jurídica clássica, ao efei-
to de sua compreensão, deve ser sempre orientada pelo próprio fenômeno ju-
rídico, porquanto o fenômeno jurídico e, por conseqüência, o próprio Direito, 
estão na dependência direta do ser vivo cujo modo de ser é, essencialmente, 
determinado pela possibilidade da linguagem, o ‘logos’14 deverá fornecer a 
orientação para que se obtenham as estruturas ontológicas dos fenômenos ju-
rídicos que nos vem ao encontro nas falas, interpelações e discussões jurídi-
cas, negadas à reflexão ‘desveladora’ necessária. Por isso a Ciência Jurídica 
deve buscar, num processo dialético, legitimar-se, antes de mais nada, pela via 
de um discurso crítico interno.

Contudo, não se pode olvidar que, caso tornado supérfluo tal esforço dia-
lético, ante a sua manifesta conivência e submissão à ideologia dos detentores 
dos poderes político e econômico, o fenômeno jurídico só poderá ser interpre-
tado como uma vigência falsa, na medida em que permanecerá disfarçado pela 
imposição insidiosa de uma percepção tendenciosa, a qual busca legitimar-se 
atribuindo-se a condição de ser tal direito positivo o único detentor de uma 
natureza que possa erigi-lo como uma legítima referência ao presente. De tal 
sorte, um esforço generalizado deverá estar direcionado a evitar o equívoco de 
uma interpretação que não compreenda a função ontológica do jurídico, não 
penetrando no fundamento de possibilidade dessa função, como nexo indisso-
ciável entre a existência e a norma.

14  O logos tem a função de um puro deixar e fazer ver, deixar e fazer perceber o ente, quando então pode significar razão, 
estando sempre presente em toda interpelação e discussão, como fundo e fundamento; assume a significação de ‘relação’ e 
‘proporção’, em sua função primária. Mas não pode ser apontado como o lugar primário da verdade.
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1.6 A Idéia de Tempo

O tempo15, em todas as esferas do mero existir, enquanto fatualidade abs-
trata percebida na lineariedade do cotidiano irrefletido mostra-se, também, como 
fator significativo e instituidor, entre outros fenômenos, de uma individualidade 
que se objetualiza. Entretanto, o tempo não se limita a um simples fato restrito 
à explicitação de seu significado constitutivo, ou como mero móvel de institui-
ção de outros fenômenos. Embora seja possível, entre tantas outras formas de 
percepção, entre as quais às que lhe buscam compreender num horizonte de 
transcendentalidade, impõe-se, nos limites do comunicado, que tal busca pela 
compreensão do tempo seja marcada por sinais e eventos capazes de mostrá-lo 
na sua feição “concreta”, a partir do agir humano.16

O agir humano, em sua significação mais abrangente, não gera efeitos de 
produção de uma identidade universalizável em todos os planos em que venha a 
repercutir a ação do homem. Contudo, quando visualizamos os interesses emer-
gentes na cotidiana dinâmica social, adstritos a um elenco que configure, ou 
possa configurar uma ambivalência dialética, emergem múltiplas significações 
de matiz contraditório e, embora diante dos conteúdos mais diversos que cada 
interesse elencado possa guardar no seu bojo, resulta incontrastável que nada 
escapa ao tempo.

O tempo, além de situar-se como demarcação abstrata do horizonte de pre-
sença dos fenômenos sociais, assume, entre outras características, a condição de 
medida que se mostra, entre outras “aptidões”, capaz de permitir a compreensão 
da existência do homem e da sociedade. Portanto, resulta inquestionável que o 
transcurso da vida individual, quanto da vida coletiva, dá-se, também, no hori-
zonte da temporalidade.

Isso se dá segundo formas diversas. Por primeiro, na condição de um mero 
receptáculo de um conjunto de experiências. Por segundo, como força de deli-
mitação abstrata das múltiplas visões assumidas e professadas por cada pessoa, 
ou por cada grupo, e até por cada instituição. Por terceiro, como limite à ação do 
indivíduo. Enfim, o tempo permite e possibilita a percepção de cada existência a 
partir de uma síntese assentada por um início, um transcurso, e por um fim.

Entretanto, a própria idéia de tempo, por sua singularidade e por sua estrei-
ta ligação com cada um de nós, dificulta-nos, na reflexão imediata, a compreen-
são de seu próprio conteúdo. Isto porque:

15  A inserção da idéia de tempo no âmbito de tais reflexões, parte, também da compreensão de Enrique Leff, o qual destaca 
que: Uma nova política do lugar, da identidade e da diferença está sendo construída a partir do sentido do ser e do tempo 
nas lutas atuais pela identidade, pela autonomia e pelo território. O que subjaz ao clamor pelo reconhecimento dos direitos 
à sobrevivência, à diversidade cultural e à qualidade de vida dos povos é uma ‘política do ser, do devir e da transformação’, 
que valoriza o direito de cada indivíduo, de cada povo e de cada comunidade a forjar sua própria vida e construir seu 
futuro. LEFF, Enrique. Racionalidade ambiental: a reapropiação social da natureza. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2006, p. 159;
16  Advirta-se, de imediato, que tal opção tem, aqui, conteúdo meramente metódico, na medida em que buscando evitar 
exagero nos resultados, visa, tão-somente, alcançar um campo de discussão;
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O vínculo que cada um de nós tem com o tempo é tão antigo que remonta não 
só aos primórdios da nossa própria história individual, mas aos primórdios 
da história de toda humanidade. Em função disso, a ligação que temos com o 
tempo é tão estreita, tão íntima e, portanto, repleta de cumplicidades, que isso 
pode dificultar e mesmo impedir a objetivação da teia complexa de relações 
que constitui um dado fenômeno, em que o tempo é um dos seus principais 
elementos.17

A teia complexa e objetivadora das múltiplas relações constitutivas que 
emergem da dinâmica social, marcada por feições de conteúdo generalizante, pos-
sibilita ao tempo também alcançar aos fenômenos jurídicos, enquanto produtos de 
um sistema simbólico de regulação de cada sociedade. Tal circunstância decorre 
do fato de que: (...) inúmeras expressões referentes à vivência do tempo, consti-
tuem o homem na sua relação dialética com o real. Essa relação é construída num 
determinado tempo e espaço, com base no pensado e no vivido e está articulada 
aos sistemas simbólicos variados que configuram/definem/integram a dinâmica e 
a complexidade de um determinado contexto social.18

Tal perspectiva, autoriza-nos a admitir o tempo como um referencial ca-
paz de possibilitar a compreensão de outros fenômenos sociais, entre os quais 
o Direito. A partir de tal percepção, torna-se possível então afastarmos-nos do 
senso comum, direcionando nossa reflexão, no caso das indagações em tela, ao 
fenômeno decorrente da inter-relação entre tempo e Direito, na medida em que o 
fenômeno jurídico é, entre outras tantas circunstâncias, fundamentalmente mar-
cado pela idéia e pelo sentido de um devir. O tempo não exclui a possibilidade de 
gerações futuras.

Ora, entre uma miríade de formas percebidas, resulta também possível iden-
tificar-mos um tempo jurídico. Isso porque o Direito, fundamentalmente marcado 
por um desiderato de pacificação dos conflitos sociais, guarda, não só por sua 
natureza regulatória, as feições de um evento que, na teia complexa de seu sistema 
normativo, assume o encargo de limitar, de cortar, e de fragmentar, isto por que: o 
tempo jurídico é dividido em pedaços, como o espaço. Significativo, a propósito, o 
intento de Savigny ao pretender elaborar teoria conjunta para a solução dos con-
flitos legais no tempo e no espaço. [...] O tempo jurídico corta, opera ‘dividindo, 
secando’. Não é fluxo contínuo, não se constitui um desenrolar-se, um envolver, 
um transformar-se. Opera por ‘cortes’ e ‘saltos’ numa realidade que ‘insta’, dura 
e se transforma paulatinamente.19

Contudo, numa categorização de conteúdo puramente material, mostra-
se visível a diversidade substancial existente entre tempo e Direito. Ante tal 
perspectiva, portanto, poderíamos imaginar estarmos diante de uma dicotomia 
marcada pela incompatibilidade, circunstância esta que gera uma mútua e recí-

17  DESAULNIERS, Julieta Beatriz Ramos. Tempo - uma categoria, várias abordagens. ‘Veritas’: revista trimestral de 
filosofia e ciências humanas da PUCRS. Porto Alegre. Vol. 41, nº 162, p. 232, junho, 1996;
18  DESAULNIERS, J. B. R. Tempo - uma categoria, várias abordagens, idem;
19  BATALHA, Wilson de Souza Campos. Direito intertemporal. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p.15;
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proca exclusão: o tempo excluindo o Direito e o Direito excluindo o tempo. Por 
isto, só a partir de sua percepção como um dos elementos constitutivos do real, 
resulta possível a aceitação de tal inter-relação que não seja autodestrutiva.

Entretanto, a constituição do real pode dar-se de múltiplas formas e sob 
uma multiplicidade de perspectivas. Ante tal constatação, impõe-se, ou seja, 
torna-se necessário que: se admita ‘o tempo como relação, como invenção 
e como construção’, de modo que o tempo passe a expressar uma estrutura 
sócio-cultural, de molde a atuar como uma ‘estrutura-estruturante’ do real. 
Tal compreensão torna possível entender-mos a possibilidade de que tempo e 
Direito possam, pela conjugação de suas esferas constitutivas, atuar conjun-
tamente na expressão e na regulação dos conflitos oriundos dos entrechoques 
gerados nas sociedades humanas. Até por que: (...) analisar um fenômeno dis-
sociando-o da dimensão temporal é efetuar uma explicação mutilada do mes-
mo, pois o tempo existe de alguma forma, nas coisas. 20

É, portanto, acolhendo a expressão do tempo como relação, como invenção 
e como construção, que se há de dar a tais conteúdos um limite material, sob pena 
de assentar-mos os conflitos sociais às dimensões apontadas no rol das abstrações 
estéreis. Para efeito de construção de uma metodologia adequada ao indagado, as-
sume-se então, a título de limite possibilitador de uma convergência de presenças, 
a conformação delimitadora a ser estruturada por um Direito que não consegue 
existir, senão no tempo, e com isso terá que admitir, inexoravelmente, a possibili-
dade da existência de gerações futuras.

Nessa ótica então, a idéia de relação ‘há de ser’ e poderá passar a ser infor-
mada também pela idéia de relação jurídica. Por seu turno, a idéia de invenção 
assume a condição de uma possibilidade permanente de reconhecer a emergência 
do novo, ou seja, aquilo que poderá ser gerado no futuro. Enquanto descoberta, 
deverá então situar-se no contexto de uma conflituosidade oriunda do entrechoque 
permanente de interesses emergentes no âmbito da sociedade humana, não tendo 
como não admitir o que deverá vir-a-ser. Por fim, a idéia de construção há de ser 
estruturada a partir de uma pretensão universal à paz social, marcada, contudo, 
pelos contornos que identificam um modelo determinado de ordem estatal, a qual, 
no caso brasileiro, encontra-se apoiada e delimitada pelos princípios que estrutu-
ram e conformam o Estado Democrático de Direito.

Importa destacar, contudo, que a adequação do tempo ao Direito não se dá 
por um mero reducionismo com pretensões de natureza utilitarista, mas sim como 
permissão e aceitação de um acoplamento de uma determinada estrutura jurí-
dica a uma determinada estrutura sócio-cultural, no tempo situadas, gerando a 
possibilidade de restar também expressada pelo fenômeno temporal. A partir de 
tal compreensão, portanto, não se cria incompatibilidade essencial entre os dois 
fenômenos, na medida em que, sendo o Direito baseado na realidade empírica, 
evoluindo junto com a sociedade, já que é produto cultural, com a característica 
de nunca permanecer inerte, é o Direito também arrastado pelo tempo.

20  DESAULNIERS, J. B. R. Tempo - uma categoria, várias abordagens, p. 234;
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Entretanto, a idéia de relação jurídica não se consolida num modelo úni-
co. Dependendo da esfera de regulação a que se mostra adstrita, variados são os 
significados que pode assumir. Uma relação jurídica plasmada no âmbito de rela-
ções contratuais de natureza privada e consubstanciada por interesses disponíveis, 
mostra-se absolutamente diversa de uma relação jurídica submetida aos ditames 
do direito público, no qual, como regra quase sem exceção, o interesse da socie-
dade assume condição de diretriz inafastável e privilegiada ao ajuste de eventuais 
acertamentos.

De tal sorte, o tempo, ao efeito de sua face de relação, deverá estar marca-
do pelas características, pelas peculiariedades e pelas possibilidades imanentes à 
esfera de regulação em que deverá restar reconhecido, assumindo a feição de um 
dos móveis com capacidade de estruturação de cada caso concreto, como um dos 
fatores de busca da pacificação dos conflitos sociais.

Quanto à sua feição de invenção, não se pode falar de uma liberdade de com-
preensão irrestrita. O tempo há de limitar-se às matrizes básicas delimitadas pelo 
sistema jurídico. Tanto a esfera pública, quanto a esfera privada, por decorrência 
de um modelo estatal generalizado, submetem-se ao Direito, o qual, conformado 
por uma práxis de estrita vocação democrática, não tolera a possibilidade de qual-
quer violação da ordem jurídica, mesmo que se veja limitado pelo tempo em sua 
feição cronológica.

De tal sorte, o exercício de qualquer prerrogativa no âmbito de uma socie-
dade democrática assegura, junto ao rol das liberdades inerentes a tal sistema, a 
garantia de prevenção, em face de qualquer violência, ou ameaça de violência a 
direito, estabelecendo o sistema normativo, por força das variadas formas assu-
midas ao momento de sua criação, os limites necessários à preservação da ordem 
jurídica, mostrando-se o tempo também como um desses limites institucionaliza-
dos à feição de garantir uma ordem democrática.

Por fim, o sentido dado à idéia de construção pelo tempo, há de mostrar-se 
na sua tarefa de estruturação da realidade, como um dos mecanismos voltado à 
idéia de ordem. Temerário seria admitir-se que os reconhecidos efeitos decorren-
tes do tempo, no âmago de uma determinada sociedade, estivessem vinculados, 
tão-somente, à esfera de atuação dos interesses em confronto. Isso poderia dar 
azo a uma legitimação formal e espúria de interesses contrários à própria ordem 
jurídico-social democrática, fazendo do passar do tempo o disfarce insidioso e 
necessário à proteção de eventuais interesses ilegítimos, tão-somente por estarem 
associados aos confrontos situados no presente imediato.

É consabido que as forças que compõem e estruturam uma sociedade com-
plexa, tal como se mostra a sociedade contemporânea, caracterizam-se, entre ou-
tros aspectos, pela desigualdade na titularidade dos vários mecanismos com poder 
de influência, por parte dos diversos grupos sociais que constituem tal tecitura 
social. De tal sorte, a construção estruturada da realidade, a partir do tempo, tam-
bém há de restar limitada pelo Direito, sob o pálio dos princípios de um Estado 
Democrático de Direito, no qual as gerações futuras encontram uma referência, 
embora caracterizada como sendo, por ora, uma simples promessa.
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Não há como deixar de reconhecer que o transcurso do tempo físico mostra-
se diverso, na sua forma de percepção e efeito, do tempo jurídico. Há, entre o tem-
po tido por natural e o tempo categorizado como jurídico uma não-coincidência, 
na medida em que o seu transcurso é informado por critérios diferentes. Enquanto 
o tempo havido por natural transcorre de forma irrefreável, o tempo jurídico pode 
ser idealizado, assumindo a condição de mera expectativa. Disso decorre que, no 
caso do Direito, enquanto sistema de princípios, ou sob a designação de ciência, 
criam-se critérios próprios e específicos para compreender, lidar e disciplinar o 
tempo, embora reste mantida a idéia originária de passagem ou de transcurso. 

A partir de tal percepção, ao tempo, em sua conexão com as relações que 
recebem do sistema jurídico positivo a característica marcante de uma natureza 
específica, qual seja a natureza jurídica, assegura-se, entre outras peculiariedades, 
a de conformar-se como fator possibilitador da aquisição a uma proteção voltada 
ao futuro, interferindo no âmbito das faculdades inerentes ao titular de um direito, 
o qual tanto poderá apoiar-se num direito de conteúdo material, quanto no próprio 
conteúdo de um direito processual que visa, substancialmente, assegurar tutela 
jurisdicional protetiva, mas que, em qualquer das duas espécies, acabará sempre 
por limitar o modo de vigência das normas jurídicas, produzindo modificações 
significativas na eficácia decorrente de todas as relações submetidas ao controle 
de uma regulação jurídica.

De tudo que resta possível perceber, verifica-se que, mesmo admitindo-se 
que o tempo seja um fenômeno radicado na percepção individual de cada ‘sujei-
to’, não só na esfera de sua compreensão natural, mas, primordialmente, na sua 
visualização a partir de uma ótica jurídica, o tempo determina limites, cortes e 
fragmentações na vida e nas relações conformadas entre os homens, mostran-
do-se, concomitantemente, como fator capaz de possibilitar a compreensão de 
muitos outros fenômenos sociais, nos quais, por certo, situa-se o Direito.

É certo, contudo, que tais peculiariedades não resultam como decorrência de 
uma incidência automática e sem qualquer espécie de mediação. No caso do Di-
reito, as normas jurídicas, entre as quais às de natureza constitucional e infracons-
titucional, atuam de modo a construir uma compreensão limitada do fenômeno 
temporal, sendo uma das formas pelas quais a realidade resulta fragmentada, as-
sumindo, primordialmente, a feição e a função de um instrumento ou mecanismo 
voltado à idéia de ordem, a qual busca evitar a diluição das condições necessárias 
à proteção da vida presente como tarefa, e futura como possibilidade.

De qualquer sorte, as relações decorrentes do tempo, sob a ótica do Direi-
to, acabam por promover a construção de realidades diversas das vivenciadas 
pelas percepções do cotidiano. Isto se torna visível na medida em que, mesmo 
sendo o sistema jurídico um conjunto ordenado de normas voltadas ao atendi-
mento primordial de uma idéia de ordem estrita, marcada pela legalidade, torna-
se admissível a conversão de tal sentido diretivo, a partir da idéia de transcurso 
do tempo, o que acaba por permitir a problematização do próprio Direito, muito 
além de suas fronteiras.

Tanto é assim que não há como não acolher circunstâncias avessas a tal 
ordem, por força, especialmente, de irregularidades nas práticas perpetradas no 
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contexto das relações sociais juridicizadas, sob o arrimo e justificação de uma 
concepção que admite ser possível ao tempo, por força de uma consolidação 
abstrata dos atos irregulares, transformar uma situação de fato, marcada por 
uma antijuridicidade formal, em uma situação de Direito, ao modo de recepcio-
ná-la como adequada à ordem jurídica.

Portanto, de tudo o que acima restou realçado, deparamo-nos com o fato 
incontroverso de que o tempo passa a interagir no espaço humano, modificando 
sentidos oriundos de uma mera fatualidade tida por inexorável, para o efeito 
de conformar a vida cotidiana a parâmetros recepcionados além de sua mera 
compreensão material, enquanto circunstância dada, a objetivos e a fins sociais 
havidos por valiosos. Contudo, admitir-se que possa tal compreensão garantir 
proteção a eventuais interesses futuros, portanto, inexistentes na realidade ime-
diata, mostra-se como possibilidade marcada por uma natureza de mera expec-
tativa, na medida em que, em presença de eventual conflito possível, qualquer 
solução não teria, por óbvio, a co-participação dos interessados futuros na busca 
de uma solução consensualizada. Com isto tem-se alcançado, tão-somente, uma 
solução parcial, onde a ‘voz’ dos eventuais interessados futuros, por inexisten-
te, tem-se submetido, até o presente momento, a meras ‘concessões’ ofertadas 
pelas gerações presentes, as quais decidem e escolhem como há de ser o futuro 
daqueles que, por nós, nunca serão ouvidos.

1.7 Considerações Finais

Atento ao lançado linhas atrás, importa agora sugerir respostas aos quatro 
pontos destacados, a título de reflexão necessária, na medida em que, como visto 
acima, há uma crise. Crise que é cultural. Crise que é crise do sentido. Crise que 
é uma crise ‘contra’ a razão.21

Diante da necessidade de identificação de um ponto de partida capaz de 
fundamentar uma tutela efetiva de proteção às gerações futuras, sugere-se que tal 
ponto de partida, ao modo de uma fundamentação, há de restar situado numa Ética 
da Existência. Os contornos de tal ética podem ser encontrados no pensamento de 
Heidegger, mormente na sua concepção do existir humano:

‘Ser e tempo’ contém [...] uma teoria do existir humano que pode ser lida como 
uma ética. Não como uma ética da eliminação da finitude caracterizada pelo 
desprazer, pela transitoriedade e pelos conflitos, mas, ao contrário, como uma 
ética da aceitação incondicional da finitude. Uma ética finitista, portanto, 

21  Conforme destaca Manfredo Araújo de Oliveira: Uma crise é, em primeiro lugar, uma crise de sentido e conseqüente-
mente do valor de todas as coisas. É todo o sentido do mundo do passado, sobretudo, de sua forma moderna, que está sendo 
posto em questão. A modernidade, sua significação e sua contribuição para a antropogênese estão de novo em debate. A 
crise cultural que vivemos é crise contra a razão, contra a ilustração, numa palavra, contra a modernidade. A crítica da 
razão instrumental desenvolvida pela modernidade desemboca numa crítica à modernidade enquanto tal, e, em última 
análise, numa crítica à própria razão, que é vista como instrumento de repressão. Nesta situação epocal, torna-se urgente 
uma reflexão sobre o sentido da reviravolta que a civilização ocidental viveu com as transformações da modernidade, para 
nos perguntar, nesta crise atual, sobre sua significação para a vida humana. OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A filosofia 
na crise da modernidade, 3ª edição. São Paulo: Loyola, 2001, p. 7;
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aquém do princípio do fundamento, que desespera de todo dever absoluto e 
não conta com o agir causal. Ética que não pergunta mais: que devo fazer para 
ser digno de ser feliz? E sim: “como deixar acontecer, estando-aí no mundo, o 
que tem-que-ser? (grifei)22

Tal ética surgirá então como uma resposta possível ao exacerbado antropo-
centrismo que vicia, ao início, qualquer intento de proteção às gerações futuras. 
Isto porque, inexoravelmente, a proteção às gerações futuras, nos moldes em que 
é atualmente fundamentada, está sempre associada e determinada pela vontade da 
geração atual, a qual não consegue, por óbvio, escapar da pressão inarredável de 
uma consciência de si que se mostra, no mínimo, alheia aos interesses daqueles 
que, talvez, provavelmente, existirão.

Entretanto, tal característica antropocêntrica não pode ser sumariamente 
desconsiderada, dado que o Direito é constituído, em sua institucionalização vin-
culativa, pelo homem. Devemos, isto sim, atentar para o fato de que:

(...) a característica antropocêntrica que apontamos em nosso sistema jurí-
dico, posto que intransponível, não é, necessariamente, algo desabonador 
ou prejudicial em relação à busca de uma justiça ambiental. Ao contrário, 
indica que o ser humano tem tarefa especial quanto à produção, à garantia e 
ao desenvolvimento do equilíbrio ambiental, dado que ele é o único ente que 
pode interferir consciente e inteligentemente no inter-relacional ambiental 
(daí sua enorme responsabilidade a esse propósito), no sentido de que deve 
resgatar e projetar o seu equilíbrio, mesmo na hipótese mais ameaçadora, de 
tal forma que não se coloque no viés antropocêntrico apenas para usufruir 
as vantagens de tal posição para si, mas em vista de todos os demais entes 
em tal repertório ambiental. Dessa forma, a intransponibilidade antropocên-
trica, além de ser limite, é caminho desafiador, desde que não seja ‘in ma-
lam partem’, para beneficiar somente o ser humano, e sim para promover o 
equilíbrio de todo de todo o meio ambiente, no qual o ser humano é apenas 
(e suficientemente) um entre pares, para o efeito da sobrevivência e da inter-
convivialidade, para toda e qualquer inflexão de inter-relacionalidade que 
possamos chama-la de ambiental. (grifei) 23 

De tal sorte, não há como fugir do antropocentrismo. Ao mesmo tempo, 
como acima explicitado, tal antropocentrismo não é de todo nefasto. Contudo, 
só uma Ética da Existência, a qual deve deixar acontecer, estando-aí no mundo, 
o que tem-que-ser, mostra-se como ponto de partida suficiente para fundamentar 
uma efetiva proteção às gerações futuras.

De outra banda, no que atine a concretização de uma fundamentação de pro-
teção às gerações futuras, a partir de uma Ética da Existência, só um agir a partir 
de regras poderá ofertar tal mecanismo. Contudo, tais regras não poderão consti-
tuir-se como regras de um conteúdo rígido, fixo, e inflexível. Tais regras deverão 

22  LOPARIC, zeljko. Sobre a responsabilidade. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003, p. 18;
23  SILVA, Olmiro Ferreira da. Direito ambiental e ecologia: aspectos filosóficos contemporâneos. Barueri: Manole, 2003, 
p. 43;
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ser conformadas a partir das mais diversas formas de expressão inerentes a todas 
as formas de existência, servindo-se, como modo de sua identificação, de todos 
os modos possíveis de linguagem, não se limitando a um inadequado e impróprio 
reducionismo jurídico lingüístico. Ou seja:

O agir de acordo com regras não deve ser tomado por um agir uniforme; 
suas regras não são fixas, [...] Possui, por conseguinte, as mais diversas formas 
de expressão, tantas quantos forem os nossos usos possíveis da linguagem. Nossa 
compreensão de um agir nada supõe além da própria capacidade de expressa-lo 
ou elucida-lo, ainda que nossas elucidações estejam sujeitas a ambigüidades e a 
erro. Não há paradigma ideal para nossas elucidações ou para o próprio uso de 
regras. A diversidade das regras se estende até onde pode ser entendida a nossa 
prática da linguagem.24

Mas tal agir deve estar marcado pela natureza de uma ‘práxis’ voltada a uma 
permanente ‘performance’ focada na proteção das gerações futuras. Tal postura 
impedirá que a proteção às gerações futuras não permaneça — como está a ocor-
rer — como um mero rol de intenções, mas sim que possa efetivamente materiali-
zar-se pela ação de proteger toda a forma de existência. Neste sentido:

A respeito do que seja agir segundo regras, podemos, então, apenas dizer: 
1) agir segundo regras é uma práxis; 2) a compreensão das regras é atribu-
ída àquele cuja ‘performance’ condiz com as mesmas; 3) o próprio agir é 
o critério pelo qual reconhecemos o uso correto das regras; e, finalmente, 
4) quem compreende as regras de uso de uma expressão deve ser capaz de 
elucida-las.

Desse modo, o que confere compreensão e correção às regras é a sua própria 
aplicação, o agir de acordo com regras. Para que alguém compreenda uma 
regra, devemos elucidar-lhe seus critérios de uso, ou seja, inicia-la na prática 
ou no treino da mesma. A posse de critérios é a expressão de regularidades, do 
agir de acordo com regras, enquanto a ausência de critérios, o caos, o silêncio 
e, ao mesmo tempo, a impossibilidade de acordo com relação à prática comum 
da linguagem.25.

Portanto, a fundamentação de proteção às gerações futuras deve estar arri-
mada numa ação segundo regras, sendo que tais regras deverão ser compreendidas 
e implementadas pela sua efetiva aplicação. Tal aplicação deverá partir de crité-
rios que visam proteger qualquer forma de existência, sendo a Ética da Existência 
o fundamento de conformação de uma relação prática que permita estabelecer, 
com o Direito, um vínculo de compreensão a partir de uma linguagem comum. 

24  DIAS, Maria Clara. Kant e Wittgenstein: os limites da linguagem. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2000, p. 61;
25  DIAS, M. C. Kant e Wittgenstein: os limites da linguagem. idem;
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Tal linguagem comum deverá ser a linguagem de proteção à existência26 em todas 
as suas formas possíveis de existir.

No que se refere ao terceiro ponto de elucidação, é incontroverso que não há 
originalidade alguma no Direito brasileiro contemporâneo, na medida em que tal 
forma de controle social permanece submetida, mesmo que negue, às estruturas 
do modelo de Direito da modernidade, na medida em que tal modelo normativo 
ainda busca explicar, tanto o homem, quanto a sociedade, por formas fixas e por 
tipos uniformes de determinações, impedindo, não só a assimilação de uma Ética 
da Existência mas, primordialmente, a ampliação do espectro protetivo efetivo às 
gerações futuras, proteção esta que só se mantém como mero catálogo de inten-
ções. Tudo por que:

Não se pode explicar o ser humano nem a sociedade de forma absoluta por 
nenhum tipo de determinação. Não é possível reduzi-los a categorias ou cons-
trutos explicativos definitivos. Qualquer explicação será sempre um modo par-
cial e fragmentado de aproximar-nos do fazer humano. Embora as leis e as 
regularidades sejam parte da realidade, ambas se estruturam de modo aberto e 
indeterminado. A abertura das regularidades humanas possibilita a confecção 
de visões globais, porém todas elas relativas. A práxis humana que produz o so-
cioistórico não está pré-definida por nenhum tipo de categoria, racionalidade, 
normatividade, lei natural ou regularidade. Ela é construída sempre a partir 
do sentido que a pessoa e a sociedade instituem para aquilo que realizam. Esse 
sentido não pode ser deduzido nem induzido de forma absoluta a nenhum outro 
elemento. Ele é uma criação, na acepção mais ampla da palavra.27 

Desse modo, a construção de uma originalidade necessária, exige que o 
Direito, não só no que se refere à proteção às gerações futuras, liberte-se das 
categorias, do modelo de racionalidade e das formas normativas cunhadas 
pela modernidade, devendo construir-se e, por conseqüência, constituir-se de 
forma original, a partir dos sentidos que a sociedade e cada cidadão, por si 
próprio, possam instituir28, ao efeito de imaginar e implementar uma proteção 
às gerações futuras como produto criativo de uma sociedade que se reconhece 
e se identifica com os seus próprios problemas, ao efeito de buscar as soluções 
necessárias.

26  Tal linguagem comum, contudo, não induz ou permite que se a compreenda como não sendo uma linguagem filosófica. 
Não se pode desconsiderar que tal natureza filosófica configura condição essencial a possibilitação de tal compreensão a 
ser estrutura entre o Direito e uma ética da existência. Portanto, não podemos olvidar que: A linguagem é, portanto, refle-
xionante e totalizante. É, ao mesmo tempo, aquilo ‘pelo’ que necessariamente se pensa e aquilo ‘em’ que se pensa todas 
as coisas — por conseguinte, aquilo pelo que e aquilo em que ela própria é pensada. Isso pode ser dito numa palavra: a 
linguagem ‘faz mundo.’ WOLFF, Francis, Dizer o mundo. São Paulo: Discurso Editorial, 1999, p. 9;
27  RUIz, Castor M. M. Bartolomé. Os paradoxos do imaginário. São Leopoldo: UNISINOS, 2003, p. 46;
28  Tal significação, na esteira de uma ética da existência, há de estar situada no ‘mundo da vida’, ou seja, onde a vida está 
enraizada. Neste sentido, diz Ernildo Stein que: O mundo da vida, ou a idéia de mundo onde a vida radica enquanto deste 
mundo emerge a significatividade ou significância, é, de certo modo, a condição de possibilidade de todas as significações, 
de todos os significados. É uma qualidade já deste mundo, é um modo de ser que se dá neste mundo, o fato de se poder 
entender, o fato de se poder fazer comunicar, fazer sinais, trabalhar com significações, de manejar significantes, de atribuir 
novos significados, de simbolizar. STEIN, Ernildo. Mundo vivido: das vicissitudes e dos usos de um conceito da fenome-
nologia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004, p. 71;
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Por fim, em relação ao quarto ponto de reflexão, a proposta ofertada pela 
presente comunicação desvela o total divórcio entre o fundamento essencial 
de uma proteção informada por uma Ética da Existência e o Direito contem-
porâneo, dado que este último, em sua práxis, é informado por uma racio-
nalidade instrumental, sob a feição de uma normatividade que só visualiza 
e implementa um sentido meramente regulatório29, caminho permanente de 
construção de impasses, promovendo dissensos que embotam uma possibili-
dade ampla de comunicação das necessidades efetivas de uma proteção efeti-
va, abrindo mão de uma racionalidade comunicativa capaz de dar voz a todas 
as formas de existência que, por estarem no mundo, devem ter assegurado o 
seu acontecer, por estarem-aí, como também pela possibilidade de vindo a 
estar terem-que-ser.

De tal modo, só a partir de uma fundamentação filosófica reflexionante30, 
anterior ao próprio Direito, com força de uma diretriz originária e assentada numa 
Ética da Existência, poder-se-á ultrapassar todos os paradoxos que embotam e 
dificultam o desiderato de, em face da incerteza de um devir, tutelar e proteger os 
interesses das gerações futuras, buscando, a cada dia, distanciarmo-nos da maldi-
ção de continuarmos acreditando que os fatos cotidianos devem ser a nossa me-
dida de valor, e, por isto, tolerando a diuturna destruição do meio ambiente, sob a 
equivocada percepção de que as coisas são como elas são.31
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1. INTRODUÇÃO

O presente artigo discute o denominado dano moral coletivo com o objetivo 
principal de evidenciar que sua configuração independe de qualquer afetação ou 
abalo à integridade psicofísica da coletividade e, ainda, que a categoria não se con-
funde com a indenização por dano moral decorrente de tutela de direito individual 
homogêneo. A condenação judicial por dano moral coletivo é sanção pecuniária, 
com caráter eminentemente punitivo, em face de ofensa a direitos coletivos ou difu-
sos nas mais diversas áreas (consumidor, meio ambiente, ordem urbanística etc).

A indefinição doutrinária e jurisprudencial concernente à matéria decorre da 
absoluta impropriedade da denominação dano moral coletivo, a qual traz consigo 
– indevidamente –discussões relativas à própria concepção do dano moral no seu 
aspecto individual . 

Outro motivo ensejador de equívocos é a inexistência, no campo material, 
de uma teoria própria e sedimentada dos direitos metaindividuais, obrigando o 
intérprete e aplicador da lei a recorrer a institutos e conceitos impróprios para ten-
tar solucionar complexos problemas inerentes à sociedade massificada que exige 
uma outra racionalidade. 

O objetivo da lei, ao permitir expressamente a imposição de sanção pecu-
niária pelo Judiciário, a ser revertida a fundos nacional e estadual (art. 13 da 
Lei 7.347/85), foi basicamente de reprimir a conduta daquele que ofende direitos 
coletivos e difusos.  Como resultado necessário dessa atividade repressiva juris-
dicional surgem os efeitos – a função do instituto – almejados pela lei: prevenir 
a ofensa a direitos transindividuais, considerando seu caráter extrapatrimonial e 
inerente relevância social.

A compreensão acertada do dano moral coletivo vincula-se naturalmente 
aos direitos metaindividuais e aos respectivos instrumentos de tutela. Requer, ade-
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mais, análise funcional do instituto, o qual é multifacetado, ora se aproximando de 
elementos e noções de responsabilidade civil nas relações privadas, ora aprovei-
tando-se de perspectiva própria do direito penal.

Assim a referência a tópicos da responsabilidade civil nas relações privadas 
individuais possui, antes de qualquer outro, o objetivo de demonstrar que nem to-
dos os seus elementos podem legitimamente ser transportados para uma adequada 
definição do dano moral coletivo. De outro lado, o objetivo preventivo-repressivo 
do direito penal conforma-se mais com o interesse social que está agregado aos 
direitos difusos e coletivos. 

Ao final, faz-se exame crítico de recente decisão do Superior Tribunal de 
Justiça, proferida em 19 de maio de 2006, no julgamento do recurso especial 
598.281, que, por maioria, não reconheceu a possibilidade de dano moral coletivo 
em ação civil pública cuja causa de pedir foi a ofensa ao meio ambiente decorren-
te de atividade de empresa imobiliária.

2. DIREITOS COLETIVOS (LATO SENSU)

A discussão do dano moral coletivo, previsto na Lei 7.347/85 (Lei da Ação 
Civil Pública) e, também, na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) 
exige alusão aos direitos coletivos.   

Para alguns, o reconhecimento dos direitos coletivos ou difusos decorrem de 
movimentos sociais que emergiram na virada da década de 50 para 60, represen-
tados por mulheres e negros norte-americanos e, em menor escala, por ambienta-
listas e consumeristas. Para os europeus, seriam considerados direitos de terceira 
geração, desdobramentos dos direitos de primeira e segunda geração.1 

A propósito, Bobbio esclarece: “Ao lado dos direitos sociais que foram cha-
mados de direito de segunda geração, emergiram hoje os chamados direitos de 
terceira geração, que constituem uma categoria, para dizer a verdade, ainda ex-
cessivamente heterogênea e vaga, o que nos impede de compreender do que efe-
tivamente se trata. O mais importante deles é o reivindicados pelos movimentos 
ecológicos: o direito de viver num ambiente não poluído.” 2 

Paulo Bonavides alude a direitos de terceira geração como os emergentes 
“da reflexão sobre temas referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, 
à comunicação e ao patrimônio comum da comunidade.” 3 

Independentemente do nome que se dê a esses “novos” direitos ou interesses, 
ou até mesmo da identificação dos seus fatores, certo é que seu reconhecimento 
legal e doutrinário constitui mais um golpe na dicotomia direito público/priva-
do. Afinal, a proteção dos direitos metaindividuais enquadra-se em qual ramo do 
direito? Arruda Alvim, aludindo à evolução da disciplina dos direitos coletivos, 

1  Márcio Flávio Mafra Leal. Ações Coletivas: História, Teoria e Prática. Porto Alegre, Fabris, 1988, p. 98-101.
2  A Era dos direitos. Rio de Janeiro, Campus, 1992, p. 06. 
3 Curso de direito constitucional, 7ed., São Paulo, Malheiros, 1997, p. 523. O autor sustenta ainda a existência de direitos 
de quarta geração: o direito à informação, o direito à democracia e o direito ao pluralismo. Ibid. p. 525.
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propõe a designação de direito social, justamente para indicar a dificuldade de 
enquadrar seu estudo em ramos ou divisões tradicionais do direito: “A esta área ou 
província do direito, que não é propriamente direito público nem privado, pode-se 
designar como direito social, regida por normas de ordem pública.”4 

Com integral razão, Consuelo Yoshida ao sustentar: “A visão holística, in-
tegrada e sincrética dos clássicos ramos, disciplinas, institutos e instrumentos 
jurídicos é a tendência dos últimos tempos, o que implica um nível maior de 
complexidade na compreensão, diagnóstico e solução dos conflitos individuais 
ou coletivos, nas relações e interações múltiplas propiciadas pela sociedade con-
temporânea” 5

O fato é que, sem embargo do progresso na matéria representado pelas leis 
processuais e também pelo debate doutrinário, ainda não existe, no campo ma-
terial, um modelo teórico suficientemente preciso para indicar, com segurança, 
as soluções para os intrincados problemas que se colocam nesta área, forçando, 
muitas vezes, um recurso indevido a categorias jurídicas que servem para outras 
finalidades, como é o caso de se pretender transportar integralmente os pressupos-
tos da responsabilidade civil nas relações privadas individuais para à compreensão 
do dano moral coletivo.

Sustenta-se, neste ensaio, que a apreensão adequada do dano moral coletivo 
requer análise funcional do instituto, o qual é multifacetado, ora se aproximan-
do de elementos e noções de responsabilidade civil nas relações privadas, ora 
aproveitando-se de perspectiva própria do direito penal, especialmente no que diz 
respeito à sua função.

No Brasil, a discussão científica dos direitos coletivos se iniciou pela dou-
trina de direito processual, mais precisamente no momento em que surgiram di-
plomas legais disciplinando as ações coletivas. Aliás, é notável, nas duas últimas 
décadas, a crescente preocupação do legislador, tanto constituinte como ordinário, 
pela instituição, melhor disciplina e sistematização de meios processuais para tu-
tela judicial e extrajudicial de direitos coletivos, também denominados metaindi-
viduais ou transindividuais. 6

Esta preocupação do legislador brasileiro em relação ao assunto se explica 
por vários fatores. Sob o aspecto sociológico e político, consigne-se a influência 
da doutrina italiana do acesso à justiça que, em síntese, procura oferecer novos 
caminhos, estatais ou não, para solução de conflitos próprios de uma sociedade de 
massas. Assistiu-se, nas últimas décadas, ao surgimento de movimentos sociais, 
sem tradição histórica de confrontação, tais como dos negros, estudantes, consu-
midores, ambientalistas, homossexuais, todos em luta por novos direitos sociais 

4  Ação civil publica: sua evolução normativa significou crescimento em prol da proteção às situações coletivas. In A ação 
civil pública após 20 anos: efetividade e desafios. São Paulo, Revista dos tribunais, 2005, p. 74-75
5  Ação civil publica: judicialização dos conflitos e redução da litigiosidade. In A ação civil pública após 20 anos: efetivi-
dade e desafios. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2005, p. 113. 
6  A propósito, afirma Hugo Nigro Mazzilli: “interesses coletivos e difusos e individuais homogêneos sempre existiram; não 
são novidade de alguma poucas décadas. Nos últimos anos apenas se acentuou a preocupação doutrinária e legislativa em 
identificá-los e protegê-los jurisdicionalmente agora sob o processo coletivo.”  A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. 
17 ed., rev. ampl. e atual., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004, p. 58.
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nos mais diversos setores: segurança, saúde, habitação, educação transportes, 
meio ambiente, qualidade de vida etc. A configuração processual clássica – A ver-
sus B – mostrou-se absolutamente incapaz de absorver e dar resposta satisfatória 
aos novos litígios que acabavam ficando marginalizados e, gerando, em conseqü-
ência, intensa e indesejada conflituosidade.

Acrescente-se o fato de que determinados direitos transindividuais – os difu-
sos – por ausência de um titular específico, ficariam carentes de proteção jurisdi-
cional e eficácia, se não houvesse um representante para levá-los à Justiça.7 

Ademais, a solução concentrada de conflitos traz prestígio à Justiça ao evitar 
decisões contraditórias e diminuir o volume de processos, possibilitando resulta-
dos mais céleres.

Por fim, como destaca Ronaldo Porto Macedo Júnior, o outro fator, comple-
mentar aos demais, seria o reconhecimento de um direito social que se caracteriza 
por ser um direito das desigualdades, direito de grupos, que procura socializar 
os riscos e perdas sociais, direito que não pode ser mais encarado como a mera 
expressão de garantias dos indivíduos e sim como garantia de grupos, o que con-
duz, naturalmente, a duas outras características. O direito social é contraditório 
e possui uma forte dimensão política, pois o atendimento a direito de um grupo 
pode significar a preterição de outro grupo.8

O Constituinte de 1988 foi sensível a tais fatores, pois, a par de ampliar o 
catálogo de direitos materiais – ressaltando, em diversas passagens, um caráter 
coletivo e social – previu e realçou diversos meios processuais de tutela de inte-
resses metaindividuais. A Constituição instituiu o mandado de segurança coletivo 
(art. 5º, LXX); possibilitou aos sindicatos e associações defender em juízo inte-
resses da respectiva coletividade (art. 5º, XXI e 8º, III); ampliou o objeto da ação 
popular (art. 5º, LXXIII); aumentou o número de legitimados para propositura de 
ação direita de inconstitucionalidade e, finalmente, fez referência expressa à ação 
civil pública, para a proteção do “patrimônio público e social, do meio ambiente e 
de outros interesses difusos e coletivos”, cuja promoção é função institucional do 
Ministério Público, sem exclusão de outros entes (art. 129, III e § 1º).

No âmbito infraconstitucional, a preocupação com a eficácia dos interesses 
coletivos, lato sensu, refletiu-se na edição de diversos diplomas legais, com desta-
que para a Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular), a Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil 
Pública) e Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 9

A Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) foi importante marco na evo-
lução do direito processual coletivo, ao procurar conferir disciplina sistemática 

7  Márcio Flávio Mafra Leal, em obra referencial sobre a origem e história da ação coletiva, assim sintetiza tal aspecto: 
“de fato, sem que houvesse o regime processual da ação coletiva, o cumprimento dos direitos difusos, em geral, de índole 
constitucional, ficaria relegado à implementação de políticas públicas, a cargo do Executivo e Legislativo, porque, como se 
trata de direitos atribuídos a uma entidade sem personalidade jurídica (comunidade), ficariam esses direitos sem apreciação 
por parte do Judiciário”.Op. cit.,  p. 74.
8  A Ação civil publica, o direito social e os princípios. In: A ação civil pública após 20 anos: efetividade e desafios. Milaré, 
Edis (coord.) São Paulo, Revista dos Tribunais, 2005, p. 562-563.
9  Citem-se, entre outras, a Lei 7.853/89 (ação civil pública em defesa das pessoas portadoras de deficiências físicas), Lei 
7.913/89 (ação civil pública de responsabilidade por danos causados aos investidores no mercado de valores mobiliários) 
e Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).
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à matéria e também por conter amplo espectro de incidência, permitindo a 
judicialização de questões vinculadas ao meio ambiente, à ordem urbanística, 
ao consumidor e bens de valor artístico, estético, histórico e paisagístico – pa-
trimônio cultural.

A Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), por seu turno, trouxe 
novidade. Inspirando-se na class actions for damages do direito norte-ameri-
cano, possibilitou a tutela judicial, em ação coletiva, dos danos pessoalmen-
te sofridos (direitos individuais homogêneos – art. 81, inciso II, c/c os arts. 
91/100). Além disso, conceituou os direitos difusos, coletivos e individuais 
homogêneos.

Aspecto bastante relevante foi a ampliação do campo de incidência da ação 
coletiva. Atualmente a ação pode ter por objeto qualquer espécie de matéria, 
desde que se caracterize tutela de interesse difuso, coletivo ou individual homo-
gêneo. A Carta Magna (art. 129, III, IX e parágrafo primeiro) e a Lei 8.078/90 
(arts. 110 e 117) foram expressas neste sentido. A restrição, havida originaria-
mente, pela qual somente os interesses relativos a meio ambiente, consumidor e 
patrimônio cultural poderiam ser tutelados por meio da ação civil pública, não 
mais existe. O Código de Defesa do Consumidor (art.110) acrescentou o inciso 
IV ao art.1º da Lei 7.347/85, ensejando a defesa de “qualquer outro interesse 
difuso ou coletivo”.

Ademais, em virtude do disposto no art. 117 do CDC, há absoluta integração 
entre a Lei 7.347/85 e a Lei 8.078/90, de modo que as inovações, para o processo 
civil coletivo, trazidas por esta última (arts. 81 a 104), não se destinam apenas à 
tutela coletiva dos interesses do consumidor e sim a qualquer espécie de interesse 
coletivo.

Consigne-se, para encerrar o tópico, que a ação civil pública comporta, atu-
almente, qualquer espécie de tutela jurisdicional. A Lei 7.347/85 dispõe: “a ação 
poderá ter por objeto condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de 
fazer ou não-fazer”, sugerindo, em princípio, seu caráter exclusivamente condena-
tório. Todavia, com o advento da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do consumidor) 
e sua absoluta integração com a Lei da Ação Civil Pública (art. 117 do CDC), são 
possíveis pedidos de natureza constitutiva, declaratória, mandamental e executiva, 
por força dos termos do art. 83: “para a defesa dos direitos e interesses protegidos 
por este Código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar 
sua adequada e efetiva tutela”.

Por esse breve quadro, constata-se que toda a legislação, a partir da impor-
tância conferida à Constituição de 1988, evoluiu no sentido de criar instrumentos 
que assegurem uma efetiva tutela aos direitos coletivos. É nesse contexto que sur-
ge, em dois diplomas legais, a previsão de condenação por dano moral coletivo.

2.1 Direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos

Até o advento da Lei 8.078/90, o entendimento relativo ao direito coletivo e 
difuso decorria especialmente de reflexões doutrinárias e das referências iniciais 
da Lei 7.347/85. O Código de Defesa do Consumidor, ao conceituá-los, no art. 
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81,10 bem como instituir a categoria de direitos individuais homogêneos, promo-
veu importante avanço no debate doutrinário. 

Os direitos difusos são metaindividuais, de natureza indivisível, comuns a 
toda uma categoria de pessoas não determináveis que se encontram unidas em 
razão de uma situação de fato. 

Na conceituação legal de direitos difusos, optou-se pelo critério da indeter-
minação dos titulares e da ausência entre eles de relação jurídica base (aspecto 
subjetivo) e pela indivisibilidade do bem jurídico (aspecto objetivo). 

Como exemplos de proteção de interesses difusos, citem-se medidas preven-
tivas (jurisdicionais ou não) para evitar a poluição do ar de determinada cidade, 
a veiculação de publicidade enganosa ou abusiva (art. 37 do CDC). Quem são, 
afinal, os titulares do direito? Quem são os beneficiários de eventual tutela jurisdi-
cional que viesse a impedir os fatos indicados? Todos as pessoas expostas a eles. 
Não se poderia nem mesmo afirmar que essas pessoas se limitam, por exemplo, 
aos moradores da cidade poluída, pois os não moradores (turistas, visitantes) tam-
bém são titulares do direito. Mais do que isso: a proteção ao meio ambiente não se 
restringe a aspectos físicos e regionais. Os direitos difusos, portanto, pertencem à 
comunidade, a um número indeterminável de pessoas. São materialmente difusos. 
Não é uma lei que o define como tal, mas a sua própria natureza. 

Os direitos coletivos, por seu turno, são os transindividuais, de natureza indi-
visível, pertencentes a um grupo determinável de pessoas (categoria de pessoas), 
ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. 

Como exemplo de direito coletivo, cite-se o interesse de todos contratantes 
de determinado plano de saúde de não sofrerem reajuste das parcelas mensais em 
desacordo com orientação legal ou em ofensa à cláusula geral da boa-fé objetiva 
(art. 51, IV, do CDC). Cite-se, ainda na área de consumo, o reconhecimento de 
nulidade de determinada cláusula padrão, utilizada em milhares de contrato por 
incorporadora imobiliária com atuação em âmbito nacional. Nos dois casos, ajui-
zada ação civil pública (ou coletiva), os efeitos da sentença irão atingir todos que 
estiverem na situação indicada - categoria de pessoas determinadas. Se a demanda 
coletiva houver sido proposta, por exemplo, por associação de consumidores, os 
benefícios de eventual julgamento favorável não ficarão restritos aos associados, 
mas serão usufruídos por todos os consumidores – pessoas determinadas – que 
estão na situação de ilegalidade questionada na ação. É nesse sentido que deve 
ser compreendida a extensão ultra partes dos efeitos da decisão referida pelo art. 
103, II, do CDC. 11

10  “Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, 
ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I – interesses ou direitos difusos, 
assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas in-
determinadas e ligadas por circunstâncias de fato; II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste 
código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si 
ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendi-
dos os decorrentes de origem comum.” Relembre-se que, em razão de total integração entre a Lei 8.078/90 e Lei 7.347/85, 
os conceitos acima transcritos referem-se a qualquer espécie de direitos e não apenas os relativos aos consumidores.
11  Márcio Mafra chama a atenção para aspecto importante na distinção entre os direitos difusos e coletivos. Para o autor, 
apenas os primeiros são materialmente coletivos. Os coletivos estricto sensu são, na verdade, direitos individuais, que, por 
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Por fim, os direitos individuais homogêneos estão definidos no artigo 81, III, 
do CDC, simplesmente como aqueles “decorrentes de origem comum”. Entretan-
to, para uma melhor compreensão desta categoria, faz-se necessária análise mais 
ampla da Lei 8.078/90, especialmente do disposto nos arts. 91 a 100 que integram 
o Capítulo II (das ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogê-
neos), bem como brevíssimo enfoque restrospectivo. 

A Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) cuidava, em sua redação ori-
ginal, apenas dos direitos difuso e coletivo. A tutela dos interesses individuais 
homogêneos foi instituída no Brasil, conforme já consignado, pela Lei 8.078/90, 
sob a inspiração da class actions for damages do direito norte-americano. Objeti-
va-se o ressarcimento dos danos (morais e materiais) pessoalmente sofridos como 
decorrência do mesmo fato. Não se cuida, destaque-se desde logo, de condenação 
por dano moral coletivo, a qual se vincula a direitos difusos e coletivos, e sim 
aproveitamento de provimento jurisdicional coletivo para posterior liquidação do 
dano invidual.

De fato, a leitura do art. 91 e seguintes da Lei 8.078/90 (Código de Defesa 
do Consumidor) conduz ao entendimento de que a tutela de direito individual ho-
mogêneo concerne a um único fato gerador de diversas pretensões indenizatórias. 
Há duas fases no processo. A inicial, promovida pelo legitimado coletivo, em que 
se busca o reconhecimento e declaração do dever de indenizar. A segunda fase 
é o momento da habilitação dos beneficiados na ação, com o fim de promover a 
execução da dívida reconhecida no âmbito coletivo.

Assim, a sentença, na hipótese de tutela de direito individual homogêneo, 
deve ser genérica limitando-se a reconhecer a responsabilidade do réu pelos danos 
causados (art. 95 do CDC). Futuramente, deverão as vítimas habilitarem-se no 
processo, a título individual, para procederem à liquidação da sentença, provando 
o dano sofrido, o seu montante, e que se encontram na situação amparada pela 
decisão.

No caso, o pedido de condenação genérica pode abranger os danos materiais 
e morais. Mas na hipótese, é bom ressaltar, não se trata, à evidência, de dano mo-
ral coletivo e sim de soma de danos morais individuais. 

Para melhor esclarecer, imagine-se serviço de proteção ao crédito que, ape-
sar da limitação temporal expressa de cinco anos, prevista no art. 43 § 1º do CDC, 

razões de economia e celeridade processual e, também, para evitar decisões contraditórias, podem ser veiculados numa 
única ação, ganhando dimensão processual coletiva. “A nota de transindividualidade do ponto de vista material, é típica 
somente dos direitos difusos. Do ponto de vista processual, a transindividualidade se verifica pela permissão de que de-
terminado direito individual seja veiculado por intermédio de ação coletiva, quando a coisa julgada beneficia ou prejudica 
indistintamente todos os representados. [...] Os direitos coletivos são [...] interesses ou direitos individuais que ganham o 
caráter de indivisibilidade e transindividualidade quando veiculados mediante ações coletivas, pelo artifício da extensão 
subjetiva da coisa julgada, quando, aí então, o resultado tem de ser uniforme pra toda a classe invariavelmente.” Op. cit, p. 
196-197. O raciocínio, embora minoritário em sede doutrinária, é apropriado para algumas espécies de direitos coletivos. 
De fato, podem ser considerados individuais o direito e pretensão correspondentes a evitar determinado reajuste ilegal de 
mensalidade escolar. Esta tutela pode ser obtida em ação individual, a qual irá beneficiar unicamente o autor da demanda. 
Do mesmo modo, pode-se requerer, em demanda individual, a declaração de nulidade de determinada cláusula inserida 
em contrato padrão. Ambas as situações podem ser veiculadas em ação coletiva e beneficiar todos os consumidores que 
se enquadram no caso. Ao revés, um consumidor, pessoa natural, não pode levar ao Judiciário pedido de interrupção de 
publicidade enganosa ou abusiva (art. 37 do CDC). O direito não é dele e sim da comunidade. Haveria ilegitimidade ativa 
para a causa.          
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insiste em manter em suas base de dados inscrições de consumidores pelo prazo 
de dez anos. Na hipótese, é possível o ajuizamento de ação coletiva, com provi-
mento jurisdicional no sentido de exlcuir todos os registros com prazo superior 
a cinco anos (direito coletivo), bem como indenizar os danos morais e materiais 
dos consumidores que estavam inscritos indevidamente (direito individual homo-
gêneo).12

Além do pedido de exclusão, é viável o requerimento de indenização, por 
dano moral e material, sofrida por cada consumidor individualmente (tutela de di-
reito individual homgêneo). Em relação a este pedido, haverá, num primeiro mo-
mento, condenação genérica, “fixando-se a responsabilidade do réu pelos danos 
causados” (art. 95 do CDC). A apuração do quantum indenizatório dependerá de 
futura habilitação no processo das vitimas (art. 91 e 97). Na hipótese, a indeniza-
ção por dano moral é individual. Nada tem a ver com o dano moral coletivo, que 
se vincula a ofensa a direitos coletivos e difusos. O art. 91 é bastante esclarecedor 
ao se referir a “danos individualmente sofridos.” Cuida-se, portanto, de tratamen-
to processual coletivo a direitos individuais.

Na mesma ação coletiva poderia ser veiculado, cumulativamente, pedido 
de condenação por dano moral coletivo, em face de ofensa a direito coletivo dos 
consumidores cujos nomes foram mantidos irregularmente nos bancos de dados 
de proteção ao crédito. O valor da condenação, de caráter punitivo, seria revertido 
ao fundo criado pelo art. 13 da Lei 7.347/85.

3. DANO MORAL COLETIVO 

3.1 Previsão legal

Antes de problematizar, é importante deixar claro que o dano moral coletivo 
está consagrado expressamente no ordenamento jurídico brasileiro. 

Cite-se, inicialmente, o disposto no art. 6º da Lei 8.078/90 (Código de De-
fesa do Consumidor), dispositivo que enumera os direitos básicos do consumidor, 
verbis: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva proteção e 
reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (...) 
VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção 
ou reparação de danos patrimonias e morais, individuais, coletivos e difusos (...)” 
– grifou-se.

De modo mais evidente, até porque abrangendo qualquer espécie de direito 
difuso ou coletivo, foi a alteração legislativa do caput do art. 1º da Lei 7.347/85 
(Lei da Ação Civil Pública), promovida, em junho de 1994, pela Lei 8.884.

12  É irregular o registro em entidade de proteção ao crédito (SPC, Serasa etc) que não atende a todos os requisitos indicados 
no art. 43 do CDC, entre eles o limite temporal de cinco anos, cabendo indenização por danos morais e materiais. A pro-
pósito, registre-se a ementa do Recurso especial n. 51.158: “[...] O banco que promove a indevida inscrição de devedor no 
SPC e em outros bancos de dados responde pela reparação do dano moral que decorre dessa inscrição. A exigência de prova 
de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular. Já a indenização pelo 
dano material depende de prova de sua existência, a ser produzida ainda no processo de conhecimento.”
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Antes da Lei 8.884/94, a redação do caput era a seguinte: “Art. 1º Regem-se, 
pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabi-
lidade por danos causados (...)” aos direitos coletivos, na seqüência, indicados.

Em 11 de junho de 1994, foi promulgada a Lei 8.884, a qual estabeleceu a 
seguinte e nova redação ao art. 1º da Lei 7.347/85: “Regem-se, pelas disposições 
desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos 
morais e patrimoniais causados: I - ao meio ambiente; II - ao consumidor; III - a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; IV - a 
qualquer outro interesse difuso ou coletivo: V - por infração da ordem econômi-
ca.” (grifou-se)

Ou seja, além de condenação pelos danos materiais causados ao meio am-
biente, consumidor ou a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, destacou, 
a nova redação do art. 1º, a responsabilidade por dano moral em decorrência de 
violação de tais direitos, tudo com o propósito de conferir-lhes proteção diferen-
ciada.

Todavia, a expressa previsão do que se tem denominado dano moral co-
letivo traz inúmeros questionamentos. Qual o sentido da expressão dano moral 
coletivo? Quais são os seus pressupostos? É possível buscá-los na disciplina pri-
vada da responsabilidade civil? O conceito de dano moral coletivo se aproxima da 
compreensão do dano moral individual? O dano moral coletivo está associado ao 
abalo coletivo de integridade psíquica? O objetivo da condenação por dano moral 
coletivo é meramente punitivo? Sendo assim, quais os critérios para fixação do 
seu valor? Aceito o caráter punitivo, é possível a imposição simultânea de sanções 
administrativas e penais?

As respostas não podem ser valida e legitimamente encontradas no mode-
lo teórico da responsabilidade civil forjado para relações privadas e individuais, 
considerando os objetivos diversos das leis que protegem direitos coletivos. Sus-
tenta-se aqui que as soluções devem necessariamente prestigiar uma efetiva tutela 
dos direitos coletivos e difusos, da qual se sobressai o aspecto preventivo da lesão. 
A prevenção só pode ser alcançada se houver instrumentos eficazes para punir o 
comportamento que ofenda ou, em certos casos, ameace, ofender direitos metain-
dividuais. 

Em face da exagerada simplicidade com que o tema foi tratado legalmente, 
a par da ausência de modelo teórico próprio e sedimentado para atender aos con-
flitos transindividuais, faz-se necessário construir soluções que vão se utilizar, a 
um só tempo, de algumas noções extraídas da responsabilidade civil, bem como 
de perspectiva própria do direito penal.  

Portanto, na seqüência, após verificação de posições doutrinárias a respei-
to do tema, são realizadas referências a tópicos da responsabilidade civil com o 
objetivo de demonstrar que nem todos os seus elementos e controvérsias podem 
legitimamente ser transportados para uma tentativa de definição do dano moral 
coletivo. Procura-se, também, mostrar que, mesmo nas relações privadas indivi-
duais, admite-se a função punitiva da responsabilidade civil, o que é um forte e 
decisivo argumento para aceitá-la nos litígios e lesões decorrentes de conflitos de 
massa.
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3.2 Revisão bibliográfica

O dano moral coletivo já foi objeto de importantes estudos doutrinários. 
Sem qualquer pretensão de aludir a tudo que se produziu na área, indicam-se rele-
vantes trabalhos doutrinários para posterior avaliação crítica.

Xisto Tiago de Medeiros Neto, após destacar avanço legal da proteção aos 
interesses de essência moral (extrapatrimonial) e aos direitos coletivos (lato sen-
su), registra: “A ampliação dos danos passíveis de ressarcimento reflete-se des-
tacadamente na abrangência da obrigação de reparar quaisquer lesões de índole 
extrapatrimonial, em especial as de natureza coletiva, aspecto que corresponde 
ao anseio justo, legítimo e necessário apresentado pela sociedade de nossos dias. 
Atualmente, tornaram-se necessárias e significativas para a ordem e a harmonia 
social a reação e a resposta do Direito em face de situações em que determinadas 
condutas vêm a configurar lesão a interesses: juridicamente protegidos, de caráter 
extrapatrimonial, titularizados por uma determinada coletividade. Ou seja, adqui-
riu expressivo relevo jurídico, no âmbito da responsabilidade civil, a reparação do 
dano moral coletivo (em sentido lato).”13

Defende o autor que o conceito de dano moral coletivo não deve se restringir 
ao sofrimento ou à dor pessoal e sim ser compreendido como toda modificação 
desvaliosa do espírito coletivo, ou seja, a qualquer violação aos valores funda-
mentais compartilhados pela coletividade.14 “Com efeito, toda vez em que se vis-
lumbrar o ferimento a interesse moral (extrapatrimonial) de uma coletividade, 
configurar-se-á dano passível de reparação, tendo em vista o abalo, a repulsa, a 
indignação ou mesmo a diminuição da estima, infligidos e apreendidos em dimen-
são coletiva (por todos os membros), entre outros efeitos lesivos. Nesse passo, é 
imperioso que se apresente o dano como injusto e de real significância, usurpando 
a esfera jurídica de proteção à coletividade, em detrimento dos valores (interesses) 
fundamentais do seu acervo.”15

Por fim, em relação à destinação do dinheiro decorrente da condenação em 
dano moral coletivo, observa: “o direcionamento da parcela pecuniária ao Fundo 
é de importância indiscutível por apresentar-se a lesão, em essência, ainda mais 
fluida e dispersa no âmbito da coletividade. Além disso, tenha-se em conta que a 
reparação em dinheiro não visa a reconstituir um bem material passível de quanti-
ficação, e sim oferecer compensação diante da lesão a bens de natureza imaterial 
sem equivalência econômica, e sancionamento exemplar ao ofensor, rendendo-se 
ensejo para se conferir destinação de proveito coletivo ao dinheiro recolhido.”16 

Carlos Alberto Bittar Filho conceitua o dano moral coletivo como “injusta 
lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica 
de um determinado círculo de valores coletivos.” Em seguida, esclarece: “Quando 
se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patri-

13  Dano moral coletivo. São Paulo, LTr, 2004, p. 134.
14  Ibid., p. 136.
15  Ibid., p. 136-137.
16  Ibid, p. 177.
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mônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente con-
siderado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista 
jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu 
aspecto imaterial. Tal como se dá na seara de dano moral individual, aqui também 
não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo 
simples fato da violação (damnum in re ipsa).” 17

No que diz respeito à função da condenação, sustenta ser necessária utiliza-
ção “da técnica do valor de desestímulo, a fim de que se evitem novas violações 
aos valores coletivos, a exemplo do que se dá em tema de dano moral individual; 
em outras palavras, o montante da condenação deve ter dupla função: compensa-
tória para a coletividade e punitiva para o ofensor; para tanto, há que se obedecer, 
na fixação do quantum debeatur, a determinados critérios de razoabilidade elen-
cados pela doutrina (para o dano moral individual, mas perfeitamente aplicáveis 
ao coletivo), como, v.g., a gravidade da lesão, a situação econômica do agente e 
as circunstâncias do fato.” 18 

André de Carvalho Ramos, por sua vez, expõe: “O ponto-chave para a acei-
tação do chamado dano moral coletivo está na ampliação de seu conceito, deixan-
do de ser o dano moral um equivalente da dor psíquica, que seria exclusividade 
de pessoas físicas.” Argumenta que qualquer abalo no patrimônio moral de uma 
coletividade também merece reparação.19 Em outra passagem, ressalta: “Deve-
mos ainda considerar que o tratamento transindividual aos chamados interesses 
difusos e coletivos origina-se justamente da importância destes interesses e da 
necessidade de uma efetiva tutela jurídica. Ora, tal importância somente reforça 
a necessidade de aceitação do dano moral coletivo, já que a dor psíquica que ali-
cerçou a teoria do dano moral individual acaba cedendo lugar, no caso do dano 
moral coletivo, a um sentimento de desapreço e de perda de valores essenciais que 
afetam negativamente toda uma coletividade.” 20

Destaque-se a posição de Luiz Gustavo Grandinetti. O autor, em artigo cujo 
título já indica a sua concepção sobre o dano moral coletivo – Responsabilidade 
por dano não-patrimonial a interesse difuso – sustenta os seguintes pontos acerca 
da matéria: 1) Mostra-se inconveniente a separação rígida entre interesse público-
pena e interesse privado-reparação (ressarcimento ou reintegração) 2) Quando 
se protege o interesse difuso, o que se está protegendo, em última instância, é o 
interesse público; 3) Tal interesse público pode ser tutelado pelo modo clássico 
de tutela dos interesses públicos, tipificando-se a conduta do agente causador do 
dano como crime e sancionando com uma pena criminal, mas pode ocorrer, por 
razões várias, que o ordenamento jurídico não tipifique tal conduta como crime, 
caso em que os instrumentos próprios para a proteção de interesses privados aca-
bam assumindo nítida função substitutiva da sanção penal; 4) Deve-se admitir 

17  Dano moral coletivo no atual contexto brasileiro. Revista de Direito do Consumidor n. 12. São Paulo, Revista dos Tri-
bunais, out-dez, 1994, p. 55.
18  Ibid, p. 59.
19 Ação civil pública e o dano moral coletivo. Revista de Direito do Consumidor n. 25, São Paulo, Revista dos Tribunais, 
jan-mar, 1988, p. 82.
20  Ibid., p. 82.
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uma certa fungibilidade entre as funções sancionatória e reparatória em matéria 
de interesses difusos lesionados; 6) Com essa conformação e preocupação, surge 
o recém denominado dano moral coletivo, o qual deixa a concepção individualista 
caracterizadora da responsabilidade civil para assumir uma outra mais socializa-
da, preocupada com valores de uma determinada comunidade e não apenas com o 
valor da pessoa individualizada. 21 

Vitor Fernandes Gonçalves, por fim, sustenta o caráter punitivo da indeni-
zação decorrente de violação aos direitos difusos. Apresenta, realizando paralelo 
ao punitive damages do common law, diversas vantagens em favor do sistema 
adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro.22

4. APROXIMAÇÃO COM O DIREITO PENAL E FUNÇÃO PUNITIVA DA  
RESPONSABILIDADE CIVIL

A correta compreensão dano moral coletivo não se deve vincular, como já 
se destacou, a todos elementos e racionalidade próprios da responsabilidade civil 
nas relações privadas individuais. Na verdade, o objetivo de se prever, ao lado da 
possibilidade de indenização pelos danos materiais, a condenação por dano moral 
coletivo só encontra justificativa pela relevância social e interesse público inexo-
ravelmente associados à proteção e tutela dos direitos metaindividuais.

Como se demonstrou nos itens anteriores, os direitos coletivos não se enqua-
dram em modelos teóricos dos ramos tradicionais do ordenamento jurídicos. São 
uma nova categoria cuja compreensão exige análise funcional. 

Especificamente em relação à positivação do denominado dano moral cole-
tivo, a função é, mediante a imposição de novas e graves sanções jurídicas para 
determinadas condutas, atender ao princípio da prevenção e precaução, de modo 
a conferir real e efetiva tutela ao meio ambiente, patrimônio cultural, ordem ur-
banística, relações de consumo e a outros bens que extrapolam o interesse indi-
vidual. É evidente, portanto, neste aspecto, a aproximação com a finalidade do 
direito penal, pois “a característica do ordenamento jurídico penal que primeiro 
salta aos olhos é a sua finalidade preventiva: antes de punir, ou com o punir, evitar 
o crime.”23 

A propósito, cumpre transcrever observação de Cláudia Lima Marques, An-
tônio Benjamim e Bruno Miragem. Os autores também vinculam a função pre-
ventiva do direito penal do consumidor com seu caráter repressivo, evidenciando 
os pontos em comum apontados: “O direito penal do consumidor – assim como 
o próprio direito do consumidor – cumpre, idealmente, ao lado de seu caráter re-
pressivo, uma função eminentemente preventiva. Não corre – ou não deve correr 
– atrás do dano, a ele se antecipa. Mais do que preventivo, hoje se reconhece a 
esse direito penal pós-moderno um função de evitar o dano a todo custo, mesmo 

21  Responsabilidade por dano não-patrimonial a interesse difuso (dano moral coletivo) Revista da Emerj. V. 3, n. 9, 2000, 
p. 24-31
22  Op. cit. ,p. 238-246.
23  Francisco de Assis Toledo, Princípios básicos de direito penal, 4 ed, São Paulo, Saraiva, 1991, p. 3.
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quando inexiste certeza científica sobre sua probabilidade de ocorrência. Já não é 
mais um direito penal, baseado no princípio da prevenção, mas um edifício san-
cionatório fundado no princípio da precaução. 24 

A análise elaborada pelos autores, embora dirigida ao direito do consumidor, 
aplica-se, pelos fundamentos, a todas as espécies de tutela de direitos metaindi-
viduais.

Portanto, em que pese a utilização de termos recorrentes na disciplina da 
responsabilidade civil das relações privadas individuais (“dano” e “moral”), não 
é necessariamente nesta área que o intérprete deve buscar as respostas. Todavia, 
como reforço de argumento para conclusão relativa ao caráter punitivo do dano 
moral coletivo, é importante ressaltar a aceitação da sua função punitiva até mes-
mo nas relações privadas individuais. Para tanto, faz-se rápida referência à res-
ponsabilidade civil.

A idéia da responsabilidade civil, presente em qualquer comunidade social, 
está vinculada, inicialmente, ao preceito ético de não prejudicar o outro - neminem 
laedere - e, ao mesmo tempo, de reparação do dano (indenização) ao lesado. 

Sérgio Cavalieri assim traça as linhas conceituais da responsabilidade civil: 
“designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo decorrente da violação de 
um outro dever jurídico. Em apertada síntese, responsabilidade civil é um dever 
jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um 
dever jurídico originário.”25

Em perspectiva histórica, foram os juristas franceses Domat e Pothier que 
se debruçaram sobre a noção de responsabilidade civil do direito romano para 
construir a teoria inspiradora do Código Civil francês e de todas as legislações 
modernas. Foi no Código Civil napoleônico de 1804, principalmente no disposto 
nos arts. 1.382 e 1.383, que o mundo ocidental foi buscar os pressupostos da res-
ponsabilidade civil que se baseia, como se sabe, na teoria da culpa.26

Os países da família romano-germânica, justamente sob a influência do Code 
Napoleon, adotaram para o direito privado, uma cláusula geral definidora do ato 
ilicíto e vinculado a ele a noção de responsabilidade civil. Os pressupostos (elemen-
tos), para configuração do dever de indenizar, são, de regra, os seguintes: 1) ação 
ou omissão do agente; 2) conduta intencional ou culposa (negligência, imprudência 
imperícia); 3) dano; 4) relação de causalidade entre o dano e a conduta.

24  Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 791.
25  Programa de responsabilidade civil 5ed. Malheiros, São Paulo, 2003, p. 24. 
26  Aguiar Dias, Da responsabilidade civil. Forense, Rio de Janeiro, p. 44. A respeito, afirma Alvino Lima: “A teoria clás-
sica da culpa, que é a armadura da responsabilidade civil extracontratual das legislações modernas, recebeu do direito 
justinianeu a celula mater, da qual nasceu o princípio genérico daquela responsabilidade, cristalizado no preceito do art. 
1382 do CC de Napoleão.” A responsabilidade civil pelo fato de outrem. 2 ed. rev. e atual. por Nelson Nery Jr. São Pau-
lo, Revista dos Tribunais, 2000, p. 19. Apesar da conhecida denominação de responsabilidade aquiliana como sinônima 
de responsabilidade baseada na culpa, existem divergências doutrinárias quanto a existência e grau de importância do 
elemento culpa no direito romano, especialmente na Lex Aquilia.  Ensina Aguiar Dias que alguns autores negam que a 
noção da culpa estivesse inserida na Lex Aquilia, argumentando, inclusive, que o princípio in lege aquilia et levissim culpa 
venit decorreu de mera interpolação. Para o autor, “a noção de culpa sempre foi precária no direito romano, onde jamais 
chegou a ser estabelecida como princípio geral ou fundamento da responsabilidade (...)”. De qualquer modo, foi na Lex 
Aquilia (possivelmente do século III antes de Cristo), que inicialmente se esboçou um princípio geral da reparação do dano 
constituindo-se, ainda que se considere ausente o elemento culpa, em fonte direta da concepção de responsabilidade civil 
extracontratual, nomeada, também, de responsabilidade aquiliana. Op. cit., p. 42-47.
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No Brasil, antes da edição do Código Civil de 1916, inexistia preceito gené-
rico definindo o ato ilícito ou trazendo os pressupostos gerais da responsabilidade 
civil. Era no artigo 159 do Código Civil de 191627 que, até o início de vigência do 
novo Código, se encontrava o fundamento da responsabilidade civil extracontra-
tual ou aquiliana. 

O atual Código Civil, promulgado em janeiro de 2002, trouxe, como se sabe, 
disposição sobre a responsabilidade civil aquiliana no art. 186, o qual prevê ex-
pressamente que o dano pode ser exclusivamente moral, verbis: “Aquele que, por 
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” O dispositivo 
complementa-se com o art. 927 – “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo – cujo parágrafo único trata, ge-
nericamente, de hipóteses de responsabilidade objetiva “quando a atividade nor-
malmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 
os direitos de outrem.”

Quanto à função específica da responsabilidade civil, destaque-se que, origi-
nalmente, no direito romano, não havia distinção entre ilícito civil e penal. “Pena 
e reparação se confundem; responsabilidade penal e civil não se distinguem. A 
evolução operou-se, conseqüentemente, no sentido de se introduzir o elemento 
subjetivo da culpa e diferenciar a responsabilidade civil da penal.”28

Atualmente, o mesmo fato pode gerar responsabilidade civil e penal. Afir-
ma-se, tradicionalmente, que o objetivo da responsabilidade penal é punitivo,29 
enquanto a função da responsabilidade civil seria meramente indenizatório. Além 
disso, no primeiro caso, tutela-se interesse público e no segundo interesse mera-
mente privado.30

A assertiva não é absolutamente verdadeira como se demonstrará. Embo-
ra primordial a função reparatória da responsabilidade civil nas relações pri-
vadas individuais, existem, ao seu lado, as funções punitiva e preventiva.31 Em 
algumas situações, a função punitiva assume maior relevância que a função 
reparatória.

Em obra monográfica sobre a punição na responsabilidade civil, Vitor Fer-
nandes Gonçalves ressalta: “em verdade, a teoria da indenização punitiva não 

27  “Art. 159 Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a 
outrem, fica obrigado a reparar o dano”
28  Alvino Lima, op. cit., p. 27.
29  A incidência da sanção penal pressupõe a prévia definição do fato como crime em atenção ao princípio da anterioridade 
e da reserva legal.  O art. 5o, XXXIX, da CF, dispõe que “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 
cominação legal”. O mesmo princípio é repetido pelo art. 1o, do Código Penal.
30  Ilustre-se com passagem de Carlos Roberto Gonçalves: “No caso da responsabilidade penal, o agente infringe uma 
norma de direito público. O interesse lesado é o da sociedade. Na responsabilidade civil, o interesse diretamente lesado é o 
privado. O prejudicado poderá pleitear ou não a reparação.” Responsabilidade civil 8 ed. São Paulo, Saraiva, 2003, p. 19.
31  As funções sancionatória e preventiva são consideradas como sinônimas para parte da doutrina, como esclarece Maria 
Celina Bondin de Moraes ao discorrer sobre o dano moral: “De um lado, deve, como qualquer ressarcimento, compensar 
a vítima através da indenização pelos danos (rectius, dores) sofridos. É a chamada função compensatória. De outro lado, 
ao se propor que as condições econômicas das partes sejam consideradas, assim como grau de culpa do ofensor, é estabe-
lecida uma outra causa de ressarcimento, desta vez visando punir o ofensor ou, com diz o Ministro Sálvio, desestimulá-lo 
a repetir o ato danoso. É a chamada função punitiva, que alguns chamam de função preventiva, pedagógica ou exemplar.” 
Op. cit., p. 31-32. 
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constitui propriamente uma novidade no âmbito da responsabilidade civil, senão 
uma tendência, outrora universal, que foi retomada.”32 

Esclarece o autor, examinando o ordenamento jurídico nacional, que di-
versas são as situações em que a função punitiva se evidencia, entre elas quando 
há imposição de valores múltiplus do quantum correspondente ao prejuízo.33 O 
autor recorda, ainda, da pena civil representada pela astreinte, da dupla finali-
dade da cláusula penal: fixação antecipada das perdas e danos e coercitiva, para 
estimular o cumprimento da obrigação. Ressalta, também, o entendimento da 
doutrina e da jurisprudência acerca da função punitiva da reparação do dano 
moral.34

Por óbvio, não se exige, para admitir uma função punitiva da responsabilida-
de civil, a presença de todos os requisitos que caracterizam o punitive damagens 
(ou punitory damages) próprios do sistema common law, vale dizer, o pagamento 
de valor, em favor do lesado, além da quantificação do dano, com nítido objetivo 
punitivo.35 

Na verdade, compreender a função punitiva passa pelo próprio sentido das 
palavras. Para alguns, apenas a reparação do dano como conseqüência do ato ilíci-
to, a restituição aproximada do lesado ao status quo ante, sem qualquer acréscimo 
ao valor, não seria pena e, portanto, não haveria que se falar em indenização pu-
nitiva. Todavia, tomando-se uma acepção mais ampla do termo sanção,36 coinci-
dente como reação do ordenamento jurídico, é evidente que a indenização, mesmo 
quando do exato tamanho do dano, possui caráter punitivo. 

Exatamente nessa linha, é o entendimento de Eduardo Ribeiro: “A responsa-
bilidade civil, traduzida na obrigação de reparar o dano, encontra seu fundamento 
no princípio neminem laedere, que constitui pressuposto da vida em sociedade. 
Ocorrendo a lesão, haverá de ser reparada, colocando-se as coisas, quanto possí-
vel, no estado anterior. Entretanto, quando o ordenamento prevê a obrigação de 
reparar, como uma conseqüência da lesão, atende, igualmente, a outros fins. Re-
leva, sem dúvida [...] a finalidade de prevenção, seja a geral, dizendo com toda 
a comunidade, seja a que se refere ao causador da lesão. Não é apenas o direito 
penal que visa a tais objetivos. Não se vinculasse aos ilícitos civis uma sanção, 
previsível que o número desses crescesse vertiginosamente.”37

32  A punição na responsabilidade civil: a indenização do dano moral e da lesão a interesses difusos. Brasília, Brasília 
Jurídica, 2005, p. 183-184.
33  O autor indica, como exemplo, os arts. 561, 1.446, 1.530/1.532, 1547 e 1550, todos do Código Civil de 1916. Op. cit., 
p.184-185. Cite-se, no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), o disposto no parágrafo único do art. 42: “O 
consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 
excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
34  Op., cit, p. 183-197.
35  Sobre punitive damages, v. Maria Celina Bodin Moraes, op. cit. p. 253-264. V. análise exaustiva de Vitor Fernandes 
Gonçalves, o qual indica, inclusive, as inúmeras divergências que o assunto gera nos países do common law. Op. cit., p. 
23-180.
36  Adota-se o conceito de sanção jurídica para toda conseqüência negativa imposta pelo ordenamento jurídico como re-
presália a seus comandos. Como sintetiza Marcos Bernardes de Mello, “se constitui um revide do ordenamento à violação 
de suas normas, é evidente que se trata de uma sanção.” Teoria do fato jurídico: plano de validade. 3. ed. rev. São Paulo, 
Saraiva, 1999, p. 46. 
37  Prefácio à obra de Vitor Fernandes Gonçalves, A punição na responsabilidade civil: a indenização do dano moral e da 
lesão a interesses difusos. Brasília, Brasília Jurídica, 2005, p. 12.
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Todavia, mesmo tomando-se a função punitiva no sentido de condenação 
em valor acima do suficiente para reparação do dano, existem, como indicado, 
várias situações consagradas na legislação brasileira. Acrescente-se, apenas 
como mais um exemplo, o disposto no art. 773 do atual Código Civil: “O segu-
rador que, ao tempo do contrato, sabe estar passado o risco de que o segurado 
se pretende cobrir, e, não obstante, expedi a apólice, pagará em dobro o prêmio 
estipulado.” 

Acrescente-se que a função punitiva é amplamente admitida pela doutrina 
e jurisprudência em relação à indenização por dano moral individual.38 Para este 
entendimento, que parece ser majoritário, sustenta-se que a reparação do dano 
moral (individual) deve revestir-se de caráter dúplice: indenizatório e punitivo 
(pedagógico). Objetiva-se oferecer compensação ao lesado para mitigar a lesão, 
a alteração do bem-estar psicofísico, bem como desestimular o ofensor a agir do 
mesmo modo no futuro.39

Portanto, ainda que se entenda que a análise do dano moral coletivo deve 
se dar unicamente à luz dos pressupostos da responsabilidade civil nas relações 
privadas, é possível admitir, sem grandes dificuldades, sua função punitiva. Se até 
nas relações privadas individuais se admite a função punitiva da responsabilidade 
civil, com maior razão se deve aceitar tal caráter nas lesões a direitos coletivos.

Para finalizar, registrem-se os ensinamentos de Fernando Noronha, o qual, 
com felicidade, conclui: 1) A responsabilidade civil possui, também, função pu-
nitiva: 2) a função punitiva está associada a função preventiva própria da res-
ponsabilidade penal;  3) Esta função assume especial relevância em face de da-
nos transindividuais: “Esta função da responsabilidade civil é paralela à função 
sancionatória e, como esta, tem finalidades similares às que encontramos na res-
ponsabilidade penal, desempenhando, como esta, funções de prevenção geral e 
especial: obrigando o lesante a reparar o dano causado, contribui-se para coibir 
a prática de outros atos danosos, não só pela mesma pessoa como sobretudo por 
quaisquer outras. Isto é importante especialmente no que se refere a danos que 
podem ser evitados (danos culposos). Em especial quanto aos danos transindivi-
duais (...), com destaque para os resultantes de infrações ao meio ambiente, tem 
sido muito enfatizada a necessidade de punições “exemplares”, através da respon-
sabilidade civil, como forma de coagir as pessoas, empresas e outras entidades 
a adotar todos os cuidados que sejam cogitáveis, para evitar a ocorrência de tais 
danos. A Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85) indiretamente veio estimular 
a imposição dessas punições através do instituto da responsabilidade civil, quando 
abriu a possibilidade de condenação em indenizações que revertem para fundos 
de defesa de direitos difusos (a respeito dos quais importa ver em especial a Lei 
n. 9.008/95).” 40

38  V., a propósito, Wesley de Oliveira Louzada Bernardo, op., cit., p. 169 a 177.
39  Nesta linha, é o Projeto de Lei 6.960, do Deputado Ricardo Fiúza, o qual propõe a inserção do seguinte dispositivo 
no Código Civil: “A reparação do dano moral deve constituir-se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao 
lesante.”
40  Op. cit., p.  441.
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A conclusão, em síntese, é que, por ausência da sedimentação, no campo do 
direito material, de modelo teórico próprio, o entendimento acerca do dano moral 
coletivo decorre de enfoque multifacetado e, no que diz respeito à finalidade puni-
tiva, tanto sob uma perspectiva civil como penal, é possível considerar a presença 
de tal caráter sancionatório.

5. DANO MORAL (INDIVIDUAL)

A referência destacada ao dano moral possui três propósitos: 1) Demonstrar 
que a tradicional dicotomia dano moral e material não atende à caracterização de 
ofensa a direitos metaindividuais; 2) Dano moral não é sinônimo de dano extrapa-
trimonial 3) O dano moral decorre de ofensa à pessoa humana; 4) O dano moral 
coletivo, na verdade, é dano extrapatrimonial, não se aproximando da noção in-
dividual de dano moral; 5) Ainda que se aceite esta aproximação, a doutrina mais 
moderna não exige a presença da dor psíquica para configuração do dano moral 
individual, portanto tal exigência é, com mais razão, absolutamente desnecessária 
para caracterização do dano moral coletivo. 

Como se sabe, a responsabilidade civil evoluiu historicamente no sentido de 
afastar a necessidade de prova de culpa do autor, consagrando, nas mais diversas 
áreas, hipóteses de responsabilidade objetiva. O dano, ao revés, continua a ser 
inexorável exigência para caracterização do ato ilícito e, conseqüentemente, do 
dever de reparar.

A propósito, destaca Gustavo Tepedino: “O dano é também elemento essen-
cial do ato ilícito e da responsabilidade civil. Cuidando-se de elemento essencial 
do ato ilícito, fonte da responsabilidade civil, sem dano não há ato ilícito, ainda 
que se esteja de conduta antijurídica.”41 

Na mesma linha, é o ensinamento de Maria Celina Bodin de Morais: “Mui-
tas são as teorias a conceituar o dano como pressuposto inafastável da responsa-
bilidade civil. De fato, quando se trata do direito da responsabilidade civil, usual-
mente se pontua: se não há dano, não há o que indenizar.”42

O dano é pressuposto inafastável da responsabilidade civil, do dever de in-
denizar. A evolução necessária diz respeito, como se verá, à necessidade de uma 
compreensão diferenciada do dano compatível à natureza dos direitos metaindi-
viduais.

Tradicional dicotomia classifica o dano em patrimonial (material) e moral. 
Também, se coloca o dano moral como sinônimo de extrapatrimonial, o que não 
é acertado, principalmente ao se deparar com lesões (ou ameaça) a direitos cole-
tivos.

O dano patrimonial é aquele que, como o próprio nome indica, constitui uma 
diminuição do patrimônio material do lesado, suscetível de avaliação pecuniária. 

41  Como coordenador da obra Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. V. I, Rio de Janeiro, 
Renovar, 2004, p. 334.
42  Maria Celina Bodin de Moraes. Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de 
Janeiro-São Paulo: Renovar, 2003, p. 144.
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Indenizar significa justamente reparar o dano causado à vitima. Sempre que pos-
sível, deve-se restabelecer o statu quo ante, a exemplo do que ocorre com a subs-
tituição do bem material destruído ou deteriorado por outro semelhante. Todavia, 
em inúmeras situações, o retorno ao estado anterior não é possível, hipótese em 
que a reparação irá se consubstanciar em indenização monetária (equivalente em 
dinheiro). 

Correto, portanto, o critério de diferenciação apresentado por Fernando No-
ronha: “A distinção entre danos patrimoniais e extrapatrimoniais parte da noção 
de patrimônio. Este é o complexo de direitos e de obrigações de uma pessoa que 
sejam suscetíveis de avaliação econômica, isto é, de valoração em termos pecuni-
ários [...] Por isso, será patrimonial, ou econômico, o dano que consiste da viola-
ção de interesses diretamente suscetíveis dessa avaliação em dinheiro.”43 

O dano material abrange, na dicção do art. 402 do Código Civil, o que a 
vítima “efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de ganhar.” Denomi-
na-se dano emergente ou positivo o que constitui uma diminuição imediata no 
patrimônio da vítima em decorrência do ato ilícito. 44 De outra parte, denomina-se 
lucro cessante o reflexo patrimonial negativo oriundo de análise prospectiva do 
ato ilícito, vale dizer, “na perda de ganho esperável, na frustração da expectativa 
de lucro, na diminuição potencial do patrimônio da vítima.”45  

Ao lado do dano patrimonial – e eivado de divergências conceituais – tem-se 
o dano moral, também, nomeado, inadvertidamente, dano extrapatrimonial

A primeira dificuldade – hoje já superada – em relação ao dano moral vin-
cula-se a sua própria admissão pelo ordenamento jurídico. Simplificando, pode-se 
apontar, em perspectiva histórica, a existência de três períodos: 1) fase da irrepa-
rabilidade do dano moral; 2) admissão, desde que fosse reflexo do dano material; 
3) Reconhecimento do dano moral independentemente do dano material; 4) Pos-
sibilidade de cumulação de danos moral e material.

Até 1966, quando em vigor o Código Civil de 1916, muitos não admitiam 
a possibilidade de indenização por dano moral, sob argumentos diversos, mas 
com destaque para os seguintes: 1) o art. 159 do Código Civil não fazia previsão 
expressa do dano moral: 2) o dano moral é inestimável ou de difícil estimação; 3) 
Seria imoral estabelecer um preço para a dor.

Esta fase restou ultrapassada com a promulgação da Constituição Federal 
de 1988, a qual colocou a dignidade da pessoa humana como fundamento da 
República Federativa do Brasil (art. 1º, III) e, ainda, fez expressa referência em 
duas passagens à indenização por dano moral (art. 5º, incisos V e X). Três anos 
depois, edita-se o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), o qual aludiu, 

43  Direito das obrigações. São Paulo, Saraiva, 2003, p. 566.
44  Ilustre-se com tradicional exemplo. O taxista, que vem a ser vítima de acidente de trânsito, possui direito à indenização 
dos valores gastos com o conserto do veículo (dano emergente), bem como a receber o que deixou de ganhar em sua pro-
fissão, enquanto o carro esteve na oficina, sendo reparado (lucro cessante). O art. 402 do atual Código Civil possui redação 
substancialmente semelhante ao art. 1.059 do Código Civil de 1916.
45  Sérgio Cavalieri Filho, o qual, em seguida, esclarece: “Pode decorrer não dó da paralisação da atividade lucrativa ou 
produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação dos rendimentos que alguém já vinha obtendo da sua profissão, como, 
também, da frustração daquilo que era razoavelmente esperado.” Op. cit., p. 90.
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também, ao direito básico do consumidor de prevenir e reparar os danos morais 
(art. 6º, incisos VI e VII). Recentemente, o novo Código Civil, promulgado em 10 
de janeiro de 2002, ao definir o ato ilícito, no art. 186, torna claro que o dano a ser 
reparado pode ser “exclusivamente moral”. 

Ao lado do avanço, em termos de consagração legislativa do dano moral, a 
doutrina mais moderna já vinha superando46 os argumentos contrários ao reconhe-
cimento do dano moral, como registra Sérgio Cavalieri: “aos poucos [...] foi sendo 
evidenciado que esses argumentos tinham fundamento um sofisma, por isso que 
não se trata de pretium doloris, mas de simples compensação, ainda que pequena, 
pela tristeza injustamente inflingida à vitima. Com efeito o ressarcimento do dano 
moral não tente à restituiu in integrum do dano causado, tendo mais uma genéri-
ca função satisfatória, com a qual se procura um bem que recompense, de certo 
modo, o sofrimento ou a humilhação sofrida. Substituiu-se o conceito de equiva-
lência, próprio do dano material, pelo de composição, que se obtém atenuando, de 
maneira indireta, as conseqüências do sofrimento.”47

De qualquer modo, em meio às controvérsias doutrinárias, o Supremo Tri-
bunal Federal, em abril de 1966, ao julgar o Recurso Extraordinário 59.940, reco-
nheceu a possibilidade de indenização dos pais por morte de filhos menores que 
não desempenhassem atividade econômica. 

Enfatiza Wesley de Oliveira Louzada que foi a partir da citada decisão que 
os tribunais passaram a admitir o dano moral, ainda que fundamentado em “bases 
muito frágeis e pressupostos errôneos”, pois “apesar de reconhecer a reparabili-
dade, persistiu o critério monetarista, vez que o fundamento da reparação era não 
a dor e o sofrimento causado aos pais pela perda do filho, mas a expectativa de 
ganhos futuros do filho, bem como os gastos efetuados pelos pais na criação e 
educação do filho até o evento trágico.” 48

46  Na verdade, o que mudou foi a própria noção de justiça em relação ao tema, como registra, coma precisão costumeira, 
Maria Celina Bodin: “O que fez com que aqueles argumentos, que ainda hoje podem ser considerados coerentes, ao menos 
sob o aspecto lógico-racional, se tornassem completamente irrelevantes em relativamente curto espaço de tempo? Não fi-
cou mais fácil solucionar os empecilhos indicados, nem mais simples aceitar que um sentimento de dor possa gerar dinhei-
ro. As controvérsias no direito da responsabilidade civil têm essa marcante característica: antes de serem técnicas, elas são 
decorrentes das diferentes concepções acerca do princípio de responsabilidade, princípio estrutural da vida em sociedade e 
que, como tantas vezes repetido, se consubstancia em conceito mais filosófico-político do que jurídico. O princípio decorre 
diretamente da idéia de justiça que tem a sociedade na qual incide. E o que mudou neste caso foi exatamente a consciência 
coletiva acerca do conceito de Justiça: o que antes era tido como inconcebível passou a ser aceitável, e, de aceitável, passou 
a evidente. Se era difícil dimensionar o dano, em questão de poucos anos tornou-se impossível ignorá-lo. Se era imoral 
receber alguma remuneração pela dor sofrida, não era a dor que estava sendo paga, mas sim a vítima, lesada em sua esfera 
extrapatrimonial, quem merecia ser (re) compensada pecuniariamente, para assim desfrutar de alegrias e outros estados de 
bem-estar psicofísico, contrabalançando (rectius, abrandando) os efeitos que o dano causara em seu espírito Apesar do re-
conhecido aspecto não-patrimonial dos danos morais, a partir de determinado momento tornou-se inustentável tolerar que, 
ao ter um direito personalíssimo seu atingido, ficasse a vítima irressarcida, criando-se um desequilíbrio na ordem jurídica, 
na medida em que estariam presentes o ato ilícito e a lesão a um direito (da personalidade), por um lado, e a impunidade, 
por outro.” Op.cit. p. 147-148.
47  Op., cit., p. 93. Quanto ao argumento de carência de previsão legal, absolutamente superado a partir do quadro legal 
instituído pela Constituição de 1988, consigne-se que, antes disso, parte da doutrina já sustentava, invocando o “interesse 
moral” a que aludia o art. 76 do Código Civil de 1916, que qualquer dano, não apenas o material. Se era verdade que o art. 
159 não fazia expressa previsão do dano moral, também era igualmente verdadeiro que o dispositivo não o excluía. Além 
disso, uma análise sistemática do Código Civil de 1916, com especial atenção ao disposto nos artigos 76, 1547 e 1548, 
conduziria à conclusão de admissão do dano moral pelo ordenamento jurídico pátrio. 
48  Op. cit., p. 91.



1�� 11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

De resto, como já se adiantou, tanto doutrina quanto a jurisprudência paci-
ficaram o entendimento de que o ato ilícito pode ensejar, isolada ou cumulativa-
mente, indenização por danos morais e patrimoniais. Neste sentido é a Súmula 
37 do Superior Tribunal de Justiça: “São cumuláveis as indenizações por dano 
material e dano moral, oriundos do mesmo fato.”

A pacificação de alguns pontos, entretanto, não significou a ausência de 
controvérsias em outros. Paradoxalmente, a própria conceituação do dano moral 
(individual), a coincidência ou não de seu conceito com o dano extrapatrimonial, 
entre outros nuanças, permanecem problemáticas,49 alimentando incertezas na 
compreensão do dano moral coletivo. 

As divergências abrangem nomenclatura, critérios de distinção50 e respecti-
vos efeitos. Longe da pretensão de se referir a todas as correntes doutrinárias, in-
dicam-se alguns pontos que, acredita-se, são proveitosos para o objetivo principal 
deste ensaio: a compreensão do dano moral coletivo.

Para uma primeira corrente, mais tradicional, o dano moral vincula-se dire-
tamente a dor espiritual, a sentimentos negativos. A propósito, Yussef Said Cahali 
esclarece: “Segundo entendimento generalizado da doutrina, e de resto consa-
grado nas legislações, é possível distinguir, no âmbito dos danos, a categoria dos 
danos patrimoniais, de um lado, dos danos extrapatrimoniais, ou morais, de outro; 
respectivamente, o verdadeiro e próprio prejuízo econômico, o sofrimento psíqui-
co ou moral, as dores, as angústias e as frustrações inflingidas ao ofendido.”51 

Embora com prestígio no passado, a associação necessária do dano moral 
com sofrimento psíquico não é a melhor e nem tem sido adotada majoritariamente 
nos tribunais. Outras duas correntes melhor conceituam o dano moral. Ambas tem 
em comum a desnecessidade da prova de sofrimento psíquico para a caracteriza-
ção do dano moral.

De fato, a dor ou, mais amplamente, a afetação do bem-estar psicofísico 
não devem ser considerados pressupostos necessários para caracterização do dano 
moral. Naturalmente a pertubação ao estado anímico da pessoa, bem como sua 
intensidade, são elementos que devem servir de ponderação na quantificação da 
indenização por dano moral. Nessa linha se sustenta que o dano moral se ca-
racteriza como ofensa aos direitos da personalidade, vale dizer, honra, imagem, 
privacidade, integridade física entre outros. Para esta corrente, o dano moral se 
configura independentemente da dor psíquica ou afetação do estado anímico da 
pessoa.52

49  Como registra Sérgio Cavalieri: “O que configura e o que não configura o dano moral? Na falta de critérios objetivos, 
essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade.” 
Op. cit., p. 97.
50  Muito citada é a crítica de Aguiar Dias: “A distinção ao contrário do que parece, não decorre da natureza do direito, bem 
ou interesse lesado, mas do efeito da lesão, do caráter de sua repercussão sobre o lesado. De forma que tanto é possível 
ocorrer dano patrimonial como dano moral em resultado de ofensa a bem material.” Op. cit., p. 729.
51  Dano moral.  2 ed. ver. atual e ampl. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1998, p. 19.
52  Embora não se possa afirmar que o entendimento é absolutamente pacífico, o Superior Tribunal de Justiça, em diver-
sas oportunidade, tem considerado o dano moral como mera violação a direitos da personalidade, o qual se configura 
independentemente de dor psíquica. Apenas a título ilustrativo, indique-se julgado em que a Corte concluiu que a mera 
violação do direito à imagem, espécie dos direitos da personalidade, é suficiente para caracterizar o dano moral. (REsp. 
267.259-RJ, DJU: 18.12.2000). Na área registros indevidos em bancos de dados de proteção ao crédito (SPC, Serasa etc), 
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Concepção mais atualizada da matéria propugna que o dano moral decorre 
necessariamente de ofensa à dignidade da pessoa humana, violação da cláusula 
geral de tutela da pessoa humana. A propósito, Maria Celina Bodin Moraes es-
clarece: “Tratar-se-á sempre de violação da cláusula geral de tutela da pessoa 
humana, seja causando-lhe um prejuízo material, seja violando direito (extrapa-
trimonial) seu, seja, enfim, praticando em relação à sua dignidade, qualquer ‘mal 
evidente’ ou ‘pertubação’, mesmo se ainda não reconhecido como parte de algu-
ma categoria jurídica.” 53 

Fernando Noronha apresenta inovadora classificação dos danos, a qual coin-
cide com a posição da Maria Celina Bodin de Moraes ao atribuir a expressão dano 
moral como exclusiva de dano à pessoa. Para o autor, numa classificação inicial, 
existem os danos pessoais, “quando são afetados valores ligados à própria pessoa 
do lesado, nos aspectos físico, psíquico ou moral, mesmo quando não seja carac-
terizável um direito de personalidade e, de outro lado, danos a coisas “quando se 
atingirem objetos do mundo externo (objetos materiais ou coisas incorpóreas).” 54  

O dano moral, nessa linha, não se confunde com o dano extrapatrimonial, 
embora as expressões sejam, invariavelmente, tomadas no mesmo sentido. O 
enfoque adequado é no sentido de que “em contraposição aos danos patrimo-
niais, são extrapatrimoniais aqueles que se traduzem na violação de quaisquer 
interesses são suscetíveis de avaliação pecuniária.” Portanto, de fato, “seria 
bom que a linguagem jurídica fizesse um esforço para corrigir a imprecisão 
terminológica que prevalece, na matéria. Há razões ponderosas que contra-
indicam o uso da designação “dano moral” como sinônima de dano extrapa-
trimonial [...] Só a designação “extrapatrimonial” deixa claro que unicamente 
terá esta natureza o dano sem reflexos no patrimônio do lesado, e isso inde-

entende o Superior Tribunal de Justiça que, para obter êxito em ação indenizatória por danos morais, não há necessidade 
de demonstrar que o registro irregular ocasionou dor. Neste aspecto o tema é pacífico Vários acórdãos possuem, inclusive, 
a mesma ementa, verbis: “em se tratando de indenização decorrente de inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, a 
exigência de prova do dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular.” 
( AgRg. no AI 244.572-SP. Relator: Min. Carlos Alberto Menezes Direito. DJU: 17.12.1999;  REsp. 204.036-RS, Min. 
Barros Monteiro, DJU: 23.08.1999) Outra controvérsia  inerente a esta corrente diz respeito à possibilidade de as pessoas 
jurídicas serem titulares de direitos da personalidade e, conseqüentemente, sofrerem dano moral. Em que pese a pouca 
esclarecedora redação do art. 52 do Código Civil e o teor da a Súmula 227 do STJ (“A pessoa jurídica pode sofrer dano 
moral”), autorizada doutrina repudia a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral, o qual deve sempre ser visto 
como ofensa à cláusula geral de dignidade da pessoa humana. Ver, por todos, Maria Celina Bodin Moraes, op. cit.
53  Op. cit. p. 184. Adota esta corrente Wesley de Oliveira Louzada, sob o argumento de ser mais “coerente com o atual mo-
mento da civilistica moderna, que busca reconduzir a pessoa humana ao centro do ordenamento civilístico, subordinando 
o objeto de direito à plena realização mterial, moral e espiritual do homem. Dessa forma, a dignidade da pessoa humana 
passa a ocupar lugar de destaque, como, aliás, laborou nosso constituinte, ao erigi-la à condição de princípio fundamental 
da República Federativa do Brasil, criando uma cláusula geral.” Op. cit., p. 78.
54  O autor chama atenção que a distinção considera não o ato lesivo, mas a esfera jurídica em que a lesão se reflete. “De 
um mesmo fato, por exemplo, um acidente de trânsito, poder resultar danos materiais (destruição do veículo) e pessoais 
(lesões nas pessoas transportadas).” Em relação aos danos à pessoa, realiza uma sub-classificação: danos corporais (à saúde 
ou biológicos) e danos anímicos ou morais em sentido estrito. Os primeiros referem-se ao corpo, enquanto os morais são 
relativos à alma. O autor esclarece, ainda, que tanto os danos a pessoas como os danos a coisas podem ou não refletir-se em 
perdas patrimoniais para os lesados, razão porque não se deve confundir a classificação proposta com a que distingue entre 
danos patrimoniais e extrapatrimoniais. As duas classificações são, para o autor, “independentes e intercruzáveis” pois “os 
danos à pessoa que não se reflitam em perdas patrimoniais podem ser chamados danos pessoais puros e estes serão divi-
síveis nas categorias danos corporais (ou biológicos) puros e danos anímicos (ou morais) puros; os danos à pessoa que se 
reflitam em perdas patrimoniais serão os danos pessoais impuros, também subdivisíveis em corporais impuros e anímicos 
impuros [...]” Op. cit., p. 557-563. 
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pendentemente de se saber qual foi a origem desse dano: às vezes até pode ser 
resultado de atentado contra coisas.”55

O dano extrapatrimonial, na área de direitos metaindividuais, decorre da le-
são em si a tais interesses, independentemente de afetação paralela de patrimônio 
ou de higidez psicofísica. A noção se aproxima da ofensa ao bem jurídico do direi-
to penal que, invariavelmente, dispensa resultado naturalístico, daí a distinção de 
crimes material, formal e de mera conduta, bem como se falar em crime de perigo. 
Em outros termos, há que se perquirir, analisando a conduta lesiva em concreto, se 
o interesse que se buscou proteger foi atingido. Para ilustrar, a mera veiculação de 
publicidade enganosa ou abusiva (art. 37 do CDC), independentemente de qual-
quer aquisição de produto ou serviço ou ocorrência de danos material ou moral 
(individual), configura lesão a direitos difusos e enseja, portanto, a condenação 
por dano moral coletivo que, repita-se, possui exclusivo caráter punitivo.

Conclui-se, portanto, que o dano extrapatrimonial não se confunde com o 
dano moral. Em que pese a redação dos dispositivos legais, que aludem a dano 
moral coletivo, mais preciso seria falar em dano extrapatrimonial. 

Assim, é método impróprio buscar a noção de dano moral coletivo a partir 
do conceito, ainda problemático, de dano moral individual Mais impróprio ainda é 
trazer para a discussão o requisito relativo à necessidade de afetação da integrida-
de psíquica, pois até mesmo nas relações privadas individuais está se superando, 
tanto na doutrina como nos tribunais, a exigência de dor psíquica para caracterizar 
o dano moral. 

No item seguinte, procura-se, com argumentos adicionais aos apresentados, 
demonstrar que o dano moral coletivo há de ser concebido como dano extrapatri-
monial e função punitiva.

6. DANO MORAL COLETIVO: DANO EXTRAPATRIMONIAL COM FUNÇÃO PUNITIVA

Pelo exposto até aqui, algumas conclusões são possíveis.
O primeiro ponto é ressaltar – reiterar, na verdade – a expressa previsão no 

ordenamento jurídico nacional do dano moral coletivo (caput do art. 1º da Lei 
7.347/85, com a nova redação decorrente da Lei 8.884/94, art. 6º, VI e VII, da Lei 
8.078/90. 

Em segundo lugar, como se demonstrou, o dano moral coletivo não se 
confunde com a pretensão decorrente de direito individual homogêneo. A ação 
civil pública pode veicular pretensões indenizatórias materiais e morais, mas, 
neste caso, cuida-se de soma de pretensões individuais. O valor da reparação 
é dirigido ao próprio interessado que deverá se habilitar no processo coletivo 
na forma prevista no art. 97, inclusive para realizar a liquidação do quantum 
debeatur.

O terceiro ponto é no sentido de que a dor psíquica ou, de modo mais 
genérico, a afetação da integridade psicofísica da pessoa ou da coletividade 

55  Fernando Noronha, op. cit., p. 567.
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não é pressuposto para caracterização do dano moral coletivo. Não há que se 
falar nem mesmo em “sentimento de desapreço e de perda de valores essenciais 
que afetam negativamente toda uma coletividade” (André Carvalho Ramos) 
“diminuição da estima, inflingidos e apreendidos em dimensão coletiva” ou 
“modificação desvaliosa do espírito coletivo” (Xisto Tiago). Embora a afetação 
negativa do estado anímico (individual ou coletivo) possa ocorrer, em face das 
mais diversos meios de ofensa a direitos difusos e coletivos, a configuração do 
denominado dano moral coletivo é absolutamente independente desse pressu-
posto.

Portanto, assiste razão à doutrina citada no sentido de que melhor seria falar 
em dano extrapatrimonial, até porque “o dano moral é mais restrito do que a no-
ção de dano extrapatrimonial e, com isso, supera-se a exigência tradicional da dor 
e do sofrimento que lhe è característica” 56

Ainda que fosse realizada vinculação – indevida – à idéia de dano moral 
individual e todas as suas divergênciais conceituais, a conclusão seria a mesma, já 
que restou demonstrado que, para configuração do dano moral individual, a dou-
trina e o Superior Tribunal de Justiça não têm exigido a demonstração de eventual 
dor psíquica, seja em decorrência de ofensa a direitos da personalidade, seja como 
violação da cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana.57

A tendência em se referir a ofensa a “sentimentos coletivos” para caracteri-
zar o dano moral coletivo é, sem dúvida, um reflexo, que precisa ser evitado, das 
discussões sobre a própria noção de dano moral individual, como já abordado. 

O uso inapropriado da expressão dano moral coletivo pela legislação foi 
reflexo das divergências doutrinárias em torno da expressão dano moral e pela au-
sência de um modelo O mais correto, na hipótese, é falar em dano extrapatrimo-
nial que é nota própria da ofensa a direitos coletivos (lato sensu), principalmente 
aos difusos. 

A propósito, Márcio Mafra observa: “O conteúdo dos direitos difusos não 
garantem propriedade ou liberdade econômica, nem implicam mitigação de de-
sigualdades nesse campo. Os direitos difusos têm conteúdo não-patrimonial e 
tratam de dois aspectos fundamentais: qualidade de vida e uma concepção de 
igualdade vista como direito à integração, baseada em aspectos participativos nas 
várias esferas da vida social.”58

No mesmo sentido, se posiciona Edis Milaré: “E claro que o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado não é um direito patrimonial, muito embora 
seja passível de valoração para efeito indenitário. Cuida-se de um direito funda-
mental e indisponível do ser humano.”59 

56  Na linha defendida por Luis Gustavo Grandinetti,.” Op. cit., p. 33.
57  A rigor, a utilização da expressão dano moral (individual) deve se restringir a hipóteses de ofensa a cláusula geral de 
proteção à dignidade da pessoa humana, como sustenta autorizada doutrina
58  Op. cit. p. 103. Como reforço, o autor cita a seguinte passagem de Barbosa Moreira: Veja-se, ainda, Barbosa Moreira, 
verbis: “[...] ‘interesses difusos’ não raro se mostram insuscetíveis de redução a valores monetariamente expressos - carac-
terística com a qual se relaciona de maneira direta a insuficiência, a seu respeito, da ‘tutela ressarcitória’ É inconcebível que 
se compense mediante simples prestação em dinheiro o prejuízo consistente, v. g., na destruição da paisagem, na mutilação 
de monumentos históricos, na poluição do ambiente, etc.” Ibid, p. 103.
59  A ação civil pública em defesa do ambiente. In: Ação Civil Pública: reminiscências e reflexões após dez anos de aplica-
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Em se tratando de direitos difusos e coletivos, a condenação por dano moral 
(rectius: extrapatrimonial) se justifica em face da presença do interesse social em 
sua preservação. Trata-se de mais um instrumento para conferir eficácia à tutela 
de tais interesses, considerando justamente o caráter não patrimonial desses inte-
resses metaindividuais. Qual seria, afinal, o valor do dano material representado 
por loteamento clandestino desfigurador da ordem urbanística de determinado 
município? Qual o valor do dano material decorrente de veiculação de publici-
dade enganosa ou abusiva? Qual o valor do dano material da poluição de um rio 
ou lago? 

Até autores que apresentam resistência em relação à função punitiva da res-
ponsabilidade civil, aceitam tal possibilidade quando se trata de violação a direi-
tos metaindividuais. 

Fernando de Noronha, que considera secundária a função sancionatória da 
responsabilidade civil, afirma que ela assume especial relevo diante de ofensa aos 
direitos coletivos.60

Maria Celina Bodin de Moraes também aceita a função punitiva para situa-
ções de ofensa a direito difuso, verbis: “E de aceitar-se, ainda, um caráter punitivo 
na reparação de dano moral para situações potencialmente causadoras de lesões a 
um grande número de pessoas, como ocorre nos direitos difusos, tanto na relação 
de consumo quanto no Direito Ambiental. Aqui, a ratio será a função preventivo-
precautória, que o caráter punitivo inegavelmente detém, em relação às dimensões 
do universo a ser protegido.” 61 

Como argumento adicional para o reconhecimento do caráter punitivo do 
dano extrapatrimonial coletivo, o qual afasta a crítica quanto à possibilidade da 
função punitiva gerar enriquecimento da vítima,62 destaque-se que o valor da 
condenação não vai para o autor da ação coletiva, ele é convertido em benefício 
da própria comunidade, ao ser destinado ao Fundo63 criado pelo art. 13 da Lei 
7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), regulamentado, em nível nacional, pela Lei 
9.008/95.64

O denominado dano moral coletivo não se confunde com a indenização de-
corrente de tutela de direitos individuais homogêneos. Constitui-se em hipóte-

ção. MILARÉ, Edis (coord.) São Paulo, Revista dos Tribunais, 1995, p. 260. 
60  Op. cit., p. 441-442.
61  Op. cit., p. 263.
62  Sobre a crítica, v. Wesley de Oliveira Louzada Bernardo, op. cit., p. 177-178. Também, a propósito, Vitor Fernandes 
Gonçalves registra que a destinação do valor indenizatório ao fundo é de extrema importância para evitar o enriquecimento 
da pessoa autora de ação coletiva. Op. cit., p. 241. 
63  De acordo com § 3º, do art. 1º, da Lei 9.008/95: “Os recursos serão aplicados na recuperação de bens, na promoção de 
eventos educativos, científicos e na edição de material informativo especificamente relacionados com a natureza da infra-
ção ou do dano causado, bem como da modernização administrativa dos órgãos públicos responsáveis pela execução das 
políticas relativas às áreas mencionadas no § 1º ”
64  Maria Celina registra, com propriedade: “Nesses casos, porém, o instituto não pode se equiparar ao dano punitivo como 
hoje é conhecido, porque o valor a maior da indenização, a ser pago “punitivamente”, não deverá ser destinado ao autor 
da ação, mas, coerentemente com o nosso sistema, e em obediência às previsões da Lei n° 7.347/85, servirá a beneficiar 
um número maior de pessoas, através do depósito das condenações em fundos já especificados. Assim é que a mencionada 
lei, ao regular as ações de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor e a bens que especifica, 
prevê em seu artigo 13.” Op. cit., p. 263. 
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se de condenação jurdicial em valor pecuniário com função punitiva em face de 
ofensa a direitos difusos e coletivos.65

7. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 19 de maio de 2006, 
ao julgar o Resp. 598.281, caso em que se discutia a ofensa ao meio ambiente por 
conduta de empresa do setor imobiliário, entendeu, por maioria, na esteira do ra-
ciocínio do Min. Teori zavascki, que “a vítima do dano moral é, necessariamente, 
uma pessoa. Não parece ser compatível com o dano moral a idéia de “transindivi-
dualidade” (= da indeterminabilidade do sujeito passivo e da individualidade da 
ofensa e da reparação) da lesão.”66

O Min. Teori zavascki não acatou a tese do Ministério Público de Minas 
Gerais, recorrente, segundo a qual o reconhecimento da ocorrência de dano am-
biental implicaria necessariamente na condenação por do dano moral coletivo, 
destacando ser “perfeitamente viável a tutela do bem jurídico salvaguardado pela 
Constituição (meio ambiente ecologicamente equilibrado), tal como realizada 
nesta ação civil pública, mediante a determinação de providências que assegu-
rem a restauração do ecossistema degradado sem qualquer referência a um dano 
moral”. 

Além disso, de acordo com o voto vencedor, o Ministério Público não in-
dicou em que consistiria o alegado dano moral (pessoas afetadas, bens jurídico 
lesados, etc.) “Ora nem toda conduta ilícita importa em dano moral, nem, como 
bem observou o acórdão recorrido, se pode interpretar o artigo 1° da Lei da Ação 
Civil Pública de modo a ‘tornar o dano morai indenizável em todas as hipóteses 
descritas nos incisos I a V do artigo 1° da referida lei”. Foi indicado, ainda, que o 
dano moral envolve necessariamente, dor, sentimento, lesão psíquica.

De outro lado, o Min. Luiz Fux, em voto vencido, consignou, com acerto, 
que o meio ambiente tem valor inestimável para a humanidade, tendo alçado a 
eminência constitucional. De acordo com ele, a leitura do dano moral a partir da 
Constituição Federal de 1988 evidencia que está superada a barreira do individuo 
para abranger o dano extrapatrimonial à pessoa jurídica e à coletividade. 

65  Tal conclusão importa avanço nas discussões doutrinárias em torno do assunto, como a relativa à afetação negativa de 
“sentimento da coletividade” e ainda, a distinção do dano moral coletivo da indenização por dano moral decorrente de 
tutela de direito individual homogêneo, mas não soluciona definitivamente outros problemas, entre eles a definição de 
critérios para fixação do valor condenatório, eventual caracterização de dupla punição pelo mesmo fato (quando tipificado 
como infração administrativa ou penal), necessidade, em concreto, de prova de culpa do autor (responsabilidade subjetiva 
ou objetiva). Vitor Fernandes Gonçalves enfrenta alguns pontos. No que diz respeito à proibição de dupla condenação pelo 
mesmo fato, releva salientar que o importante é que ocorra uma cuidadosa harmonização entre a ação penal e a civil, de 
molde a garantir que o réu não seja exposto a uma punição excessiva.” Op. cit. p. 244-245. Em relação à quantificação do 
valor, o autor chega a propor acréscimo de parágrafo ao art. 12 da Lei 7.347/85, com a seguinte redação: “Na quantificação 
do dano moral coletivo a que se refere o parágrafo anterior, deverá o juiz ter em conta a gravidade do ato ilícito, a malícia 
do ofensor e a extensão do benefício ou lucro que obteve, o montante do prejuízo causado e outras circunstâncias que en-
tender pertinentes, não devendo o valor total da indenização punitiva redundar na insolvência da pessoa física ou falência 
da pessoa jurídica responsável.” Ibid., p. 245-246. 
66  Até a conclusão do artigo, não se obteve acesso direto ao teor dos votos proferidos no julgamento do Recurso especial 
598.281. As informações aqui trazidas baseiam-se unicamente no Informativo do Superior Tribunal de Justiça.  
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Como se observa, todas as dificuldades apresentadas ao longo do ensaio 
refletiram-se no aludido julgamento. 

O voto que prevaleceu, negando a ocorrência de dano moral coletivo, não 
seguiu, com a devida vênia, a melhor compreensão da matéria. 

Como exaustivamente demonstrado, o dano moral coletivo pouco tem a ver 
com o dano moral individual. E ainda que fosse feita tal vinculação, não se exige 
hoje, para uma necessária caracterização do dano moral (individual), qualquer 
afetação à integridade psíquica da pessoa. Tal exigência, por qualquer ângulo, é 
descabida na configuração da dano moral coletivo.

 A condenação por dano moral coletivo é sanção pecuniária por violação 
a direitos coletivos ou difusos. O valor imposto pelo juiz é destinado ao fundo 
criado pelo art. 13 da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). O caráter da con-
denação é exclusivamente punitivo. Não se objetiva a reparação de dano material, 
embora seja possível (e recomendável) cumular pedidos reparatório e condenató-
rio por dano moral coletivo. 

O objetivo da lei, ao permitir expressamente a imposição de sanção pecuni-
ária pelo Judiciário, a ser revertida a fundos nacional e estadual, foi basicamente 
de reprimir a conduta daquele que ofende direitos coletivos e difusos.  Como 
resultado necessário dessa atividade repressiva jurisdicional surgem os efeitos – a 
função do instituto – almejados pela lei: prevenir a ofensa a direitos transindividu-
ais, considerando seu caráter extrapatrimonial e inerente relevância social.

Assim, em tese, qualquer ofensa a direitos coletivos ou difusos, além da 
reparação por dano material, enseja a condenação, com exclusivo propósito puni-
tivo, por dano moral coletivo (rectius: dano extrapatrimonial), como referido pelo 
voto do Min. Luiz Fux.67

67  Naturalmente, outros pressupostos, que não foram objeto de discussão neste artigo, precisam ser enfrentados, tais como 
a definição de critérios para fixação do valor condenatório, eventual caracterização de dupla punição pelo mesmo fato 
(quando tipificado como infração administrativa ou penal), necessidade, em concreto, de prova de culpa do autor (respon-
sabilidade subjetiva ou objetiva). 
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O presente trabalho analisa o panorama de responsabilização de consultores 
ambientais pela elaboração de avaliações de impactos ambientais no âmbito dos 
órgãos de gestão ambiental. Inicialmente é feita uma análise das peculiaridades da 
administração ambiental brasileira, da natureza jurídica dos estudos ambientais e 
da oficialidade das funções exercidas por consultores que, contratados pelos empre-
endedores, elaboram os estudos ambientais que subsidiam os procedimentos admi-
nistrativos, notadamente os de licenciamento ambiental. As análises se concentram 
no panorama de responsabilidades impostas a esses profissionais, mormente seu 
enquadramento na lei nº8.429/92 e no art.69-A da Lei nº9.605/98, recentemente 
inserido entre os crimes contra a administração ambiental, concluindo-se pela total 
possibilidade de impor essas sanções aos profissionais responsáveis pelas fraudes 
realizadas através de estudos ambientais falsos e enganosos.

1. INTRODUÇÃO

Dentre os vários instrumentos da política nacional de meio ambiente, a ava-
liação de impactos ambientais é um dos que mais gera discussões polêmicas. 
Desde a sua natureza jurídica até a sua vinculação para a Administração Pública, 
no que já se consagrou como “limite da discricionariedade administrativa”1, tra-
ta-se de tema bastante controvertido. 

Ao mesmo tempo, não é exagero afirmar que a avaliação de impactos am-
bientais é o instituto mais importante no dia-a-dia da Administração Ambiental. 
Em favor dessa afirmação basta lembrar que não existe licenciamento ambiental 
sem avaliação de impactos ambientais, e que o licenciamento ambiental é a ativi-
dade mais exercitada pelos órgãos ambientais.

Outra constatação que não poderia ser olvidada é a de que boa parte dos 
conflitos entre o Ministério Público e os órgãos ambientais acontece exatamente 
pelas deficiências na prestação desse serviço, seja pela constatação de práticas 
cartoriais na concessão de licenças, pela dispensa indevida de Estudos Prévios 

1  BENJAMIN, Antonio Hermann Vasconcelos e MILARE,Edis. Estudo Prévio de Impacto Ambiental. p.67.
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de Impacto Ambiental, ou pela aprovação de Avaliações de Impacto Ambiental 
meramente formais. Nesse sentido, trabalho elaborado pela 4ª Câmara de Co-
ordenação e Revisão do Ministério Público Federal mostra a realidade de EIA/
RIMAs elaborados para grandes empreendimentos. Intitulado “Deficiências em 
Estudos de Impacto Ambiental – síntese de uma experiência”, o documento 
relata as desconformidades mais freqüentes nessas avaliações, as quais se esten-
dem desde o desatendimento aos termos de referência até a má elaboração dos 
programas de acompanhamento e monitoramento. Se tais fatos acontecem com 
grandes empreendimentos que, não raro, têm seus estudos elaborados por gran-
des escritórios de consultoria, o que supor dos estudos elaborados para órgãos 
municipais e estaduais?

A figura central para a compreensão desse universo, e de seus vícios, é o 
profissional que elabora os estudos ambientais e as respectivas consultorias am-
bientais. O controle dessa atividade ainda é muito disperso e precário, desconhe-
cendo-se alguma punição administrativa que já tenham sofrido, ou mesmo o seu 
descredenciamento junto ao Cadastro Técnico Federal.

Este trabalho objetiva discutir alguns dos aspectos relacionados à respon-
sabilização dos profissionais encarregados da elaboração dessas avaliações de 
impacto, com o foco em estabelecer premissas para o controle dessa atividade. 
Para isso, abordaremos as peculiaridades da Administração Ambiental, a ampli-
tude do conceito de avaliações de impacto ambiental e a oficialidade da função 
de consultoria. Em seguida, nos deteremos no panorama das responsabilidades 
dos consultores nas avaliações de impacto ambiental, tanto no que pertine à res-
ponsabilidade civil por atos de improbidade administrativa ambiental, quanto na 
responsabilidade criminal, com atenção para a responsabilidade penal das pessoas 
jurídicas do empreendedor e da consultoria, assim como da posição de garantidor 
que assume o coordenador das equipes multidisciplinares.

Este trabalho assume uma opção pela epistemologia crítica, por entender 
que a produção do Direito deve estar comprometida com a reversão dos insa-
tisfatórios quadros da realidade social, sendo, no caso concreto, a reversão das 
reprováveis práticas de elaboração de AIAs falsos e incompletos que, em regra, 
acarretam graves danos ambientais.

2. A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL

Não obstante o reconhecimento doutrinário e legal da existência de uma 
Administração Ambiental – a seção V do capítulo V da Lei nº 9.605/98 é dedica-
da aos crimes contra a administração ambiental -, é importante tecer comentários 
sobre as características desse modo de “aplicar a lei, de ofício”.

Um dos princípios reconhecidos pela doutrina do Direito Ambiental é de-
nominado de “princípio da natureza pública da proteção ambiental”. Extraído 
do art.225, caput da Constituição da República, esse princípio estabelece a im-
possibilidade de se transigir com o direito ao ambiente ecologicamente equi-
librado, ao mesmo tempo em que o associa aos princípios da supremacia do 
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interesse público sobre o privado e à indisponibilidade do interesse público2, 
próprios do Direito Público.

Na compreensão do alcance desse princípio não se pode deixar de citar 
o disposto no art.2,º I, da Lei nº6.938/81 que nomina o meio ambiente como 
patrimônio público, afetado como bem de uso comum do povo nos termos do 
art.225,caput da Constituição da República. Aliás, é importante ressaltar que o 
meio ambiente não admite a figura da desafetação, daí porque a característica de 
“bem de uso comum do povo” deve ser tomada em termos absolutos.

Isto importa em dizer que os bens ambientais jamais serão considerados 
bens de uso especial ou bens dominicais, o que os distingue da tradicional clas-
sificação do Direito Administrativo. Também importa em reconhecer que os 
particulares jamais se apropriam dos bens ambientais, e que seu usufruto sem-
pre será coletivo. Dessarte, o Poder Público estará, sempre, tratando de bens 
indisponíveis.

Dessa impossibilidade de apropriação dos bens ambientais decorrem vários 
institutos, dentre os quais ressaltamos os da compensação ambiental, e todos os 
outros institutos decorrentes do princípio poluidor-pagador. Assim, quando o em-
preendedor instala equipamentos de controle da poluição, internalizando custos 
externos, está, em verdade, deixando de se apropriar dos recursos naturais. 

Portanto, a primeira característica da administração ambiental é a gestão de 
interesses públicos, e de bens públicos de fruição coletiva. A administração am-
biental não pode ter por foco a simples viabilização do crescimento econômico, 
sob pena de desvio de finalidade. Ao contrário, a administração ambiental deve 
optar pelo desenvolvimento sustentável e executar atividades que, antes de mais 
nada, atendam ao interesse público.

Disso decorre que a administração ambiental se caracteriza pelo atendimento 
conjunto dos princípios gerais da administração pública previstos no art.37, caput 
da Constituição da República conjuntamente aos princípios gerais do Direito Am-
biental. À legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência devem 
sempre se so    mar a precaução, o poluidor-pagador, a participação comunitária e 
os demais princípios do Direito Ambiental, inclusive os implícitos.

A segunda característica da Administração Ambiental é a gestão comparti-
lhada de informações e de atos administrativos, entre agentes públicos e agentes 
privados. Noutros termos, reconhece-se que os atos voltados à preservação am-
biental são executados tanto por agentes públicos quanto por agentes privados 
numa gestão compartilhada de informações e de atividades.

Essa gestão compartilhada acontece com a participação dos empreendedo-
res e da sociedade civil.

Os empreendedores participam da administração ambiental durante o licen-
ciamento, controle e monitoramento de suas atividades. O art.10 da Resolução 
CONAMA nº237/97 estabelece que a primeira fase de qualquer licenciamento 
ambiental é a definição dos documentos, estudos ambientais e projetos necessá-

2  MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. p.138/139.
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rios ao licenciamento. O mesmo dispositivo prevê a participação do empreende-
dor nessa definição de etapas, identificada como termo de referência. O disposi-
tivo não era novo, pois idêntica previsão já constava do art.5º, parágrafo único da 
Resolução CONAMA nº001/86.

Ainda durante a fase de licenciamento ambiental o empreendedor tem papel 
relevante durante a elaboração e apresentação dos estudos ambientais que, não 
obstante custeados pelo empreendedor, destinam-se à administração ambiental, 
compondo o complexo procedimento de licenciamento ambiental. O empreende-
dor ainda participará, quando couber, de audiências públicas e da apresentação de 
informações e esclarecimentos.

Por fim, o monitoramento das atividades é, geralmente, feito pelo próprio 
empreendedor, que encaminha relatórios periódicos aos órgãos ambientais, aos 
quais competirá a análise e a confirmação dos dados. Esse monitoramento in-
fluenciará diretamente na constatação do cumprimento dos programas de monito-
ramento e das condicionantes fixadas na licença, fatores decisivos para a conces-
são ou renovação de outras licenças.

Em outra face da administração ambiental encontramos a participação po-
pular nos processos de licenciamento. Esta acontece desde a publicação dos 
requerimentos e concessões de licenças ambientais, conforme a Resolução CO-
NAMA nº6/1986, até o acesso ao EIA/RIMA, solicitação e participação em 
audiências públicas. Tamanha é a relevância da participação comunitária que a 
Resolução CONAMA nº009/87 estabelece a nulidade da licença ambiental con-
cedida sem a realização de audiência pública, quando solicitada (art.2º, 2º), e a 
obrigatória juntada à ata da audiência, dos documentos entregues ao presidente 
da mesa.

Portanto, há que se reconhecer a existência de uma administração pública 
peculiar, denominada de administração ambiental, na qual o atendimento con-
junto dos princípios gerais da administração pública e do direito ambiental, e a 
prática freqüente de atos administrativos por particulares são características bem 
marcantes.

2.1 Natureza jurídica da avaliação de impacto ambiental

A avaliação de impactos ambientais é um instituto introduzido pela Lei de 
Política Nacional de Meio Ambiente que lhe faz referência expressa em seu artigo 
9º, III. De espectro bem maior do que lhe é comumente atribuído, a avaliação de 
impactos ambientais é usualmente confundida com uma de suas espécies, o Estu-
do Prévio de Impacto Ambiental. O EIA/RIMA é a única espécie de avaliação de 
impactos ambientais com sede constitucional e devidamente regulamentada pelo 
Poder Público através da Resolução CONAMA nº001/86.

Para os fins deste trabalho, limitamos o conceito de avaliações de impacto 
ambiental aos estudos ambientais realizados para fins de licenciamento ambiental 
e monitoramento de atividades potencialmente poluidoras, assim como daquelas 
capazes de causar degradação ambiental, significativa ou não.
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Nessa moldura, o EIA/RIMA é a espécie mais conhecida de avaliação de 
impactos ambientais. Contudo, a Resolução CONAMA nº237/97 admite a ela-
boração de outras espécies de avaliação, que conceitua como estudos ambien-
tais. Em verdade, essa resolução apenas consagrou uma prática muito comum 
nos órgãos ambientais que é a de dispensar a apresentação de EIA/RIMA e 
substitui-lo por outros estudos de menor complexidade.

Sem adentrar nos pressupostos para que essa dispensa seja considerada 
legal e constitucional, certo é que essas avaliações de impactos ambientais 
precisam ser compreendidas como documentos públicos, tanto porque os pa-
râmetros para sua elaboração são definidos pelo poder público (termos de 
referência) quanto porque se destinam a instruir os procedimentos de licen-
ciamento ambiental seja em sua fase inicial, seja na fase de renovação das 
licenças.

A avaliação de impactos ambientais objetiva prevenir os danos ambien-
tais, dar publicidade ao processo de intervenção nos recursos naturais e, prin-
cipalmente, subsidiar a motivação do ato de deferimento ou indeferimento da 
licença ambiental. Com finalidade pública e destinada à administração pública 
é forçoso reconhecer que toda avaliação de impactos ambientais é um docu-
mento público, ato administrativo executado por particular em função pública 
e supervisionado prévia e posteriormente por funcionário público. Assim, su-
jeita-se ao controle administrativo e jurisdicional observando-se os princípios 
gerais da administração pública e do direito ambiental, bem como acarreta 
responsabilidades aos responsáveis pela sua elaboração, mutatis mutandis, 
como se fosse ato praticado no interior da administração pública, por funcio-
nário público típico.

2.2 A função de consultoria ambiental

É nesse contexto que sustentamos a afirmação de que a atividade de consul-
toria ambiental, exercida em qualquer procedimento de licenciamento ambiental 
ou de monitoramento, caracteriza o exercício de uma função pública.

Em primeiro lugar é importante registrar que essa é uma atividade exercida 
sob controle do Poder Público. Esse controle se inicia pela inscrição do consultor 
no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental. 
Assim, mesmo o técnico mais qualificado precisará da inscrição nesse cadastro para 
realizar qualquer avaliação de impactos ambientais, por mais simples que seja.

Em segundo lugar, o custeio das atividades de consultoria é mera decor-
rência do princípio poluidor-pagador, pois, nada mais natural que o próprio em-
preendedor suportar os riscos de sua atividade desde o planejamento. Seguindo 
esse entendimento, há que se reconhecer que o destino das avaliações de impacto 
ambiental é integrar os procedimentos de licenciamento ambiental, inclusive para 
limitar as decisões do órgão licenciador. A exceção, no Direito Administrativo, da 
prática de ato administrativo por particular, como agente delegado, nessa hipótese 
do Direito Ambiental é tida como regra.
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O reconhecimento aos subscritores de estudos ambientais, da condição de 
agentes do Poder Público, não é nem mesmo novidade na doutrina de Direito 
Ambiental3.

Por último, não se pode esquecer que a elaboração de estudos ambientais 
é feita nos parâmetros definidos pelo poder público através dos Termos de Refe-
rência, cujo não-atendimento acarreta sua devolução pelo órgão licenciador ou 
a posterior declaração de sua nulidade. No fundo, o consultor presta um serviço 
voltado para a Administração Ambiental e não para os interesses do empreende-
dor que os custeia e suporta por obrigação legal, e não como um investimento do 
próprio negócio, embora devesse enxergar as avaliações de impacto também sob 
essa perspectiva.

Estas afirmações permitem concluir que os consultores, na elaboração de 
avaliações de impacto ambiental, exercem função pública e que os atos produzi-
dos são considerados atos administrativos. Portanto, não há qualquer dificuldade 
em reconhecer que tanto para os fins do art.2º da Lei nº8.429/92 quanto para os 
fins do art.327 do Código Penal, os consultores são agentes públicos sendo san-
cionados independentemente da co-autoria com funcionários públicos.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL DOS CONSULTORES

Além de constar expressamente do art.11, parágrafo único da Resolução 
CONAMA 237/97, o que já existia no revogado art.7º da Resolução CONAMA 
nº001/86, toda a doutrina de Direito Ambiental reconhece a existência de res-
ponsabilidade civil, penal e administrativa dos profissionais que subscrevem as 
avaliações de impactos ambientais. Essa mesma doutrina também estabelece uma 
responsabilidade solidária do empreendedor.

Bastante pacificado é o entendimento de que a responsabilidade civil obje-
tiva, prevista no art.14 §1º da Lei nº6.938/81 não se aplica aos técnicos responsá-
veis pela elaboração dos estudos, porque estes, não sendo empreendedores, não 
assumiram os riscos da atividade e, assim, sua eventual responsabilidade seria 
subjetiva. Além disso, soma-se o óbice processual de discutir culpa em sede de 
uma ação civil pública calcada em responsabilidade objetiva4.

Também sem maiores discussões se reconhece a possibilidade dos profissio-
nais serem punidos por seus Conselhos de Fiscalização Profissional. Quanto ao 
empreendedor, desconhece-se a existência de infração administrativa e respecti-
vas sanções devidamente previstas para o caso de informações falsas ou omissão 
de dados.

Portanto, é na seara da responsabilidade por improbidade administrativa e da 
responsabilidade criminal que encontraremos mais questionamentos e indagações 
sobre os quais discutir.

3  OLIVEIRA, Antonio Inagê de Assis. O licenciamento ambiental. p.204.
4  MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. p.456.
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3.1 Responsabilidade civil por improbidade administrativa.

Há um expresso reconhecimento da existência da improbidade administrati-
va ambiental tanto por parte da doutrina quanto em sede de jurisprudência.

Por improbidade administrativa ambiental deve-se compreender a prática de 
atos de improbidade administrativa tipificados na lei nº8.429/92 que acarretem, 
ou possam acarretar danos ao ambiente, direta ou indiretamente. 

Apesar de não ser objeto deste trabalho, ressaltamos que a improbidade ad-
ministrativa ambiental, ou improbidade ambiental, não se limita aos órgãos inte-
grantes do SISNAMA e nem desconsidera o conceito jurídico de meio ambiente 
com suas faces, cultural, urbanística e natural. Nesse sentido, a redação do art.52 
do Estatuto da Cidade deixa a matéria estreme de dúvidas. Assim, os atos de im-
probidade administrativa que redundem em prejuízos a bens naturais, culturais, ou 
à ordem urbanística também adquirem essa conotação.

Com efeito, imagine-se a hipótese de um governador que expeça um decre-
to reduzindo o tamanho de um parque estadual com o objetivo de favorecer um 
proprietário de terras que tenha contribuído para sua campanha, ou um prefeito 
que determine o cancelamento do tombamento de um imóvel de relevante valor 
cultural, para que uma construtora o adquira, promova a demolição e faça uma 
incorporação imobiliária. Nos dois casos, estará evidenciada a prática de ato de 
improbidade administrativa previsto no art.11, I, da lei nº8.429/92 caracterizada 
pelo desvio de finalidade e com evidente risco de dano a bens ambientais, mas 
nenhum dos autores atuará como integrantes do SISNAMA, e nem em atividades 
típicas da administração ambiental.

Portanto, embora os atos de improbidade administrativa ambiental aconte-
çam, preponderantemente, no âmbito dos órgãos do SISNAMA, eles não são ex-
clusivos da administração ambiental.

É importante alertar para o fato de que os atos de improbidade adminis-
trativa ambiental podem não acarretar danos, mas somente riscos aos bens am-
bientais e culturais. Não se trata de admitir a tentativa nos atos de improbidade, 
a qual não existe, mas de reconhecer que a prática de ato de improbidade admi-
nistrativa ambiental pode não ser seguida do dano ambiental, até porque evitada 
em tempo hábil.

Usando os mesmos exemplos anteriores, imagine-se que o decreto do gover-
nador seja impugnado judicialmente e tenha seus efeitos suspensos antes que o 
proprietário possa causar danos à área, sendo posteriormente declarado nulo e a 
mesma área mantida incólume na unidade de conservação. O ato de improbidade 
administrativa estará consumado, contudo o dano ambiental não terá ocorrido. 
Idêntica situação ocorrerá no caso do Prefeito, se antes da demolição o tomba-
mento for restabelecido, ou outra modalidade de proteção impedir a destruição 
do bem cultural.

Ainda podem ser consideradas hipóteses de improbidade administrativa am-
biental situações relacionadas ao desvio de recursos oriundos de compensação 
ambiental, favorecimento de consultorias ou sua indicação por agentes encarre-
gados de licenciamento, condescendência com infrações ambientais, enfim to-
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das as condutas ímprobas que tragam prejuízos ao bom funcionamento da gestão 
ambiental, urbanística ou cultural, seja por prejuízos diretos ou pelo estímulo à 
desonestidade e má-fé. Outro exemplo que fecha bem o conceito de improbidade 
ambiental seria a hipótese de um secretário de urbanismo sócio de uma empresa 
que prestasse consultoria ao município na revisão de sua legislação de uso e ocu-
pação do solo.

Este trabalho se delimita aos atos de improbidade administrativa ambiental 
que acontecem no âmbito dos órgãos do SISNAMA, na específica tarefa de ela-
boração de estudos ambientais.

De início, não se trata de avaliar a situação de consultores, ou empreendedo-
res, que favoreçam ou induzam os funcionários públicos à aprovação de estudos 
ambientais falsos ou enganosos. Nesses casos, não paira qualquer dúvida de que 
a conduta do funcionário que, por corrupção, aprova estudo ambiental falso é ti-
pificada no art.9º, X da Lei nº8.429/92, pois se exige do funcionário a conduta de 
apontar as falhas, devolver o estudo, rejeita-lo e, inclusive, denunciar o consultor 
pelo lançamento de informações falsas. Essa hipótese já foi, inclusive, abordada 
por doutrinadores5.

Se a aprovação de um estudo ambiental falso não se der por corrupção, ou 
esta não ficar provada, a conduta estará tipificada no art.11, da Lei nº8.429/92. 
À evidência, o empreendedor ou representante de consultoria que intermediar, 
solicitar, ou for beneficiado pelo ato ímprobo, também responderá na condição de 
terceiro beneficiado, conforme dicção do art.3º da Lei nº8.429/92, desde que não 
tenha participado da elaboração do estudo. Também é evidente que essas condutas 
são punidas exclusivamente se comprovado o dolo.

Situação diferente, porém, é a do consultor que elabora e apresenta estudos 
ambientais omissos ou contendo dados técnicos falsos. Nesse caso, ao protocolar 
os estudos ambientais falsos, ou dolosamente omissos, o consultor já terá pratica-
do o ato de improbidade administrativa, também punível nos tipos civis citados.

É que, como sustentamos, a elaboração dos estudos ambientais é tarefa de-
terminada e controlada pelo poder público, desde a habilitação do consultor junto 
ao SISNAMA. Assim, quando assume a função de consultor, mormente em equi-
pes multidisciplinares, o consultor está executando tarefas destinadas à adminis-
tração pública, não obstante remunerado pelo empreendedor. A função é pública, 
a finalidade é pública e o documento é público, enquadrando-se o consultor no 
conceito do art.2º da Lei nº8.429/92 e sendo passível de receber as sanções devi-
das, salvo a perda de cargo ou função pública, por que não a possui efetiva, porém 
sujeito às demais sanções por improbidade administrativa.

Portanto, o consultor que, dolosamente, não cumpre todas as tarefas esta-
belecidas no termo de referência, ou, no caso de EIA/RIMA, não cumpre todas 
as etapas previstas na Resolução CONAMA nº001/86, apresenta estudo omisso e 
pratica ato de improbidade administrativa ambiental, independentemente da rejei-

5  PAzzAGLINI FILHO, Marino. Princípios constitucionais e improbidade administrativa ambiental. Revista de Direito 
Ambiental.17, pp.112-122, 2000.
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ção dos estudos pelo órgão ambiental. O mesmo ocorre se o estudo contiver infor-
mações falsas induzindo a erro a autoridade responsável pela sua aprovação.

A mesma situação alcança o coordenador da equipe que tiver elaborado os 
estudos e que, dolosamente, retirar informações lançadas pelos consultores, alte-
ra-las com ou sem seu consentimento, deixando o estudo omisso ou falso, com 
o fim de tornar viável sua aprovação e, por conseguinte, a concessão da licença 
ambiental.

Tais situações podem acontecer através da manipulação de imagens, pas-
sando pela tendenciosa coleta de amostras de água e solo, pela não-realização 
de pesquisas de campo, pelo uso de fontes de pesquisa já superadas, entre outras 
ações desonestas.

No momento em que as informações forem protocoladas perante a admi-
nistração pública, o ato de improbidade estará consumado, cabendo aos agentes 
públicos o dever de rejeitar os estudos e, constatando que as desconformidades 
não advém de incompetência dos consultores, mas de dolo, denunciar o fato, es-
pecialmente ao Ministério Público.

Por fim, é importante que as informações e dados falsos, ou omitidos, sejam 
relevantes para a aprovação dos estudos e declaração de viabilidade do projeto. 
Por exemplo, a declaração falsa de ter realizado estudos de campo compromete as 
avaliações feitas sobre os impactos ambientais previstos, tanto quanto a afirmação 
da inexistência de comunidades tradicionais quando elas estejam presentes na 
área de influência do projeto. O mesmo acontece na omissão de quais serão os 
insumos usados no processo produtivo, ou no uso de informações meteorológicas 
distorcidas. Enfim, toda informação que, se apresentada com fidedignidade pode-
ria mudar as conclusões da equipe e os pareceres dos órgãos ambientais, ainda que 
aprovando os estudos, porém com mais condicionantes, é considerada relevante e, 
sua omissão ou falsificação pelo consultor, acarreta sanções por improbidade ad-
ministrativa, extensivas às pessoas jurídicas beneficiadas pela conduta ímproba.

3.2 Responsabilidade criminal

3.2.1 Antecedentes legais.

Antes da edição da Lei nº9.605/98 a conduta do consultor ambiental que 
inserisse informações falsas ou deixasse de inserir informações necessárias, em 
sede de avaliações de impactos ambientais, poderia ser enquadrada no art.299 do 
Código Penal.

Com a introdução do tipo penal previsto no art.66 da Lei de Crimes Am-
bientais houve uma divisão de opiniões na doutrina especializada, com uma mi-
noria entendendo que o art.66 seria crime próprio e, portanto, somente imputável 
a quem fosse funcionário público. Para essa corrente, enquanto os funcionários 
públicos de quaisquer órgãos que praticassem a falsidade ideológica no bojo de 
procedimentos administrativos de autorização ou licenciamento ambiental seriam 
apenados conforme o art.66, os responsáveis pelos estudos ambientais que sub-
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sidiariam esses mesmos procedimentos seriam punidos em conformidade com o 
art.299 do Código Penal6.

Outra corrente doutrinária7, que entendemos mais acertada, preconizava iso-
nômico tratamento aos funcionários públicos e aos técnicos responsáveis pelos 
estudos, pelas informações falsas que neles inserissem, tipificando suas condutas 
no art.66 da Lei nº9.605/98, afinal, o desempenho da consultoria é função pública 
que permite enquadrar o consultor no perfil desenhado pelo art.327 do Código 
Penal.

O art.69-A, principal objeto deste trabalho, eliminou a discussão sobre o 
conflito de leis, que era solucionado pelo princípio da especialidade.

3.2.2 O tipo do art.69-A da Lei nº9.605/98;

Inserido na seção dos crimes contra a administração ambiental, o tipo penal 
previsto no art.69-A da Lei nº9.605/98 patenteia a estrutura funcional do crime 
praticado pelos consultores e consultorias que elaboram ou apresentam estudos 
ambientais falsos, consagrando a oficialidade das funções desempenhadas por es-
ses profissionais e pessoas jurídicas. 

Trata-se de crime pluriofensivo, que atenta contra o ambiente enquanto bem 
indisponível e contra o bom, correto e eficiente exercício da função ambiental 
pelo Poder Público. Não é desnecessário ressaltar que o ambiente, enquanto bem 
jurídico penalmente tutelado, é a indisponível relação existente entre os bens am-
bientais (naturais, urbanísticos e culturais) e a sociedade na sua perspectiva inter-
geracional, que veda ao Poder Público abdicar de sua conservação e recuperação. 
Ao mesmo tempo, a norma também visa proteger a administração ambiental.

Essa primeira característica é de suma relevância para a definição da com-
petência para o processo e julgamento do delito. Se a apresentação dos estudos 
falsos acontecer em procedimento que tramite perante o IBAMA, a competência 
será da Justiça Federal. Se o fato ocorrer no bojo de procedimento presidido por 
órgão estadual ou municipal, a competência será da Justiça Estadual. Será irre-
levante que a competência para o licenciamento esteja sob impugnação judicial, 
ou venha a ser modificada, com a declinação ou transferência do procedimento 
para a responsabilidade de outro ente federado. É que o delito se consuma com a 
simples apresentação do material falso, ou enganoso, perante o órgão ambiental, 
ainda que seja posteriormente rejeitado ou que esse órgão não seja aquele efeti-
vamente competente para o caso, conforme disciplina o art.10 da Lei nº6.938/81, 
como norma balizadora do exercício do poder de polícia administrativa em maté-
ria ambiental. Tratando-se de procedimento relacionado à gestão florestal, deve-se 
atentar para o que dispõe o art.19 da Lei nº4.771/65.

Na leitura do tipo fundamental previsto no art.69-A constata-se que são duas 
as condutas incriminadas: “elaborar ou apresentar”. 

6  OLIVEIRA, Antonio Inagê de Assis. O licenciamento ambiental. p.207.
7  COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro et al. Crimes e infrações administrativas ambientais, p.316.
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A conduta de elaborar estudos falsos é imputada ao profissional técnico-
científico que é responsável pela construção das informações que estarão contidas 
no documento. Elaborar significa reunir informações, coletar amostras e dados, 
selecionar o material pesquisado e, ao final, emitir uma conclusão baseada em 
informações concretas e diante dos conhecimentos e percepções apreendidas no 
processo de pesquisa. A conduta típica não se resume ao “fazer afirmações” nem 
ao “omitir e sonegar informações e dados técnicos” de que nos fala o art.66 da 
mesma lei, tampouco se limita ao “omitir e ao inserir” informações no documen-
to, de que trata o tipo penal do art.299 do Código Penal. A conduta típica alcança 
todas as ações que convergem para a elaboração do estudo, ou laudo, ideolo-
gicamente falso. Assim, desde a seleção das fontes de pesquisa, passando pela 
metodologia da pesquisa de campo, a técnica para coletar e analisar solos, água, 
espécies vegetais e animais, e chegando ao grau de precisão e conclusão das aná-
lises feitas seu registro e documentação, tudo pode ser tipificado. A norma alcança 
condutas fraudulentas tais como: o uso de levantamento aerofotogramétrico em 
escalas que não permitem visualizar características geomorfológicas necessárias 
à compreensão exata das características do território sob estudo, a coleta de amos-
tras de água em condições de maior diluição de elementos capazes de demonstrar 
a fragilidade do meio, a desconsideração de informações oficiais que atestem a 
presença, ou risco de extinção de espécies em dada região, levantamento de ruídos 
em horários diferentes daqueles em que o estabelecimento funcionará, visitas de 
campo a porções de território bastante impactadas e com características diferentes 
daquelas onde se instalará o empreendimento, enfim, todas as atividades, normal-
mente desempenhadas por um conjunto de profissionais, ou terceirizadas, que, se-
riam propositalmente encaminhadas em condições distorcidas, ou nas quais o res-
ponsável pelas análises poderia declarar uma situação bem diferente da que existe 
no local e, bem por isso, favorável ao empreendedor. Nesse tocante será sempre 
fundamental a análise dos termos de referência aprovados, seu atendimento às 
diretrizes fixadas nas Resoluções do CONAMA, instruções normativas e, princi-
palmente as normas emitidas pelos Conselhos de Fiscalização Profissional e pela 
ABNT, como parâmetro mínimo da qualidade técnica dos estudos ambientais.

Na mesma situação se encontram os estudos plagiados, copiados de outros 
consultores, em situações diferentes e para projetos e atividades executadas sob 
outras metodologias, ou elaborados “a pedido do cliente”. 

A conduta de elaborar inclui todas as atividades desenvolvidas, desde o pro-
fissional auxiliar do consultor até o que fará a revisão do trabalho, numa escala 
de controle de responsabilidades de um sobre o outro, e a assunção de posição de 
garantidor conforme a hierarquia de funções e de conhecimento numa equipe de 
trabalho. Também alcança o empreendedor pelas informações sobre a atividade a 
ser desenvolvida, ou em desenvolvimento, que são fundamentais para a avaliação 
da concepção do empreendimento e das medidas mitigadoras aos impactos am-
bientais negativos.

Apresentar estudo ou laudo falso é conduta imputável ao responsável técni-
co pela equipe, ou diretamente ao consultor, que responder sozinho pelo laudo, ou 
relatório apresentado, não alcançando os auxiliares técnicos. Também alcança o 
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empreendedor que atuar diretamente na apresentação do documento fraudulento, 
bem como seus gerentes e prepostos envolvidos no processo. Apresentar é proto-
colar perante a administração ambiental, exibir em reunião técnica ou em audiên-
cia pública o documento falsificado. Inclui também todo aquele que, mesmo sem 
concorrer para a falsificação, apresenta o documento sabendo, ou devendo saber 
que se trata de uma simulação.

Sujeito ativo do crime é o consultor ambiental devidamente inscrito no Ca-
dastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, único 
profissional autorizado a subscrever e apresentar estudos, laudos e relatórios am-
bientais. Auxiliares diretos, colaboradores e partícipes do trabalho de consultoria 
sempre serão co-autores. Na mesma condição está o empreendedor que solicita, 
instiga e auxilia na confecção do documento falso. Numa primeira análise, vê-
se que se trata de delito próprio, pelo menos no tocante à conduta de elaborar, 
pois o estudo elaborado por profissional sem cadastramento não pode sequer ser 
recebido pelos órgãos ambientais. A conduta de “apresentar” não exige nenhuma 
qualidade especial do autor, encerrando, portanto um crime comum.

Elementos objetivos do tipo, as expressões “licenciamento, concessão flo-
restal ou qualquer outro procedimento administrativo” conferem boa amplitude 
às hipóteses de incidência da norma, que se aplica a todos os procedimentos ad-
ministrativos que tramitem em órgãos de gestão ambiental e urbanística. Assim, 
num espectro maior do que o anteriormente estabelecido pelo art.66, são típicas 
as condutas de elaborar e apresentar estudos, relatórios e laudos ambientais falsos 
em todos os procedimentos de licenciamento ambiental, para quaisquer tipos de 
atividades, assim como nos procedimentos de renovação de licenças ambientais. 
Também estão abrangidos os procedimentos de monitoramento das atividades li-
cenciadas, e os de fiscalização para imposição de sanções administrativas. Bem 
assim, os procedimentos de outorga de uso de recursos hídricos, autorização de 
desmatamento, averbação de reserva legal, autorização de supressão de vege-
tação em áreas de preservação permanente urbanas, e os alvarás de construção 
para grandes geradores de Resíduos de Construção Civil. A expressão “qualquer 
procedimento administrativo” exige apenas que esse procedimento tenha como 
escopo a análise para eventual concessão ou denegação de ato administrativo re-
lacionado ao exercício de atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de 
recursos ambientais, em qualquer unidade da federação e não exclusivamente nos 
órgãos integrantes do SISNAMA.

Outros elementos que demandam análise, as expressões “estudo, laudo ou 
relatório ambiental” traduzem-se para a compreensão mais ampla que se tiver de 
“estudos ambientais” ou “avaliações de impacto ambiental”, que equivalem às 
descritas no tipo penal. Laudo não se resume à acepção mais tradicional de “laudo 
pericial”, pois o laudo pode ser constituído de avaliação feita por terceiro, a pedi-
do do consultor. Assim, vistorias, avaliações, exames feitos em pessoas, amostras 
de solo e água, animais ou objetos podem ser utilizados para subsidiar pedidos 
de renovação de licenças ambientais como comprovação de cumprimento de con-
dicionantes fixadas em licenças ambientais, encaixando-se perfeitamente no tipo 
penal. No mesmo perfil se enquadram vistorias feitas por topógrafos para definir 
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o plano de inundação existente nas margens de um rio, e que será fundamental 
para identificar as áreas de preservação permanente. Mais uma vez, pouco impor-
ta o nome que se atribua ao documento, seja ele um EIA/RIMA ou um Relatório 
de Controle Ambiental, fundamental é que tenha conteúdo técnico ou científico, 
seja subscrito por profissional habilitado e tenha por foco, subsidiar uma decisão 
administrativa relacionada ao uso de recursos naturais.

Por fim, é essencial que seja falso ou enganoso, embora o seja apenas par-
cialmente. As expressões não exigem maior esforço de interpretação. Pune-se a 
falsidade ideológica e material, mas principalmente a primeira. Não se descarta a 
possibilidade do estudo vir instruído com a contrafação de um exame feito em ou-
tra oportunidade, com montagens fotográficas, ou com a falsificação da assinatura 
de pessoas que nada presenciaram ou fizeram. Nesse caso, o documento mate-
rialmente falso contamina o estudo que o acompanha, fazendo incidir as sanções 
do art.69-A em concurso material com os artigos 297 ou 298 do Código Penal, 
conforme a situação concreta.

Mas, com certeza, a maior incidência acontecerá com a falsidade ideológica, 
operada através da manipulação de dados, da omissão de informações relevantes, 
ou inserção de dados falsos. É essa a compreensão que melhor se ajusta à expres-
são enganoso.

Importante registrar que a falsidade, pelo menos no campo ideológico, pre-
cisa ser apta a induzir a erro, enganar a autoridade encarregada de averiguar o 
documento, para que o delito se configure. O tipo também não prescinde da po-
tencialidade que a informação falsa precisa ter de causar dano, no caso, tanto ao 
ambiente quanto à administração. Informações irrelevantes para a avaliação dos 
impactos e riscos ao ambiente, tais como a data da publicação da lei de uso e ocu-
pação do solo, não serão típicas. Contudo, tratando-se de avaliações de impactos, 
poucas vezes estaremos diante de informação irrelevante.

Postura importante que precisará ser adotada pelos órgãos ambientais, con-
sultorias e consultores será a comprovação da idoneidade e da autenticidade de 
suas fontes de pesquisa. No mesmo sentido, há necessidade de serem estabele-
cidas, desde os termos de referência, identidades de compreensão para termos 
técnicos e científicos que não estejam legalmente definidos, e cujas acepções não 
sejam pacíficas entre cientistas e especialistas. Os estudos ambientais devem ter 
glossários, cujas definições constem de lei ou sejam aceitas pelos órgãos da admi-
nistração pública. Essa postura impedirá que o sujeito do delito alegue ter outro 
entendimento do que seja a expressão lançada no estudo.

O delito é punível a título de dolo ou culpa.
Para crimes de falsidade, a punição por culpa é inédita no Direito Penal.

O Código Penal não possui formas culposas para os delitos que tipifica entre os 
arts.289 e 311. Certo é que ela não se aplica às hipóteses em que comprovada a 
falsificação. É possível que a intenção do legislador tenha sido de aplicar a culpa à 
situação de laudo, relatório ou estudo incompleto e, por isso, enganoso. Essa hipó-
tese se assemelharia ao tratamento dado no tipo penal do art.273 do Código Penal, 
onde a culpa é admitida, mas não para a falsificação. Mesmo assim, entendemos 
como uma situação extremamente remota, de aplicação quase impossível.
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O crime é caracteristicamente doloso. Contudo, ao contrário da falsidade 
ideológica, a lei não exige dolo específico se contentando com o dolo genérico, 
pois o tipo não exige a externalização de qual era o fim perseguido pelo autor e 
co-autores. O dolo consiste na ciência do sujeito ativo de que o estudo ou laudo é 
falso, ou é tendencioso, enganoso e de que subsidiará uma decisão administrativa 
em matéria ambiental.

Em seu parágrafo 2º o art.69-A estabeleceu uma causa de aumento de pena 
pelo resultado danoso ao meio ambiente. Merecem atenção a expressão “incom-
pleto” e o elemento normativo do tipo inserto na palavra “significativo”.

A expressão incompleto não se encontra no tipo fundamental, o que, a prin-
cípio pode ser causa de perplexidade. Entretanto, o laudo incompleto é o mesmo 
laudo enganoso por omissão.

O dano ambiental significativo poderia, a princípio, sugerir a idéia de que só 
acontecesse nas hipóteses de apresentação de Estudo Prévio de Impacto Ambien-
tal, por ser este o instrumento usado para os casos de significativa degradação. En-
tretanto, como foi exposto anteriormente, laudos, estudos e relatórios compõem 
toda a gama de avaliações de impactos ambientais posta à disposição de profis-
sionais e da sociedade.Portanto, não é esse o ponto de partida para a identificação 
da causa de aumento de pena. O dano decorrerá da não-previsão nos estudos, do 
risco de sua ocorrência ou, do mau dimensionamento desse risco e das medidas 
necessárias a evita-lo. O dano será significativo em relação ao ecossistema ou 
bem ambiental atingido e nunca comparativamente aos outros impactos ambien-
tais previstos para a mesma atividade, e nem em relação ao conjunto do empre-
endimento. Assim, a contaminação de um córrego com uma irreversível perda de 
fauna ictiológica será um dano significativo, desde que corretamente visto sob o 
ângulo do bem ambiental, ainda que, no conjunto de bens existentes na área de 
influência do projeto ele não seja o bem ambiental mais relevante.

Enfim são essas as linhas gerais de interpretação do tipo penal, às quais ain-
da se somarão as futuras contribuições da doutrina e da jurisprudência.

Por derradeiro, ressaltamos a importância dos termos de referência como 
balizadores do controle da atividade de consultoria e a posição de garantidor que 
ostentam os coordenadores das equipes de consultores pelos resultados apresen-
tados nessas avaliações de impacto ambiental, situação que, sempre trará para o 
pólo passivo da ação penal a pessoa jurídica da empresa de consultoria encarre-
gada dos estudos e, não raro, o empreendedor, diretamente interessado no tenden-
cioso estudo ambiental, nos termos dos arts.3º e 4º da Lei nº 9.605/98.

Aos membros do Ministério Público a norma trouxe excelente instrumento 
para coibir abusos de toda a sorte, desde a indústria de EIA/RIMAs, até o favore-
cimento de consultorias por técnicos e analistas dos próprios órgãos ambientais 
que, ultrajando a função pública, indicam, facilitam e favorecem consultorias e 
consultores em detrimento de concorrência leal e competente que só viria a qua-
lificar o trabalho de prevenção de danos ambientais. A repressão às consultorias 
de fachada, e aos maus profissionais do ramo atinge o coração das fraudes de 
licenciamento ambiental que há muito tempo precisavam, e precisam, de uma 
ação enérgica.
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4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

4.1 A administração ambiental enquanto exercício da função pública de preserva-
ção do meio ambiente guarda, entre suas peculiaridades, a atuação compartilhada 
de particulares na execução de suas tarefas;

4.2 Apesar de remunerados pelo empreendedor, os consultores responsáveis pela 
elaboração de estudos, relatórios e laudos ambientais destinados à administração 
ambiental exercem função pública sendo, para fins penais e de aplicação da lei de 
improbidade administrativa, equiparados a funcionários públicos;

4.3 A falsificação de avaliações de impactos ambientais acarreta, no mínimo, as 
sanções previstas no art.11 da Lei nº 8.429/92, aplicáveis aos consultores respon-
sáveis independentemente da postura e das responsabilidades dos funcionários 
dos órgãos ambientais;

4.4 O crime do art.69-A da Lei nº9.605/98 é formal, pluriofensivo, com dolo 
genérico e se aplica a todas as espécies de avaliação de impactos ambientais e 
procedimentos administrativos, destinando-se a coibir as fraudes perpetradas por 
consultores e empresas de consultoria ambiental.
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1.  INTRODUÇÃO

A Mata Atlântica é considerada patrimônio nacional pela Constituição Fe-
deral no artigo 225, § 4º, que assim dispõe:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.1

[...].
§ 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a pre-
servação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
[...].

Originalmente este bioma estendia-se por cerca de 1.300.000 km2 do nosso 
território. É um dos mais ricos ecossistemas do mundo em matéria de biodiver-
sidade.

Estudo realizado pela Embrapa estima que existam ali dez mil espécies 
de plantas, destes 50% são endêmicas, isto é, existem só ali. O número desta 
endemia é melhor avaliado quando observamos as espécies em grupos: são 
53,5 para as espécies arbóreas, 64% das palmeiras, 74,4% das bromélias. Na 
fauna estão até 160 espécies de aves, 23 de marsupiais, 57 de roedores, 183 
dos anfíbios, 143 dos répteis, 21 dos primatas, sem falar no número incalcu-
lável de invertebrados.

1  ADI nº 3450-MC, Relator Ministro Celso de Mello, julg. em 01.09.2005. Meio Ambiente – Direito à preservação de sua 
integridade. ADI nº 1.086, Relator Ministro Ilmar Galvão, 07.06.01, necessidade de estudo prévio de impacto ambiental. 
São decisões do STF sobre a compreensão do artigo. STA 112, Ministra Ellen Gracie, suspensa decisão do TRF-4ª Região 
que permitiu criação de gado em área de preservação ambiental, fato que foi considerado grave lesão à ordem pública.
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Rica em biodiversidade, revela-se, assim, a dimensão dos interesses em jogo 
quando se fala em preservar, conservar, restaurar o patrimônio nacional que cons-
titui a Mata Atlântica. Foi declarada patrimônio da Humanidade pela UNESCO.

O material genético é um recurso estratégico para o futuro, graças aos avan-
ços da biotecnologia. Recursos financeiros expressivos são investidos anualmente 
na engenharia genética, na medicina, na agricultura e na indústria. A engenharia 
genética terá avanços futuros que hoje ainda não conseguirmos dimensionar como 
há duas décadas não vislumbrávamos o atual estágio em que chegou hoje a in-
formática. Há um diferencial em prol dos recursos naturais, a ciência não cria os 
genes, encontra-os na natureza. Remarca-se, então, a importância do bioma “mata 
atlântica”. Não é só isso, a mata atlântica, mesmo o remanescente que existe é 
responsável pela manutenção e regulação dos mananciais hídricos, a fertilidade 
do solo estabiliza o clima, protege as encostas dos morros da erosão e por fim, 
mas não menos importante, nos oferece uma visão de rara beleza, lazer, turismo e 
cultura. Nos proporciona uma visão de paraíso.2

Hoje a Mata Atlântica cobre menos de 9% da área original, e em alguns Es-
tados da federação, menos de 5%, e sofre um contínuo processo de destruição.

É um bioma intensamente ameaçado, pois cerca de 70% da população brasi-
leira vive em seu domínio original. Este bioma inscreve-se entre os mais ameaça-
dos do planeta, isto justifica a urgência e a necessidade em assegurar a conserva-
ção, a recuperação e o uso sustentável da Mata Atlântica.

2.  O ARCABOUÇO NORMATIVO

O Código Florestal, Lei n.º 4.771/1965,3 constitui o arcabouço normativo no 
qual se buscava a conservação da Mata Atlântica. Com o  advento da Carta de 1988 
foi a Mata Atlântica alçada à condição de patrimônio nacional. Também no artigo 216 
da Constituição Federal de 1988 é protegida no seu aspecto paisagístico. A idéia de 
patrimônio institui um pacto intergeracional entre a atual geração e os pósteros.4, 5

Sobreveio o Decreto nº 95.547/1990 que dispunha sobre a “vedação de corte 
da vegetação nativa da mata atlântica”. Tratou-se de tentativa com falhas, pecando 
por imprecisões e indefinição de parâmetros, o que prejudicou a sua efetiva im-

2  Verificar SARAMAGO, José. Cadernos de Lanzarote. São Paulo: Cia. das Letras, 1997. p. 599-600. Sobre a emoção 
de caminhar na floresta.
3  O Código Florestal limitou o exercício do direito de propriedade no que concerne às formações florestais nativas em todo 
o território brasileiro. Qualificou as florestas como bens de interesse comum.
4  “O preceito consubstanciado no art. 225, § 4º, da Carta da República, além de não haver convertido em bens públicos os 
imóveis particulares abrangidos pelas florestas e pelas matas nele referidas (Mata Atlântica, Serra do Mar, Floresta Ama-
zônica brasileira), também não impede a utilização, pelos próprios particulares, dos recursos naturais existentes naquelas 
áreas que estejam sujeitas ao domínio privado, desde que observadas as prescrições legais e respeitadas as condições 
necessárias à preservação ambiental.” (RE nº 134.297, Relator Ministro Celso de Mello, julgamento em 13.06.1995, DJU 
de 22.09.1995).
5  “Pantanal Mato-Grossense (CF, art. 225, § 4º) — Possibilidade jurídica de expropriação de imóveis rurais nele situados, 
para fins de reforma agrária. A norma inscrita no art. 225, § 4º, da Constituição não atua, em tese, como impedimento 
jurídico à efetivação, pela União Federal, de atividade expropriatória destinada a promover e a executar projetos de reforma 
agrária nas áreas referidas nesse preceito constitucional, notadamente nos imóveis rurais situados no Pantanal Mato-Gros-
sense. [...]” (MS nº 22.164, Relator Ministro Celso de Mello, julgamento em 30.10.1995, DJU de 17.11.1995)
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plantação. Em meio projetos diversos, onde se destaca a iniciativa do Deputado 
Fábio Feldman, o Ibama encaminhou proposta do Conama à Presidência da Re-
pública que resultou no Decreto nº 750/1993. 

O Decreto nº 750/1993 sofreu muitas críticas por parte de empreendedores, 
empresários e também ambientalistas. Em torno de sua aplicação, agitaram-se 
algumas demandas judiciais paradigmáticas. Refiro-me, exemplificativamente, a 
uma Ação Civil Pública destinada a conferir efetividade à proteção da mata atlân-
tica, inicialmente julgada procedente, acabou tendo a sua dimensão favorável de 
aplicabilidade significativamente reduzida pela interposição de embargos decla-
ratórios, aos quais acabou sendo emprestado efeitos infringentes. Transcrevo a 
ementa da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.  
OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.

A alteração do fundamento jurídico do pedido, permitida na ótica do Relator, 
impediu toda e qualquer supressão da Mata Atlântica, ao argumento de que impres-
cindível lei em sentido estrito, quando o Ministério Público partiu da premissa de 
que os projetos de supressão já autorizados pelos órgãos competentes não estavam 
obedecendo  as normas existentes em matéria ambiental, além de carecer o Decreto 
750/93 da devida regulamentação, o que pressupõe que o Órgão Ministerial reconhece 
a competência do Poder Executivo para disciplinar a questão.

Se é certo que o Juiz pode dar a definição jurídica para as lides que lhe são 
propostas, concretizando o princípio “ dá-me os fatos e eu te darei o direito ”, por 
outro lado, não pode conhecer de questões não suscitadas que, no caso, dizem 
respeito à impossibilidade do decreto em comento ser o meio legal próprio para 
normatizar a matéria. 

Julgamento que privou os réus de exercerem o direito de defesa, impedindo que 
o Juiz de primeira instância se manifestasse a respeito.

Voto condutor e Acórdão que extrapolam os limites da lide, a ensejar os efeitos 
infringentes, para que a Turma reexamine o mérito a partir do real fundamento decli-
nado na inicial. 

Sobrevindo a regulamentação pertinente no curso do feito, não perdeu a ação, no 
todo, o seu objeto, por ser mais amplo e possuir conotações próprias e complexas.

Procedência da ação resumida ao conteúdo dos requisitos próprios, ou seja, sub-
metidas as situações ao que dispõem o art. 225, par. 1º, IV e par. 4º, da CF: estudo 
prévio de impacto ambiental RIMA/EIA e normatização posterior, pois se a Carta 
Política permite a utilização da Mata Atlântica, não pode haver exigências outras tais 
como as impostas para tanto, a exemplo do levantamento determinado pelo Juízo.

Voto condutor reformulado no que diz com a exigência de lei em sentido estrito, 
pois prevalece o Decreto 750/93 e normas regulamentadoras posteriores, bem como 
quanto ao restabelecimento da liminar de forma indiscriminada, porque já afastou a 
obrigação imposta na sentença quanto à apresentação ou mapeamento do remanes-
cente da mata.
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Efeitos da liminar limitados seguidos pela condenação no sentido de determinar 
apenas a paralisação dos empreendimentos que não se ativerem aos requisitos antes 
declinados.

Como a multa era conseqüência do inadimplemento da obrigação de fazer 
que foi afastada, em que pese possível obscuridade a respeito, é certo que, como 
decorrência inevitável, também ficou excluída da condenação.

Fundamentos declaratórios modificativos. Embargos acolhidos para o fim 
de manter o provimento da remessa oficial e dar parcial provimento aos recursos 
em maior extensão com o que a liminar fica restringida e a procedência da ação 
decretada como parcial.

Prejudicadas as demais razões invocadas pelo embargantes em decorrência 
do efeito infringente conferido aos declaratórios.

Embargos parcialmente providos. (EAC nº 96.04.043429-2/SC, TRF-4ª Re-
gião, 4ª Turma, Relatora Desª Federal Silvia Goraieb, julg. em 07.12.1999, DJU 
de 15/03/2000).

Ementa original:
MATA ATLÂNTICA. SUPRESSÃO. IBAMA. FATMA. ASSISTENTES 

LITISCONSORCIAIS. CF, ART. 225, CAPUT. LEIS 6.938, DE 31.8.81, DE 
15.9.65, DEC. 750, DE 10.2.93.

1. Empresas particulares e públicas têm interesse jurídico para coadjuva-
rem em processo na qualidade de assistentes litisconsorciais, haja vista que suas 
atividades pressupõem supressão de Mata Atlântica, sob licença dos réus, órgãos 
ambientalistas.

2. Não pode haver extinção do processo (art. 269, inc. III, do CPC) em vir-
tude de acordo com autarquia estadual, caso o IBAMA, autarquia federal, não 
haja concordado, nem tampouco os assistentes litisconsorciais intimados para se 
manifestar sobre ele.

3. A competência para supressão de Mata Atlântica decorre de lei específica 
para tal ato, nos termos do art. 225, inc. III, da CF.

4. O Poder Público não tem competência para suprir essa competência por 
ato administrativo – licenças, ou por decreto ou regulamento, resoluções e atos 
normativos do mesmo gênero, sob pena de violação ao princípio da legalidade e 
separação dos poderes.

5. A competência administrativa do Poder Público quanto à matéria ambien-
tal não se confunde com a legislativa. Aquela tem caráter de preservação e prote-
ção ao meio ambiente em todas as esferas. Esta estabelece normas gerais à União 
e suplementar aos Estados, no âmbito de suas particularidades, nos termos do 
artigo 24, §§ 1º ao 4º, da CF.

6. A ‘autorização do Poder Público Executivo Federal’ para supressão de 
mata (art. 3º do Código Florestal) é pressuposto para autorização legislativa do 
art. 224, inc. 111, da CF, pois a lei não se contradiz com a norma que lhe dá 
fundamento de validade, ou seja, a Constituição Federal, mas na verdade exte-
rioriza a forma em que os Poderes harmonicamente interagem para matéria de 
tanta importância.
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7. Confirma-se o provimento Iiminar para proibir qualquer processo que vise 
à supressão de Mata Atlântica, sob o fundamento jurídico de que falta previsão em 
lei para essa atividade, caso a caso.

8. O fundamento legal - inexistência de regulamentação do CONAMA - não 
vincula o juiz nem é fundamento jurídico do pedido, podendo ser afastado. Tam-
pouco a superveniência dessa regulamentação esvazia o pedido, porque não é seu 
fundamento jurídico, mas apenas legal.

9. A sentença ultra petita pode ser reformada para adequar-se ao pedido. 
Remessa oficial a que se dá provimento, para anular ‘acordo’ e reformar sentença 
ultra petita, adequando-a ao pedido. (AC nº 96.04.43429-2/SC, TRF-4ª Região, 
4ª Turma, Relator Juiz Carlos Alberto da Costa Dias, julg. em 18/05/1999, DJU 
de 21.07.1999).

Pode-se avaliar o grau de dificuldade na aplicabilidade do referido decreto 
pela dificuldade sentida em manter-se a decisão original. Em primeira abordagem, 
inclinou-se o Judiciário pela interpretação de que se exigiria lei, caso a caso, para 
a hipótese de supressão da mata atlântica. Nos declaratórios foi restabelecido o 
Decreto nº 750/1993. 

3. CRÍTICAS AO DECRETO Nº 750/1993

As principais críticas que se levantaram ao citado dispositivo foram, em sín-
tese, de que só a lei poderia criar restrições ao uso da propriedade. O fato de ser 
proibida toda e qualquer utilização constituiria desapropriação indireta. Por outro 
lado, a definição adotada não seria cientificamente correta, estaria abrangendo 
formas de vegetação que não poderiam pelo critério científico ser incluídas, a 
Mata de Araucárias ou Pinheiro do Paraná. Por fim, outro bloco de críticas se diri-
giram ao radicalismo dos dispositivos proibitivos que consistiriam em um severo 
obstáculo ao crescimento econômico, ao desenvolvimento.

Assim três correntes de argumentos, aquela mais positivista, no sentido de 
que só a lei poderia impor proibições, a outra que adota o formalismo científico, 
das categorias rígidas e, por último, as objeções mais de caráter econômico que 
dizem que as restrições impedem o desenvolvimento, e as comunidades seriam 
condenadas ao atraso. Também houve crítica no sentido de que não era feita dis-
tinção entre o estágio de conservação da mata atlântica.

4. A LEI Nº 11.428/20066

A Lei n.º 11.428/2006 resultou do Projeto nº 3285-G, de 1992, de autoria 
do Deputado Fábio Feldman com contribuição resultante do relator, Deputado 

6  CÂMARA aprova a Lei da Mata Atlântica. Folha OnLine, São Paulo, 30 de nov. 2006. Disponível em: <http://www1.
folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u15600.shtml>. Acesso em: 20 abr. 2007. “Na opinião de Mario Mantovani, diretor 
da Fundação SOS Mata Atlântica, o projeto da mata atlântica desfaz o equívoco do decreto 750/92, “que só falava não 
pode, não pode”. “A palavra “não” sumiu do texto, o projeto diz como se deve fazer”.
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Wilson Bruno e, ainda, vetos presidenciais fundamentados em contrariedade ao 
interesse público e inconstitucionalidade.7

4.1 A Lei nº 11.428/2006 – análise de seus dispositivos

Editada para dispor sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma 
Mata Atlântica e dizendo que observa a Lei n.º 4.771/1965 e legislação ambiental 
vigente, no Título I estão as definições, objetivos e princípios do regime jurídico do 
bioma Mata Atlântica. Esta introdução com definição e princípios constitui técnica 
legislativa moderna que organiza, facilita a compreensão e utilização e aplicação de 
seus diapositivos. Afasta-se a imprecisão criticada nas tentativas anteriores de trata-
mento legislativo. Afasta-se o tecnicismo científico, ao minudenciar as formações 
florestais nativas e ecossistemas associados com delimitação geográfica estabelecida 
em mapa do IBGE. Inclui-se expressamente a mata de araucárias, hipótese que gerou 
controvérsia nas anteriores legislações, também os manguezais, restingas, campos de 
altitude, brejos interioranos e encraves florestais nordestinos, o que espanca alegativas 
mais freqüentes na tentativa de fugir de sua incidência.

No parágrafo único do artigo 1º procurou-se afastar outra vertente de críticas 
que eram feitas ao Decreto nº 750/1993, qual seja, a de abarcar tudo, pretendendo-se o 
impossível desalojamento de cidades e populações já estabelecidas. Esclarece o pará-
grafo único sobre a aplicação de lei aos remanescentes de vegetação nativa no estágio 
primário e estágios secundário inicial, médio e avançado de regeneração na área de 
abrangência definida no caput. As definições do que constitua vegetação primária e de 
vegetação secundária nos estágios avançado, médio e inicial de regeneração serão de 
iniciativa do Conama, que tem 180 dias para efetuar o que dispôs o artigo, período no 
qual fica vedado qualquer intervenção. São os dispositivos do artigo 4º e seu § 1º. No § 
2º são lançados os parâmetros básicos ao Conama para proceder às citadas definições, 
o que vai impedir alegação de que o Conama estaria legislando. Houve a correção do 
equívoco histórico cometido pelo Decreto nº 750/1992.

No artigo 5º, está um dispositivo imprescindível no combate aos fatos consuma-
dos ou atividades ilícitas, pois a vegetação primária e a vegetação secundária não per-
derão esta classificação nos casos de incêndio, desmatamento ou qualquer outro tipo 
de intervenção não autorizada ou não licenciada. Este dispositivo é importantíssimo, 
pois a invocação do “fato consumado” é corriqueira em juízo. Vai dar mais força às 
determinações de desfazimento de construções ou outras intervenções ilícitas.

4.2  Princípios e objetivos

No capítulo II estão lançados os princípios do regime jurídico e os objetivos 
da Lei. Um catálogo de princípios e objetivos, idéias-força é poderoso instrumen-
to para a boa aplicação da lei.

7  Os textos permaneceram em discussão por 14 anos e indagado sobre os motivos da demora, o Deputado Feldman diz 
que o projeto não esteve na agenda de prioridades dos governos anteriores. Disponível em: <http:\\www.fatorgis.com.br>. 
Acesso em: 20.04.2007.
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No artigo 6º que inicia a enunciação são elencados os objetivos gerais de de-
senvolvimento sustentável e os objetivos específicos de salvaguarda da biodiver-
sidade, saúde humana, valores paisagísticos, artísticos e turísticos, regime hídrico 
e estabilidade social.

Os princípios que especialmente aqui se aplicam são os da função socioambien-
tal da propriedade, eqüidade, intergeracional, prevenção, precaução, do usuário-paga-
dor, da transferência das informações, da gratuidade dos serviços administrativos ao 
pequeno produtor e populações tradicionais e respeito ao direito de propriedade.

Qualquer utilização (art. 7º) deverá respeitar e assegurar a manutenção e re-
cuperação da biodiversidade, vegetação, fauna, regime hídrico, para as presentes 
gerações e futuras. É o aspecto da constituição de um patrimônio intergeracional. 
O estímulo à pesquisa e à consciência pública sobre a necessidade de recuperação 
e manutenção do bioma, o disciplinamento da ocupação rural e urbana, harmoni-
zando o crescimento econômico com a manutenção do equilíbrio ecológico. É o 
apelo à função socioambiental.

Dentre os dispositivos do regime jurídico geral do bioma Mata Atlântica, 
vemos no Título II que o corte e a supressão da vegetação primária ou nos es-
tágios avançados e médios de regeneração ficam vedados quando a vegetação 
abrigar espécies de flora e fauna silvestre ameaçadas de extinção e a intervenção 
ou parcelamento do solo puserem em risco a sobrevivência das espécies. Quando 
a flora exercer a função de proteção de mananciais ou controle de erosão, formar 
corredores entre remanescentes florestais ou proteger o entorno das unidades de 
conservação, possuir excepcional valor paisagístico ou quando o proprietário não 
cumprir as exigência da Lei n.º 4.771/1965. Este artigo – o 13 – deveria merecer 
leitura com o artigo 18, que dispõe que é livre a coleta de subprodutos florestais, 
frutas, folhas ou sementes, desde que não coloque em risco as espécies protegidas. 
A preferência para tal atividade deveria ter sido assegurada às populações tradi-
cionais e após ao pequeno produtor, contudo, o dispositivo já dá uma segurança 
às populações tradicionais.

No que se refere à supressão de vegetação primária e secundária no estágio 
avançado de regeneração somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pú-
blica. No caso da vegetação secundária, em estágio médio de regeneração, somen-
te poderá ser suprimida em caso de utilidade pública e interesse social. Ambos 
caracterizados e motivados em processo administrativo próprio e inexistência de 
outra alternativa técnica, é o que dispõe o artigo 14. Ainda tal supressão depen-
derá de autorização do órgão ambiental estadual com anuência prévia quando 
couber, do órgão federal.

Em área urbana, a supressão de vegetação no estágio médio de regenera-
ção depende da autorização do órgão ambiental municipal desde que o município 
possua plano diretor e conselho do meio ambiente, mediante prévia anuência do 
órgão estadual com parecer técnico.

Mesmo autorizadas, as supressões do artigo 14 e seus parágrafos ficam con-
dicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área equiva-
lente à extensão da área desmatada com as mesmas características ecológicos 
na mesma bacia hidrográfica, no mesmo município ou região metropolitana (art. 
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17). Apenas em caso de impossibilidade da compensação específica, mediante 
verificação do órgão ambiental, será exigida reposição florestal. Tal não se aplica 
ao caso do artigo 23, inciso III (pequeno produtos e populações tradicionais) e às 
supressões ilegais.

A proteção da vegetação primária tem regime jurídico especial e a supressão 
do remanescente adquire caráter de excepcionalidade, isto é, seriam autorizadas 
somente quando necessários às obras, projetos, atividades de utilidade pública, 
pesquisas científicas e práticas preservacionistas e também aqui há necessidade 
de realização de EIA/Rima  (art. 20, parágrafo único).8

A mesma excepcionalidade fica imposta à supressão e exploração de vegeta-
ção secundária em estágio avançado de recuperação (art. 21).

Também excepcional é a supressão e a exploração no caso da vegetação 
secundária em estágio médio de regeneração, somando-se o motivo de interesse 
social ao de utilidade pública. Os artigos 21 e 23 tiveram vetados o inciso II, que 
adiante examinaremos.

No que respeita às áreas urbanas e regiões metropolitanas com remanes-
centes de vegetação nativa no estágio primário e nos estágio secundários inicial, 
médio e avançado de regeneração na área de definida no artigo 2º da lei, ficou a 
supressão vedada para fim de loteamento ou edificação.

A supressão em presença de vegetação secundária em estágio avançado de 
regeneração, somente será admitida para loteamento ou edificação com o garantia 
de preservação de vegetação nativa de no mínimo 50% da área total coberta por 
esta vegetação, desde que estejam aprovados até a data de vigência de lei.

Após a data de vigência da lei, é vedada a supressão de vegetação secundária 
em estado avançado de regeneração para fins de loteamento ou edificação.

Na presença de vegetação secundária em estádio médio, se o parcelamento 
ou loteamento já estiver aprovado é exigência ter 30% da área total coberta por 
tal vegetação. A nova lei enfrenta a questão da sustentabilidade urbana e o cresci-
mento desordenado, bem como a apropriação dos melhores espaços por parte de 
setores sociais mais poderosos.

Aprovados após o inicio de vigência da lei, há necessidade de no mínimo 
50% da área total coberta por esta vegetação.

As atividades minerárias tem dispositivo especial (art. 32), quando em áreas 
de vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração. Indepen-
dente do disposto no artigo 36 da Lei n.º 9.985/2000. Além do licenciamento 
ambiental, exige-se a adoção de medida compensatória que inclua a recuperaçaõ 
de área equivalente à área do empreendimento, com as mesmas características e 
na mesma bacia hidrográfica.

No Título IV, artigo 33, são projetados incentivos econômicos, como estí-
mulo à proteção e ao uso sustentável do Bioma Mata Atlântica. É o início de um 
reconhecimento aos que preferem conservar.

8  O caso mais controvertido sobre obras na Mata Atlântica é o da Construção da Hidrelétrica de Barra Grande, com extin-
ção de 6.000 hectares da Mata. Estão no passado Itaipu, Itá, Machadinho e Tucuruí (ACP nº 2004.72.00013781-9/SC,  ACP 
2004.72.00.013781-9/SC,  ACP nº 2005.71.07.000158-5/SC).



22�Conferências / Invited Papers

Nesta quadra, a lei se mostra atualizada, ingressando na seara da extrafiscalidade, 
incentivando economicamente projetos conservacionistas no bioma mata atlântica.

O artigo 35 diz que a conservação em imóvel rural ou urbano de vegetação 
primária do da vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração cumpre 
função social e é de interesse público, podendo as áreas sujeitas à restrição ser 
computadas para efeito da Reserva Legal e seu excedente utilizado para compen-
sação ambiental.

O artigo 36 institui o fundo de restauração do Bioma Mata Atlântica. 
Houve veto dos artigo 39 e 40, que tratava da servidão ambiental.   
O artigo 41 trata dos incentivos creditícios, assegurando-se prioridade na con-

cessão de crédito agrícola aos pequenos produtores e populações tradicionais.

4.3  Razões dos vetos

O artigo 27 tinha como proposta a permissão de exploração seletiva de 
espécies da flora nativa em área de vegetação secundária nos estágios inicial, 
médio e avançado de regeneração. O veto ao citado artigo, bem como ao dis-
posto no inciso II do artigo 22, inciso II, do artigo 23, invoca a Decisão VI/9 da 
Convenção da Diversidade Biológica que estabeleceu estratégias para a conser-
vação de plantas como meta global para o ano 2010, reduzindo a extinção das 
espécies. O desafio maior para o Bioma aponta a necessidade para a conserva-
ção in situ das espécies. O manejo comercial, que seira permitido pelo artigo, 
representaria grande risco para o citado objetivo. Cita o exemplo do pau-brasil, 
explorado ao extremo, praticamente desapareceu das matas nativas. A qualidade 
de vida de todos depende da conservação dos remanescentes.

O veto ao artigo 29 que permitia a exploração seletiva de espécies vulne-
ráveis, ainda que sob forma de manejo sustentável se justifica, dada a raridade 
das espécies. Não haveria justificativa para a autorização de manejo comercial de 
espécies vulneráveis em bioma altamente frágil.

4.4  Aspectos controvertidos

O que gerou grandes controvérsias, tanto no Decreto nº 750/1993 quanto 
nos projetos e tentativas que se seguiram foi a definição do que seja “mata 
atlântica”. O artigo 2º refere-se a Bioma Mata Atlântica, incluindo florestas 
nativas e ecossistemas associados, com delimitações estabelecidos em mapa 
do IBGE.

A inclusão expressa da Floresta Ombrófila Mista, a “Mata de Araucárias” 
terá o efeito de reduzir boa parte das discussões que se produziram sobre a inclu-
são ou não destas florestas.

A redação afigura-se mais precisa, em especial, quando no parágrafo único 
restringe a aplicabilidade da nova legislação aos remanescentes de vegetação na-
tiva no estágio primário e nos estágios secundário inicial, médio e avançado de 
regeneração na área de abrangência.



22� 11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

Afasta-se assim uma controvérsia recorrente em relação à relação do Decre-
to nº 750/1993 e a imputação de radicalismo ao novo diploma legal.

O principal óbice que se levantava quanto ao Decreto nº 750/1993 era o fato 
de ser um decreto, sendo assim, não-apto a introduzir obrigação ou restrições, o 
que só a lei poderia fazer. Agora, a questão vem tratada por lei.

O artigo 3º também poderá ser útil para limitar algumas controvérsias, pois 
as definições do que se considera produtor rural, população tradicional, pousio, 
prática preservacionista e exploração sustentável dão um seguro norte ao intérpre-
te. Elenca o que é considerado atividade de utilidade pública na Mata Atlântica. 
São as áreas de segurança nacional e proteção sanitária, obras essenciais de infra-
estrutura para o transporte, saneamento e energia, assim declarados pelo poder 
público. Há, então, uma definição especial para o conceito frente a obras na área 
de abrangência. Aqui, continuarão as controvérsias dirigidas contra a decisão po-
lítica por alguma obra na área.

Confere prestígio ao Conama, deixando a cargo do órgão definir o que se 
constitui vegetação primária e secundária nos estágios avançado, médio e inicial 
de regeneração.

A enunciação dos princípios pela lei, em técnica atual, confere a necessária 
abertura e reforça os objetivos, servindo de referencial e suporte interpretativo 
dos dispositivos.

São idéias-força condicionadoras de qualquer atividade ou utilização do bioma.
A enunciação de vegetação pelo artigo 11 lança um marco que vai arbitrar 

controvérsias que surjam em torno da vegetação primária e nos estágios avançado 
e médio de regeneração. No casos ali previstos, não se dará a supressão.

O artigo 12 que distingue regras para os novos empreendimentos, daqueles 
já aprovados antes da lei, também reforça o objetivo e elege marco absolutamente 
objetivo.

A compensação ambiental e a reposição florestal caminham em direção à 
realização do possível, face à nossa realidade.

A questão na qual se antevê a possibilidade de maiores controvérsias 
é o Capítulo VI, a proteção nas áreas urbanas e metropolitanas, em face de 
loteamentos e parcelamentos do solo. Impor limites na nossa triste realidade 
e tentar frear a ocupação urbana desenfreada em áreas já excessivamente pres-
sionadas é difícil. Haverá previsíveis conflitos entre o poder econômico e os 
órgãos ambientais. A distinção que a lei efetua, mais rigorosa com os novos 
empreendimentos, após a vigência da lei, mostra-se realista, e como dissemos, 
objetiva.

A relevância dos instrumentos tributários e econômicos financeiros para 
uma maior efetividade da lei é mostra da preocupação do legislador com a sua 
efetividade.

Desde a Lei n.º 6.938/1981 se revelou interessante o seu uso. Contribui para 
uma bifurcação do perfil da lei ambiental, antes sempre mais repressiva agora, 
com um controle ativo, incentivando as práticas corretas. A doutrina prefere esta 
técnica em termos de eficácia prática. É o controle ativo que favorece atitudes e 
ações no sentido do alcance dos objetivos da lei. A eficiência econômica, alias-se 
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à eficiência ambiental. Na lição de Bobbio, forma-se um novo conceito de orde-
namento jurídico, o ordenamento com função promocional

Os incentivos creditícios entram na linha antes referida, constituindo tam-
bém estímulo ou prêmio, é a sanção positiva ou premial, buscando tornar mais 
atrativo o objetivo a ser alcançado pela lei. Estes aspectos cumprem uma função 
de mudança social, ao contrário das penalidades que são vertente da função de 
conservação social. A nova lei trabalha bem com as duas funções. Cumpre aos 
destinatários, intérpretes e aplicadores dar-lhe o melhor sentido, construindo-a 
positivamente. 

A lei em comento procura então combater os principais focos de ameaças à 
Mata Atlântica, quais sejam: a extração ilegal de madeira, atividade que tem 500 
anos de prática; a extração ilegal de palmito, iguaria apreciadíssima nos banque-
tes do dito primeiro mundo, a explosão demográfica na região e a especulação 
imobiliária9 sem limites, a ausência de políticas públicas concretas, a ausência 
de fiscalização e, por último, mas importantíssimo, a falta de conscientização e 
educação da população.

5. CONCLUSÃO

Jared Diamond, autor de diversas obras sobre o tema10, 11 que nos ocupa, refe-
riu que “se a humanidade sobreviver para relembrar o século XX, os historiadores 
futuros se referirão às extinções em massa de espécies de plantas e animais atual-
mente em  curso, como o evento de conseqüências mais duradouras para nós”.

Está claro, então, que devemos somar esforços e tanto quanto possível re-
tardar danos ecológicos quanto repará-los, planejar estrategicamente e utilizar os 
escassos recursos financeiros disponíveis de forma mais eficiente. Frear o consu-
mo inconseqüente, proibir atitudes e atividades incompatíveis com os princípios 
e objetivos. Esta lei certamente propiciará alcancemos os objetivos explicitados, 
assegurando a perenidade do patrimônio nacional  que é á Mata Atlântica.

9  CAPOBIANCO, Antônio Marcos. O Ministério Público e o litoral norte. Folha de São Paulo, São Paulo, 23 abr. 2007.  
“Todavia, no litoral norte, a verticalização e o adensamento perverso são repelidos pela maioria da população, que reco-
nhece a essencialidade da conservação do seu patrimônio natural, suas águas doces e do mar [...]. Além de barrar a vertica-
lização e o afrouxamento dos demais índices construtivos, cabe ao MP resgatar o passivo de denúncias de agressões à lei 
atual, para que a Justiça puna os responsáveis, reverta obras irregulares ou aplique multas pesadas. [...]”. 
10  DIAMOND, Jared. Armas, Germes e Aço: os destinos das sociedades humanas. 3. ed. Rio de Janeiro, Record. 2002. 
Colapso: como as sociedades escolhem o fracasso ou o sucesso. 2. ed. Rio de Janeiro: Record, 2005.
11 





ACCESO A LA JUSTICIA - INFORMACIÓN - 
LEGITIMACIÓN - FUNCIÓN DEL JUEz

drA. MAriA CristinA gArros MArtinez 
                                 Juez Corte de Justicia de Salta

                                                    Argentina

En el sistema democrático de gobierno para poder hablar del libre acceso a 
la justicia debemos comenzar por analizar como paso previo el acceso a la infor-
mación. Este planteo lo realizo en razón de que,  considero,  que para poder llevar 
adelante en forma razonable una pretensión en temas ambientales debe necesa-
riamente contarse con conocimientos previos de lugares ,circunstancias, pruebas, 
pericias, que generalmente se encuentran en poder  del estado. 

El acceso a la justicia se da normalmente cuando son vedados los derechos 
reconocidos por la Constitución Nacional o las leyes, menoscabando alguno de 
estos derechos ya sea tanto a la información sobre el ambiente como los medios 
de acceder a la justicia . Cuando suceden estas violaciones es necesario que exista 
una camino que permita el restablecimiento de nuestros derechos, si ello no es así 
sería lo mismo que no tener esos derechos. Precisamente son las garantías las que 
posibilitan la interrupción de esas situaciones y el restablecimiento de nuestros 
derechos. En consecuencia, debemos señalar que tal como lo establece el  conve-
nio de Aarhus firmado en el año 1998, ratificado en 2004 por los países europeos, 
es necesario que existan disposiciones claras referidas a: a) la información, b) a  
la participación del público y c) el acceso a la justicia. En dicho convenio en el 
artículo 9°) cuando habla de acceso a la justicia señala que cada parte velará en 
el marco de su legislación nacional, porque toda persona que estime que su soli-
citud de información no ha sido atendida, ha sido rechazada ilícitamente en todo 
o en parte, no ha obtenido una respuesta suficiente, o por lo demás, la misma no 
ha recibido el tratamiento  previsto en las disposiciones de dicho artículo, tenga 
la posibilidad de presentar un recurso ante un órgano judicial o ante un órgano 
independiente e imparcial establecido por la ley.

En el caso de que una parte establezca tal recurso ante un órgano judicial 
velara porque la persona interesada tenga también acceso a un procedimiento 
rápido, establecido por la ley, que sea gratuito o poco oneroso, con miras al re 
examen de la solicitud por una autoridad pública o su  examen por un órgano 
independiente imparcial distinto de un órgano judicial. 

Las decisiones finales adoptadas en virtud  del presente apartado serán obli-
gatorias para la  autoridad pública que posea la información.

Los motivos que la justificaren, indicaran por escrito, por lo menos cuando 
se deniegue el acceso a la información en virtud de este apartado. 

Estos tres principios, el de la información, la participación y el acceso a 
la justicia se encuentran también desarrollados en la constitución de la Nación  
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Argentina cuando en el art. 41, 2° párrafo, dice: “las autoridades proveerán a la 
protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales,  a 
la preservación del patrimonio natural y cultural, y de la diversidad biológica, a 
la información y educación ambiental”. Asimismo, en el art. 42 en relación de los 
derechos de consumidores y usuarios, la Constitución Nacional se refiere a éstos 
señalando que tienen derecho a una información adecuada y veraz.

En cuanto al acceso a la justicia el art. 43 señala que toda persona puede 
interponer acción expedita y rápida de amparo. 

En general el derecho del libre acceso a la información está referida a la  
información administrada por el Estado. Además, el derecho al libre acceso a la 
información está limitado por la protección de otros derechos  tal como la pro-
tección a la intimidad, el sigilo industrial la defensa nacional, las negociaciones 
internacionales. Y, cuando se trata de un proceso judicial los límites del acceso a 
la información  están determinados por las garantías del debido proceso. 

A nivel de  la legislación argentina pasamos  a analizar lo establecido por 
la ley general del ambiente : ley 25675, que en el art. 2°)  al hablar de política 
ambiental, señala en el inc. I) organizar e integrar  la información ambiental  y 
asegurar el libre acceso de la población a la misma y el art. 8° habla de educación 
ambiental ,y los art. 16, 17 y 18 hacen un desarrollo de este primer enunciado 
en lo que se refiere a  quienes están obligados a informar, señalando que los or-
ganismos competentes elaborarán un informe anual sobre la situación ambiental  
del país y establece el derecho de todo habitante a obtener de las autoridades la 
información ambiental que administren.

En esta ley General del Ambiente, art. 2 inc. C) se señala: fomentar la par-
ticipación social en los procesos de toma de decisión. Se fija la audiencia publica 
(20): se habla también de promover la participación social en las decisiones fun-
damentales del desarrollo sustentable (art. 21)

A su vez, la ley 25831 “régimen del libre acceso a la información pública 
ambiental” publicada el 7/01/06 señala  en el art. 1°) que la presente ley establece 
los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de 
acceso a la información ambiental  que se encontrare en poder del estado tanto 
en el ámbito nacional como provincial y municipal de la ciudad de Buenos Aires. 
Fija las condiciones para obtener esta información, señalando que deberá ser libre 
y gratuita,  que no será necesario  acreditar razón ni interés determinado, que los 
costos que se establezcan para solventar los gastos vinculados a los recursos utili-
zados para la entrega de la información solicitada no podrán implicar menoscabo 
alguno al derecho conferido por la ley. Establece en el art. 9° que se considerará 
infracción a esta ley: la obstrucción, falsedad, ocultamiento, falta de respuesta en 
el  plazo establecido en el art. Anterior (30 días hábiles) o la denegatoria injustifi-
cada para brindar la información solicitada de todo acto u omisión que sin causa 
justifique ,  afecte,  el regular ejercicio del derecho que esta ley establece y allí 
mismo señala que en dicho supuesto quedará  habilitada una vía judicial directa 
de carácter sumarísimo ante los tribunales competentes. 

La Ley General del Ambiente en el art. 30) habla de legitimación y dice 
que producido  el daño ambiental colectivo tendrán legitimación para obtener  la 
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recomposición del ambiente dañado: el afectado, el defensor del pueblo, las  aso-
ciaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el art. 43 
de la Constitución Nacional, el estado nacional, provincial o municipal, la persona 
directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción. Todos 
estos legitimados podrán solicitar mediante acción de amparo la cesación de acti-
vidades generadoras de daño ambiental colectivo. Deducida la demanda por daño 
ambiental colectiva por alguno de los legitimados antes señalados, los otros que se 
consideraren con derecho a hacerlo solo podrán intervenir en calidad de terceros.

Sin perjuicio de lo indicado precedentemente toda persona podrá solicitar, 
mediante acción de amparo, la cesación de actividades generadoras de daño 
ambiental. 

En el art. 31 de la ley general ambiental están contemplados los legitimados 
pasivos, y los responsables, los obligados a responder porque señala si en la co-
misión del daño ambiental colectivo hubieran participado dos o más personas o 
no fuese posible la determinación precisa del imputado del daño  aportado por el 
responsable, todos serán responsables  solidariamente de la reparación frente a la 
sociedad sin perjuicio, en su caso del derecho de repetición entre sí, además  hace 
extensiva la responsabilidad  a las autoridades y profesionales de las personas 
jurídicas en la medida de su participación.

El art. 32 habla de la función del juez, quien debe analizar cuestiones am-
bientales y dice que el juez interviniente podrá disponer todas las medidas nece-
sarias para ordenar, conducir o probar los hechos, daños en  el proceso a fin de 
proteger efectivamente el interés general.

Asimismo, en sus sentencias, de acuerdo a las reglas de la sana crítica el juez 
podrá  extender su fallo a cuestiones no sometidas expresamente a su considera-
ción por las partes.

En cualquier estado del proceso aun con carácter de mediador precautorio 
podrán solicitarse medidas de urgencia aun sin incidencia de la parte contraria  
prestando caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez 
podrá asimismo disponerlo sin petición de parte. En consecuencia, vemos que  en 
nuestra legislación están íntimamente ligados el derecho a la información, a la 
participación activa de los ciudadanos - en este sistema democrático de participa-
ción -,y el acceso a la justicia mediante la  vía rápida.   

Siguiendo a los doctores  Augusto Morello y Néstor Caferatta en su obra 
“Visión procesal de cuestiones ambientales”; cabe advertir de inicio  que las cau-
sas ambientales no se trata de conflictos típicos, clásicos, tradicionales, normales 
ordinarios. Son casos atípicos, extraordinarios , anómalos. Que requieren de la 
magistratura un esfuerzo creativo, tendiente a adecuar las viejas e insuficientes 
instituciones pensadas para cuestiones adversariales del siglo XIX toda vez que 
a través de estas demandas se implementan esgrimen o acumulan pretensiones  
duales, bifrontes, de textura imbrincada: de naturaleza publica, difusa, de inciden-
cia colectiva , supraindividual , de categoría o clase, 2) de naturaleza individual, 
personal, directa.

Y que contienen por lo general cuestiones complejas, ríspidas , arduas, difí-
ciles de resolver, pero al mismo tiempo atrapantes.
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En la misma obra al realizar un análisis de quienes están legitimados para 
obrar en este particular proceso los autores señalan: la particularidad de los con-
tenidos, su esencia o carácter determinante es la que impacta en el concepto fun-
damental de la legitimación de obrar, reconociéndola como existente en quien 
(afectado de manera directa, indirecta o refleja)  esta en aptitud de llamar a la 
jurisdicción , o de gestionar  de modo personal o a través de entidad  o grupo per-
tinente  (según la reforma constitucional de 1994) según los datos ontológicos (el 
ser)  del bien a tutelar, en la posición activa suficiente .

Alberto Bianchi sostiene que  el derecho de fondo ha ampliado la base de 
la legitimación pero el derecho procesal no ha encontrado todavía un medio de 
canalizarlo.

Por ello debe ser la actitud del juez claramente tuitiva de los derechos de 
incidencia colectiva claramente fijados en la constitución nacional, debe existir 
un papel irrenunciable del juez de proteger los derechos humanos, una actitud de 
prevenir el daño, una visión solidaria , respetuosa de principios éticos.

Cabe aquí señalar que en el caso particular de la constitución de la provincia 
de salta, y en la ley provincia  7070  de protección del medio ambiente se señalan 
claramente los aspectos referidos a la protección y a la legitimación:

El art. 30 de la constitución provincial señala: “todos tienen el deber de 
conservar el medio ambiente equilibrado y armonioso, así como el derecho a dis-
frutarlo”. El art. 81 referido a las garantías dice: “la Constitución de la Nación, las 
leyes nacionales y esta constitución, son ley suprema de la provincia, los poderes 
públicos y los habitantes están obligados a conformarse a ella, no obstante cual-
quier disposición en contrario que contengan las leyes o los reglamentos.

El ejercicio de los derechos subjetivos y las garantías específicas, recono-
cidos o declarados en esta constitución a favor de las personas físicas o jurídicas 
o de un grupo de ellas, se aseguran también mediante las garantías genéricas del 
amparo, habeas corpus y la protección de los intereses difusos.”

El art. 87” al referirse al amparo establece :”la acción de amparo procede 
frente a cualquier decisión, acto u omisión arbitrarios o ilegales de la autoridad, 
excepto la judicial, o de particulares ,restrictivos o negatorios de las garantías y 
derechos subjetivos explícitos de esta constitución ,tanto en el caso de una ame-
naza inminente cuanto en el de una lesión consumada, a los fines del cese de la 
amenaza o del efecto consumado”. El art. 90 también de la Constitución provin-
cial trata la legitimación y dice:”cualquier persona puede deducir la acción de 
amparo o interponer el  hábeas en el interés de un tercero, sin que sea exigible la 
acreditación de representación de ningún tipo”.- a su vez el art. 91 se refiere a la 
protección de intereses difusos y dice:”la ley reglamenta la legitimación procesal 
de la persona o grupo de personas para la defensa jurisdiccional de los intereses 
difusos. Cualquier persona puede dirigirse también a la autoridad administrativa 
competente ,requiriendo su intervención, en caso de que los mismos fueren  vul-
nerados.”

A su vez, en cumplimiento de esta norma constitucional, la ley 7070 en el 
art. 13 señala:” están legitimados para ejercer las acciones previstas: a) cualquier 
persona que habiendo sufrido un daño actual y directo en su persona o patrimonio, 
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se encuentre de algún modo vinculadas a las consecuencias dañosas de los actos 
u omisiones descriptas en este artículo. Cuando los daños ocasionados afecten los 
bienes del Estado provincial, se dará intervención al fiscal de estado de conformi-
dad al art. 149 de la Constitución provincial; b) todas las asociaciones abocadas 
a la defensa del medio ambiente registradas conforme a la ley, c) el Ministerio 
Público.”.

El art. 15 señala: aún cuando el juez o la autoridad de aplicación respectiva 
considere que el accionante carece de legitimación activa para la interposición 
de las acciones previstas en esta ley, cuando la acción interpuesta esté verosímil-
mente fundada correrá vista al ministerio público a los fines de proseguir con la 
acción”. El art. 16 establece: antes de la notificación de la demanda de la acción 
de protección, el juez podrá ordenar de oficio o a petición de parte, las medidas 
de mejor proveer que considere necesarias para la cesación de los perjuicios inmi-
nentes o actuales al medio ambiente”.

Nos encontramos en consecuencia con que lo previsto en la Constitución 
Nacional y en la ley nacional  es mas amplio que lo reglado por la ley provincial ; 
señalo esto porque entiendo que la Constitución provincial al habilitar el amparo 
para las cuestiones ambientales y al establecer que cualquier persona lo puede in-
terponer, también esta estableciendo una legitimación amplia.- entiendo que la ley 
provincial ha acotado esta legitimación al reglamentarla; mas esta en las manos 
del juez que resuelve seguir  actuando en la causa, llamando al ministerio publico 
que participe en el proceso . También la ley provincial limita la facultad del juez, 
pues le da amplias facultades solo al comienzo del proceso y antes de la notifica-
ción de la demanda, cosa que no esta acotada en lo dispuesto por la ley nacional.

Creo que una interpretación correcta en cuanto a la legitimación debe 
estar basada en lo establecido expresamente en el art. 86 de la constitución 
provincial, ya citado en cuanto establece que la constitución nacional, las le-
yes nacionales y esta constitución son ley suprema de la provincia.- establece 
allí una prelación normativa, y es en esta base constitucional que los jueces 
deben reconocer una amplia legitimación conforme lo establece la Constitu-
ción Nacional y la ley 25675.

Considero que ello debe ser así como garantía cierta del respeto a los de-
rechos constitucionales previamente fijados en las constituciones, tanto la de la 
Nación Argentina, como la de la provincia de salta.

Siguiendo al Dr. Ricardo Luis Lorenzetti en su reciente obra: “Teoría de 
la decisión judicial” ,al referirse a la actitud del juez ,frente al proceso dice que 
existen el juez intervensionista y el juez imparcial.- señala que el  “garantismo” 
procesal argumenta que las reglas del proceso deben ser respetadas y no modi-
ficadas por el juez para lograr un resultado que le parece justo.; el juez es un 
tercero imparcial que no debe sustituir los argumentos, ni ordenar pruebas que 
no produjeron las partes, ni avanzar en medidas que desequilibren las posiciones 
del proceso.

El “ intervensionismo” se basa en que el juez imparcial no puede ignorar lo 
que sucede en la realidad, y que el contexto es determinante en el proceso, por ello 
una justicia mas realista y mas efectiva requiere de un juez que actúe mas allá del 
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ritualismo y se lo autoriza a dictar medidas cautelares que adelanten el final del 
proceso, ordenes para mejor proveer sustituyendo la carga probatoria, y a dejar de 
lado el principio de congruencia si las partes no han planteado correctamente sus 
pretensiones..- luego de realizar un análisis de los pro y contra de cada una de las 
posiciones concluye que la regla general es el respeto de las reglas del proceso y 
el rol del juez imparcial. Ello es ampliamente aplicable a los derechos disponibles 
por las partes y es lo que dos personas razonables esperan del juez.- pero, en el caso 
en que hay una disputa sobre derechos fundamentales, el juez no puede mantenerse 
al margen, sino que debe ser consciente de las insuficiencias del acceso a la justi-
cia, e intervenir para una rápida y efectiva satisfacción.- concluye que en el caso 
de  una persona que solicita el amparo de la justicia para la tutela de los derechos 
fundamentales, el juez que se abstiene de intervenir se acerca mucho a la ficción 
formal con descuido de la tutela efectiva”.- comparto plenamente este análisis y 
por ello lo traigo a colación, ya que en el ámbito que estamos analizando estamos 
hablando de derechos fundamentales del hombre  a un medio ambiente sano, digno 
y equilibrado.- entonces es evidente que la intervención del juez en estos casos debe 
ser la de un juez que garantice la tutela efectiva de los derechos consagrados en la 
constitución nacional, como en las constituciones provinciales.

Cabe también en este trabajo señalar que los jueces se manejan con modelos 
decisorios que tienen un status anterior a la regla y lo condicionan: estos son los 
paradigmas .

Quien realiza un juicio de armonización en casos en que hay paradigmas 
competitivos utiliza las siguientes guías:

– No sustituye las decisiones de las mayorías por sus propias convicciones, 
sino que trata de reforzar los procedimientos para que estas se expresen (posición 
procedimental).

– Identifica los consensos básicos de la sociedad para que la vida en común 
sea posible, trata de armonizar los diferentes paradigmas competitivos, examinan-
do los beneficios y perjuicios de cada uno de ellos. 

– Es consciente de que existen principios y valores en tensión, pero que hay 
un “metavalor”, que es el pluralismo de valores. El juez debería utilizar como 
argumentos básicos las razones que se darían recíprocamente dos personas que 
dialogan para ponerse de acuerdo y buscan elementos de consenso, siempre que 
exista una situación igualitaria, libre de coacciones, e igual capacidad. 

El paradigma ambiental

– El paradigma ambiental produce una modificación epistemológica.
– Es un metavalor, ya que condiciona el modus operandi de los demás mo-

dos argumentativos. 
– El paradigma ambiental, reconoce como sujeto a la naturaleza. Señala que 

el derecho se ha construido a partir del individuo y por lo tanto es “antropocéntri-
co”, de manera que hay que cambiar esa visión, evolucionando hacia concepcio-
nes “geocéntricas”, que tengan por sujeto a la naturaleza.
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– Sostiene un nuevo escenario de conflictos, entre bienes pertenecientes a la 
esfera colectiva (ambiente) e individuales, dando preeminencia a los primeros. 

– Los derechos individuales tienen una función ambiental.
– El derecho de dominio encuentra una limitación en la tutela del ambiente, 

ya que no es sustentable la permanencia de un modelo dominial que no lo tenga 
en cuenta. 

– También el consumo debe ser adecuado a paradigmas sustentables en ma-
teria ambiental.

– Se basa en una concepción “holística”, es decir que todo tiene una interre-
lación que debe ser respetada, tanto en la naturaleza, como en el derecho mismo. 
Ello es diferente de la unilateralidad que ha caracterizado al pensamiento occi-
dental que se enfoca habitualmente  en el análisis de una cuestión, prescindiendo 
del contexto. 

– En el conflicto entre desarrollo y ambiente introduce un nuevo principio 
ético.

– En el conflicto entre empresa y sociedad plantea la internacionalización de 
los costos ambientales por parte de la empresa. 

– Crea nuevos bienes jurídicos. El ambiente como macro bien y los micro 
bienes ambientales son nuevos bienes jurídicos tutelados. 

– Crea nuevos sujetos, como “las generaciones futuras”, y nuevos instru-
mentos, como mecanismos de mercado, la etiqueta verde, la auditoria ambiental, 
el estudio de impacto ambiental. 

– Introduce principios jurídicos estructurantes, en el sentido de que influyen 
sobre el sistema jurídico, reestructurándolo. Tal es el caso de los principios de 
prevención, precaución, congruencia, etcétera. 

– Crea un nuevo escenario de conflictos entre el ambiente, ubicado en la 
esfera social, y los derechos individuales, generando un modo de interrelación 
diferente y una lógica distinta de solución del conflicto.

Todo estos conceptos han sido extraídos tal como los desarrolla el Dr. Ricar-
do. Lorenzetti en la obra citada anteriormente, son plenamente  compartidos. Por 
ello, en esta oportunidad en que  hablamos de la forma de acceder a la justicia y la 
función  del juez que resuelve temas ambientales he considerado relevante señalar 
la concepción geocéntrica que tiene como sujeto a la naturaleza como paradigma 
ambiental. 

Este análisis que comenzó por el derecho al acceso a la información, conti-
nuando por quienes están legitimados para accionar ante la justicia , para concluir 
con la función del juez, ha pretendido hacer el recorrido completo ,con la evidente 
ayuda de los prestigiosos tratadistas mencionados , entre el derecho reconocido y 
el derecho efectivamente garantizado y protegido .
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“Um lugar onde existe 
uma grande riqueza de 
diversidades biológica e 
ao mesmo tempo 
sofre uma grande ameaça”

A Mata Atlântica é o segundo bioma mais ameaçado de extinção do planeta, 
só as florestas de Madagascar estão mais ameaçadas. Apesar disso, ela mantém 
índices altíssimos de biodiversidade (um dos maiores do mundo) que a classifi-
ca como um “hotspot”, ou seja, um lugar onde existe uma grande riqueza de di-
versidades biológica e ao mesmo tempo sofre uma grande ameaça. No Brasil, a 
Mata Atlântica está presente em 17 estados, alguns totalmente inseridos no Bioma 
e outros apenas com algum percentual. Existem variações também com relação 
ao número de remanescentes de um estado para outro. Entretanto, o índice geral 
utilizado atualmente ainda é o de 1995 aferido no levantamento da Fundação SOS 
Mata Atlântica, do Instituto Socioambiental e do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais, que aponta que no Brasil temos apenas menos de 8% de remanescentes 
da Mata Atlântica. 

Estamos aguardando os novos levantamentos que estão sendo realizados por 
ONGs e pelo Governo Federal mas acredito que este panorama não vá alterar em 
muito. Dados recentemente divulgados pela fundação SOS Mata Atlântica, para 
oito estados, apontam que o ritmo de desmatamento diminuiu em alguns estados e 
que já temos algum sinal de vida para comemorar. Entretanto estados como Santa 
Catarina, que foi o campeão de desmatamento neste novo levantamento, seguido 
pelo Paraná, apontam que ainda temos muitos problemas para resolver.

Além disso, é importante destacar que estes 8% não estão distribuídos de 
forma equilibrada entre as várias fitofisionomias do Bioma. Ecossistemas como 
a floresta ombrófila mista (a Floresta com Araucárias), as florestas estacionais, os 
manguezais e as restingas estão muitos ameaçados e continuamos tendo grandes 
perdas. Da floresta com araucárias, por exemplo, restam menos de 3% de remanes-
centes. Desta forma, a situação é ainda mais grave, pois este é um dos ecossistemas 
mais ameaçados, dentro do Bioma mais ameaçado. E é com esta situação que, na 
realidade, a gente tem que trabalhar seja ONG, governo, empresa ou proprietário 
privado, no sentido de tentar conservar o que ainda restou e recuperar áreas priori-
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tárias. Um dos grandes desafios é atender uma das metas da Convenção da Biodi-
versidade que diz que precisamos ter 10% de cada Bioma preservado em unidades 
de conservação. 

“No estágio de degradação em que se encontra a natureza,
 provavelmente espécies são extintas a cada semana, 
sem que a gente saiba. 
Mas pela primeira vez no Brasil, uma espécie 
teve sua extinção consentida,
com documento assinado.”

Muitos ainda são os fatores que impactam e contribuem com a degradação 
da Mata Atlântica. Um deles é o avanço das cidades sem que haja um planejamen-
to e à mercê da especulação imobiliária. A maioria das políticas de loteamentos 
não leva em conta os remanescentes florestais e acham que as cidades não preci-
sam cumprir o código florestal. É claro que na seqüência disso temos a destruição 
de ecossistemas e desastres como loteamentos inteiros deslizando pelos morros 
ou então ficando dentro da enchente por que se instalaram em áreas de preserva-
ção permanente.

Também há a questão dos grandes empreendimentos, em especial, as hidre-
létricas. Dois exemplos disso são as hidrelétricas que já foram implantadas e estão 
ainda previstas na região da bacia do rio Uruguai, na divisa de Santa Catarina com 
Rio Grande do Sul e as hidrelétricas previstas para a bacia do Rio Ribeira de Igua-
pe, na divisa de São Paulo com Paraná. Na bacia do rio Uruguai, recentemente a 
questão emblemática foi a de Barra Grande: uma hidrelétrica construída com base 
num estudo de impacto ambiental fraudado que resultou na perda, para sempre, 
de cerca de 6.000 hectares de floresta com araucária, com quase 3.000 hectares 
de floresta primária. 

Isto era um fato absolutamente impossível de se pensar que pudesse aconte-
cer e que resultou na extinção consciente, talvez, pela primeira vez, uma extinção 
consentida ,com documento assinado de uma espécie vegetal na história do Bra-
sil. Com o enchimento do lago de Barra Grande foram inundados os locais das 
últimas populações da bromélia Dyckia distachya,que foi perdida para sempre da 
natureza. Lógico que os empreendedores irão dizer que ela foi resgatada e que 
deve estar em algum banco de germoplasma ou em algum jardim sendo cultivada, 
mas o fato é que da natureza ela foi extinta. Temos que lembrar que o Brasil, en-
quanto signatário da Convenção da Biodiversidade jamais poderia ter sido palco 
de um ato desses.

Temos avaliações ambientais sendo feitas na bacia do rio Uruguai mas os 
planejamentos foram feitos de tal forma que se todas as obras forem concretiza-
das, o rio vai virar uma grande seqüência de lagos. O planejamento das hidrelétri-
cas também não leva em conta os outros usos da água e parece até uma brincadeira 
da natureza, mas o fato é que a estiagem que está acontecendo no sul do Brasil 
desde o início do ano, fez com que a “grande” Barra Grande não tivesse água 
suficiente para produzir energia. Seria uma vingança da natureza? 
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Infelizmente, se nada mudar, este pode ser o futuro previsto para o vale do 
Ribeira onde hoje está a maior concentração continua de remanescentes florestais 
da Mata Atlântica, com uma grande concentração também de populações tradicio-
nais e o último rio não barrado do Estado de São Paulo.

Existem ameaças também vindas das atividades de mineração, especialmen-
te, na região sul de Santa Catarina e áreas de Minas Gerais e Espírito Santo. Esta 
atividade ocupa grandes áreas, o que significa dizer que os impactos ambientais 
negativos também são de grande monta e já causaram o desaparecimento de gran-
de número de remanescentes florestais.

Uma outra questão importante a ser considerada é o avanço de monocul-
turas de árvores exóticas e da própria agricultura feita sem planejamento ou or-
denamento. Atualmente, ainda temos desmatamentos sendo feitos para o plantio 
de exóticas e grãos e um descaso dos governos estaduais que não controlam o 
avanço predatório destas atividades. Precisaríamos, urgentemente, de um zonea-
mento ambiental e econômico, para que as atividades fosse realizadas de forma 
ordenada. Precisamos também saber aproveitar os bons exemplos. Na atividade de 
plantio de florestas exóticas, já existem várias empresas dando ótimos exemplos 
que deveriam ser difundidos e consolidados.

Mas na área florestal existem também outros problemas como a exploração 
seletiva de espécies ameaçadas de extinção. Os Estados do Paraná, Santa Catarina 
e Bahia são exemplos disso. Recentemente os órgãos ambientais estaduais ainda 
licenciavam o corte de espécies como a imbuia, a canela preta e a araucária. Na 
Bahia existe um verdadeiro industrianato (indústria do artesanato) que usa espé-
cies ameaçadas de extinção como matéria prima e para piorar, usa também a mão 
de obra barata de populações tradicionais.

Na questão de manguezal e restinga temos empreendimentos que geram im-
pactos negativos como a carcinicultura predatória que é a criação de camarão 
em manguezais e restingas, que acabam substituindo o ecossistema natural mas 
também limitando a atuação da população tradicional, por exemplo, que vive da 
catação de caranguejos. A maioria desses empreendimentos, em grande escala, 
substitui essas grandes áreas de manguezais e restingas fazendo com que esses 
ecossistemas associados à Mata Atlântica, estejam simplesmente desaparecendo. 

Por fim, ainda falando de impactos, não podemos deixar de mencionar que a 
Mata Atlântica ainda não está livre do tráfico de seus animais, que continua sendo 
um problema de difícil controle.

“Em todo o Brasil, há centenas de projetos
de ONGs indicando novos caminhos e esses
projetos  têm toda a condição de serem replicados
ou aplicados em escalas maiores”

Mas nós também temos iniciativas de preservação e recuperação da Mata 
Atlântica que mereceriam um destaque maior, talvez, sendo aplicadas como polí-
ticas públicas. Eu tenho visto com bons olhos todas as parcerias que são realizadas 
com os ministérios públicos estaduais e federais no sentido de fazer cumprir o 
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código florestal ou de implantar alguns termos de ajustamento de conduta para 
tentar reverter um pouco o passivo ambiental que temos no Brasil, principalmen-
te, no que diz respeito à reserva legal e áreas de preservação permanente. Há uma 
iniciativa importante agora no estado de São Paulo com relação à reserva legal 
que só será possível através de parcerias. 

Temos também iniciativas importantes do governo federal com a criação de 
novas unidades de conservação, o que é absolutamente fundamental para a Mata 
Atlântica. Houve toda uma discussão, inclusive, com diversos setores da socie-
dade civil para definir quais seriam as áreas prioritárias para fazer os estudos e 
para criar  as unidades. Eu acredito que o fato de ter sido elaborado um mapa que 
contém as áreas prioritárias para conservação da Mata Atlântica, já em 1999, fez 
com que uma série de políticas, em nível nacional, tenha se norteado com esses 
dados. Esse mapa está sendo atualizado agora. Acho que vai ser uma ferramenta 
ainda mais importante e precisamos que ela de fato seja utilizada no planejamento 
e na implementação das políticas públicas que atuam nessas áreas fragilizadas. 
Esta ferramenta também será importante para os setores que concentram suas 
ações na Mata Atlântica.

Existem alguns programas mais pontuais que também estão sinalizando al-
ternativas. Um deles é o PDA Mata Atlântica que é um programa dentro do Pro-
grama Piloto para Proteção de Florestas Tropicais no Brasil (PPG7) e que apóia 
projetos de ONGs, seja de preservação, de recuperação ou de uso sustentável. 
Assim, nós temos espalhados por toda a Mata Atlântica, centenas de projetos de 
ONGs indicando novos caminhos e esses projetos têm toda a condição de serem 
replicados ou aplicados em escalas maiores. 

Uma outra parceria importante que já tem algumas iniciativas acontecendo e 
tem um grande potencial é com o setor privado. Lógico que nessa análise do setor 
privado é necessário também que se tenha um mapa de quem de fato está degra-
dando, poluindo e as empresas que estão com investimentos sérios no controle 
dos seus impactos e, mais do que isso, investem seriamente em meio ambiente. 
No Brasil a gente já tem uma grande quantidade de empresas que trata o meio 
ambiente no limite da lei, no entanto temos também uma série de outras empresas 
que vão além. Eu acho que as parcerias com essas empresas que vão além vão 
fazer uma diferença para o futuro da Mata Atlântica. 

“seria fundamental que nós tivéssemos uma 
política pública séria e clara que envolvesse 
a sociedade civil na questão de fiscalização 
e monitoramento da Mata Atlântica”

Uma questão muito importante e que tem um déficit grande no Brasil é 
a fiscalização. Temos um órgão nacional de fiscalização ambiental, que ape-
sar de alguns avanços, tem deficiências e ao mesmo tempo temos governos 
estaduais não comprometidos com a causa ambiental. Em Santa Catarina, por 
exemplo, que foi o estado campeão de desmatamento no novo levantamento 
feito pela Fundação SOS Mata Atlântica, há uma gestão permissiva por parte 
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do governo e dos órgãos ambientais, que acabou tendo esse resultado vergo-
nhoso para o estado. 

Assim, seria fundamental que nós tivéssemos uma política séria e clara que 
permitisse envolver diretamente a sociedade civil na fiscalização e monitoramento 
da Mata Atlântica. Os atuais programas de “fiscais voluntários” são insuficientes. 
Seria importante adaptar para a Mata Atlântica, por exemplo, o mesmo sistema 
que existe hoje em alguns estados da Amazônia, onde o monitoramento é auxilia-
do por satélite. Não precisaríamos que num primeiro momento fosse para todo o 
Bioma. Se houvesse um programa para as áreas prioritárias para a conservação da 
biodiversidade, já seria  um grande passo.

Para recuperar a Mata Atlântica precisamos investir um pouco mais na ques-
tão de serviços ambientais. O Brasil é signatário do protocolo de Kyoto mas ainda 
não conseguiu uma ferramenta adequada para, por exemplo, estimular o plantio 
de espécies nativas para seqüestro de carbono. Os projetos que têm hoje e que 
usam o mecanismo do desenvolvimento limpo para ter recursos através do se-
qüestro de carbono ainda não são oficiais. Nós não temos essas ferramentas de 
modo oficial. Assim, as iniciativas que existem são por que quem está comprando 
esse carbono que está sendo seqüestrado nas árvores plantadas são empresas que 
esperam poder se beneficiar com isso no futuro. 

 Na questão da conservação da Mata Atlântica eu não sou partidária de que 
toda e qualquer ação de recuperação ou conservação tem que ter um retorno eco-
nômico. Isso virou uma mania. Eu não concordo com isso e acho que a gente 
tem que conservar e recuperar a natureza por compromisso e não porque vai ter 
algum retorno financeiro. Embora acho importante que incentivos possam ser da-
dos para as pessoas que preservam ou recuperam.  É importante conseguirmos 
agregar isso ao compromisso que a pessoa tem que assumir. Tem um programa, 
por exemplo, no Paraná que se chama Adoção de Áreas que pretende exatamente 
estimular os proprietários rurais a preservarem a sua floresta através de recursos 
que são repassados por empresas associadas ao programa. Assim há um estimulo 
para que isso aconteça. Tem outros projetos que trabalham com proprietários ru-
rais  apresentando um cardápio de ações de uso sustentável para sua propriedade, 
oferecendo insumos como o fornecimento de mudas de árvores frutíferas, asses-
soria para a agricultura orgânica e capacitação para turismo. Em contrapartida 
aquele proprietário deve recuperar sua nascente, sua mata ciliar, sua reserva legal, 
ou seja, existe uma troca, uma mão ajudando a outra. Acho que estes são exemplos 
importantes.

“A sociedade civil hoje tem bagagem suficiente
 para apresentar modelos no sentido de 
conservar, recuperar e usar de forma sustentável”

No Brasil, há uma série de conselhos, grupos de trabalho, comissões e co-
mitês em nível municipal, estadual e federal que abrem à possibilidade da partici-
pação da sociedade civil. No entanto, na maioria desses espaços nós ainda somos 
minoria, porque os espaços não são paritários e em alguns casos, quando o são, os 
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ambientalistas dividem a cadeira da sociedade civil com setores responsáveis pela 
degradação, ou seja, o meio ambiente sai perdendo. 

Acredito que um dos desafios que as ONGs têm na participação efetiva nes-
ses espaços é de buscar, cada vez mais, a qualificação. Nós temos conselhos onde 
a participação é muito boa, mas também temos conselhos onde a participação 
ainda é muito inócua e aí entra a importância das redes. 

No caso, a Mata Atlântica tem a Rede de ONGs da Mata Atlântica, mas no 
Brasil temos também o Grupo de Trabalho Amazônico, a Rede Cerrado, a Rede 
Pantanal e outras. Enfim, essas representações têm sempre um guarda-chuva de 
entidades apoiando a representação dessa instituição ou dessa pessoa e seria, mui-
to importante, se a gente conseguisse de fato ter um programa de capacitação de 
representantes junto a esses conselhos de políticas públicas. A sociedade civil 
hoje tem bagagem suficiente para apresentar modelos no sentido de conservar, 
recuperar e usar de forma sustentável. Precisaria ter um mecanismo para dar a 
dimensão, ampliar, difundir e consolidar. Talvez  o grande desafio é o pulo do gato 
que a gente teria que dar, nos próximos anos, para contribuir com mais eficiência 
nas coisas que a gente tem feito hoje.

Em termos de políticas públicas de forma geral, a sociedade civil tem tido um 
papel fundamental nas ações em prol da aprovação da legislação ambiental brasi-
leira. Um dos casos emblemáticos é o da Lei da Mata Atlântica, que após uma tra-
mitação no Congrsso por 14 longos anos, finalmente foi aprovada pelos Deputados 
e Senadores e sancionada pelo Presidente da República no dia 22 de dezembro de 
2006. A nova lei agora sob o número 11.428 traz um novo alento aos que lutam em 
prol dos remanescentes do Bioma. Existe muito trabalho a ser feito, mas com certe-
za agora podemos dizer: a Mata Atlântica tem Lei! As ONGs também conseguiram 
trabalhar pela aprovação de várias leis importantes como a lei do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação e a lei de crimes ambientais, além de trabalhar duro 
para que avanços como o Código Florestal não caiam por terra. 

Faltam pernas, talvez, para acompanhar um pouco a implementação por-
que, na realidade, para isto a gente ainda é minoria. O fato é que havendo algum 
governo, seja municipal, estadual ou federal com vontade de trabalhar pelo meio 
ambiente, as ONGs sempre serão parceiras importantes para a execução dessas 
políticas. Elas estão capacitadas para isso e sabem trabalhar. Na maioria das ve-
zes, o que falta é uma oportunidade. 

Outro ponto interessante é buscar a transversalidade dentro do governo para 
a questão ambiental. Eu acho que esse é mais um grande desafio que fica para 
as próximas gestões em nível de governo federal. Conseguiu-se, já na época do 
governo anterior, fazer alguma coisa nesse sentido. Acho que o governo atual 
também avançou, porém ainda há ministérios que são muitos refratários à questão 
ambiental. O Ministério de Minas e Energia, de Planejamento e da Agricultura, 
por exemplo, têm uma blindagem com relação à questão ambiental. Então, furar 
esta blindagem é um verdadeiro desafio. 

Existem outras blindagens, em outros setores que precisam ser furadas para que 
a questão ambiental seja tratada de forma adequada e acredito que só a formação de 
parcerias sérias e efetivamente comprometidas poderão fazer a verdadeira diferença.
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1. INTRODUÇÃO

Os bens jurídicos fundamentais, em especial aqueles arrolados no art. 5º da 
Constituição Federal, devem merecer uma especial atenção do legislador penal, 
posto que o texto constitucional já os declara como fundamentais para a socie-
dade. A esse respeito, pontifica o festejado professor Luiz Regis Prado que a 
escolha do bem jurídico é de fundamental importância, especialmente para um 
Direito Penal de feição liberal e cientificamente moderno, instrumento próprio 
de um Estado de Direito democrático e social, e que “o bem jurídico possui uma 
transcendência ontológica, dogmática e prática que em certo sentido é basilar 
e, por isto, indeclinável. De sua essência, entidade e conteúdo depende, não já 
a estruturação técnica, senão a própria existência do ordenamento punitivo de 
qualquer Estado de cultura”.1 Para esse consagrado autor, o Direito Penal deve 
ocupar-se de garantir a proteção dos valores mais transcendentes para a coexis-
tência humana.

O rol de direitos consagrados no art. 5º da Constituição Federal são essen-
ciais para a promoção do bem-estar social, econômico e cultural dos cidadãos, 
não se tratando, contudo, de um elenco numerus clausus. O seu § 2º , ao prever 
que “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros de-
correntes do regime e dos princípios por ela adotados”, sinaliza que podem ser 
havidos também como direitos fundamentais, outros previstos no texto constitu-
cional, cuidando-se, pois, de uma norma constitucional aberta. Certamente não 
será qualquer direito que será elevado à categoria de direito fundamental, mas sim 
apenas aqueles que guardem alguma conexão com um daqueles expressamente 
previstos no citado art. 5º. Dessa forma, quando o caput do art. 5º assegura a in-
violabilidade do direito à vida, certamente não está só proibindo, por exemplo, a 
pena de morte, até mesmo porque há dispositivo expresso nesse sentido (CF, art. 
5º, XLVI, a). Pretendeu o constituinte assegurar um direito à vida com dignidade, 

1  Bem jurídico penal e Constituição, p. 19.
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conclusão esta orientada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, declara-
do como um dos princípios fundamentais de um Estado Democrático de Direito, 
como é a República Federativa do Brasil (art. 1º, III).

Declarando a Constituição que todos têm direito a um meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado, e, na seqüência, qualificando esse direito como essencial 
à sadia qualidade de vida (art. 225, caput), forçoso concluir que o direito inscul-
pido no artigo em referência é um desdobramento do direito à vida previsto no art. 
5º, caput, da Constituição Federal. Daí concluir que estamos diante de um direito 
fundamental, cuja tutela não pode prescindir do Direito Penal.

Luiz Regis Prado realça que os bens suscetíveis de proteção penal são, por 
exemplo, os direitos constitucionais do cidadão, os valores objetivamente tutela-
dos e outros inseridos no contexto de garantia do Estado de Direito democrático e 
social ou que lhe sejam conexos. Aduz ainda que o critério básico a partir do qual 
se pode deduzir um quadro valorativo deve ser fornecido pelos princípios consti-
tucionais insculpidos nos arts. 1º, 2º, 3º e 5º, da Constituição Federal, reconhecidos 
como fundamento da ordem política e social.2 

Imperioso que num Estado de Direito democrático a determinação dos valores 
essenciais da sociedade deve estar consagrada na Constituição, isto em razão do 
caráter limitativo da tutela penal. E de fato a Constituição Federal erigiu à categoria 
de bem jurídico digno de tutela penal o ambiente natural ou físico, composto pelo 
ar, água, solo, fauna e flora. Esse tratamento jurídico especial foi expressamente de-
clarado no § 3º do art. 225: “As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

A inovação constitucional, de consagrar o ambiente ecologicamente equili-
brado como direito fundamental e digno de ser tutelado pelo Direito Penal, foi en-
fatizada por Paulo José da Costa Jr. quando escreveu que “o direito penal assimila 
dessarte o sistema axiológico pelo qual se regem as novas Constituições, garantin-
do e reconhecendo, ao lado dos valores tradicionais, como aqueles da propriedade 
e da liberdade econômica, valores novos, como aqueles da capacidade para o tra-
balho ou do desfrutamento de um ambiente sadio. Nascem, assim, as bases para 
a criação de um verdadeiro ‘direito penal social’, isto é, de um direito penal que 
oferece sustento e proteção aos valores do homem que opera em sociedade”.3

Nesse contexto, acentua o Prof. Luiz Regis Prado que a ingerência do Direi-
to Penal deve ficar adstrita aos bens de maior relevo, relegando sanções de caráter 
administrativo às infrações de menor teor ofensivo, até mesmo porque a lei penal 
atua não como limite da liberdade pessoal, mas sim como seu garante. Referido 
autor destaca ainda que “o legislador constituinte brasileiro, ao erigir o ambiente 
– ecologicamente equilibrado – em direito fundamental, sufragou a noção de bem 
jurídico veiculada e, logo, a imprescindível conformação entre o injusto culpável 

2  Idem, p. 68-69.
3  Direito penal ecológico, p. 40.



2��Conferências / Invited Papers

ambiental e o sentir constitucional”.4

É justamente a natureza constitucional do bem jurídico que revela a possi-
bilidade ou não de sua tutela, em especial pelo legislador penal. Contudo, isso só 
não basta, sendo imperioso reconhecer que a necessidade de proteção se assenta 
em sua suscetibilidade de ataque, posto que “os bens dignos ou merecedores de 
tutela penal são, em princípio, os de indicação constitucional específica e aqueles 
que se encontrem em harmonia com a noção de Estado de Direito democrático, 
ressalvada a liberdade seletiva do legislador quanto à necessidade”.5

O ambiente ecologicamente equilibrado é um valor constitucionalmente re-
levante, deduzido diretamente da Constituição Federal como direito fundamental 
e inserido no catálogo dos bens merecedores de tutela penal. A propósito dos bens 
jurídicos catalogados na Constituição e que legitimam a intervenção penal, escla-
rece Francesco C. Palazzo que “quanto mais se manifesta possível a formulação 
rigorosa de um catálogo de bens jurídicos constitucionalmente individuados como 
objetos da tutela penal, tanto mais penetrante será a influência da Constituição no 
sistema e, antes de tudo, na política criminal do ordenamento”.6

Enfim, a Constituição, especialmente numa sociedade democrática, deve 
ser “o ponto jurídico-político de referência primeiro em tema de injusto penal 
– reduzido às margens da estrita necessidade – como afirmação do indispensá-
vel liame material entre o bem jurídico e os valores constitucionais, amplamente 
considerados”.7

2. NOÇÕES SOBRE FLORA, FLORESTA E VEGETAÇÃO E SUA IMPORTâNCIA NA 
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA qUALIDADE AMBIENTAL

Os injustos penais ambientais que serão objeto do presente estudo – artigos 
38, 39 e 50 – têm como elementos integrantes dos tipos componentes naturais 
e que constituem-se no objeto da ação ou omissão do agente, sendo oportuna 
algumas breves considerações a respeito deles e do que representam para a manu-
tenção e recuperação da qualidade ambiental. Advirta-se que as considerações a 
seguir expostas levarão em consideração a cobertura vegetal independentemente 
de estarem ou não situadas em áreas de preservação permanente, apesar da maior 
importância que representam as florestas e outras formas de vegetação quando 
situadas em tais áreas. 

A Seção II, Capítulo V, da Lei n. 9.605/98 descreve os crimes contra a flora, 
estando definido, pois, que o objeto jurídico dos delitos ali definidos é o patrimô-
nio florestal, isto é, a flora. Entende-se por flora o “conjunto das espécies vegetais 
que se encontram num determinado local de modo duradouro, sem ter em atenção 
a abundância de cada população. Incluem-se frequentemente numa tal ‘flora’ os 

4  Direito penal ambiental – problemas fundamentais, p. 64.
5  PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico penal e Constituição, p. 69.
6  Valores constitucionais e direito penal, p. 84.
7  PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição, p. 75.
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fungos, e até mesmo as bactérias do solo”.8 
Nos arts. 38 e 39 refere-se a lei às florestas, ao passo que no art. 50 existe 

alusão à vegetação. 
“Estabelecer um conceito unívoco de floresta é tarefa difícil, vez que esta 

engloba um conjunto heterogêneo de formações vegetais, à exceção das áreas 
verdes urbanas, reguladas pelos planos diretores e leis municipais de uso do solo. 
De conseguinte, a floresta não é constituída apenas por árvores, mas antes encerra 
um complexo ecossistema do qual fazem parte arbustos, subarbustos, plantas her-
báceas, gramíneas, fungos e bactérias, bem como animais que nela têm habitat, 
‘formando no todo uma comunidade biológica em que cada um exerce e sofre a 
ação de outros e do meio físico constituído pela atmosfera e pelo solo’”.9

A floresta é o estado de clímax da vegetação de uma determinada região, é 
“o resultado normal da evolução vegetal”.10 Constitui-se ela no bioma11 adequado 
a numerosos grupos animais e pode constituir também uma cortina contra a po-
luição, detendo as poeiras em volta de zonas industriais. 

“As florestas são vivas, e mais, constituem também elas sistemas de suporte 
à vida de outras partes da biosfera. Interagem com o clima, particularmente os 
climas locais, ajudam a direcionar a circulação dos ventos”,12 13 sendo que uma 
das principais funções das florestas “é o controle do ciclo hidrológico local, pois 
não há floresta sem água nem água sem floresta. Além disso, fixam os solos, pro-
tegendo-os da erosão, e trazem incalculável aporte à sua fertilidade”.14

Por vegetação entende-se o “conjunto de plantas de uma determinada área 
ou região cuja composição e fisionomia são determinadas pelos diversos fatores 
ambientes, especialmente o clima e o solo”,15 organizando-se ela em diferentes 
estratos, a exemplo do arbóreo, o arbustivo, o herbáceo e outros mais. As florestas 
não deixam de ser havidas como uma forma de vegetação, mas poderíamos aí 
também elencar as pradarias, savanas, pântanos, pastagens, bosques etc. 

Feitas estas breves considerações, cumpre ressaltar que os injustos penais 

8  FRIEDEL, Henri. Dicionário de ecologia e do meio ambiente, p. 125.
9  CARVALHO, Érika Mendes de. Tutela penal do patrimônio florestal brasileiro, p. 20.
10  FRIEDEL, Henri. Dicionário de ecologia e do meio ambiente, p. 125.
11  Bioma: “As regiões secas da Terra estão divididas em grandes ecossistemas chamados biomas, cada um com determi-
nadas combinações de clima, geologia e grupos de organismos relativamente estáveis. Os dois fatores mais importantes 
que determinam os tipos de plantas e animas encontrados em cada um desses biomas são a temperatura e a pluviosidade. 
Os especialistas discordam em relação ao número dos diferentes tipos de biomas; algumas descrições incluem seis, outras 
vinte. Oito biomas são relacionados aqui: 1) deserto; 2) tundra; 3) pastagem; 4) savana; 5) bosque; 6) floresta conífera; 
7) floresta temperada decídua; e 8) floresta tropical úmida” (DASHEFSKY, H. Steven. Dicionária de ciência ambiental 
– guia de A a z, p. 45)
12  MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, p. 146.
13  Biosfera: “Porção de nosso planeta que contém vida. Trata-se de uma porção incrivelmente pequena. Os organismos 
podem ser encontrados: a) na porção mais baixa da atmosfera (troposfera); b) na camada que fica sobre ou logo abaixo da 
superfície da terra (litosfera); e c) no interior dos corpos de água (hidrosfera) e nos sedimentos imediatamente abaixo. Com 
algumas exceções, isso coloca todas as formas de vida poucos centímetros abaixo ou poucas centenas de metros acima da 
terra e das águas do planeta. As exceções incluem alguns micróbios e células reprodutivas que são ocasionalmente carre-
gados pelas correntes de ar para altas altitudes atmosféricas e algumas formas raras de bactéria que acredita-se vivam em 
reservas de petróleo, quilômetros abaixo da superfície terrestre” (DASHEFSKY, H. Steven. Ob. cit., p. 47).
14  MILÁRE, Édis. Ob. cit., p. 146.
15  HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2001, p. 2836.
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ambientais dos artigos 38 e 39 da Lei n. 9.605/98, referiram-se às florestas consi-
deradas de preservação permanente de forma expressa, sendo que no artigo 50 da 
mesma lei, como se verá, referiu-se, também, à cobertura vegetal situada em tais 
áreas, mas não só nestas. Por isso, até mesmo porque a lei não tutela as florestas 
e demais formas de vegetação, em especial as  consideradas de preservação per-
manente, só pelo seu valor intrínseco, mas também em razão da sua função eco-
lógica, como já afirmado, procuraremos estabelecer a importância da preservação 
desse bem jurídico – flora -  como forma de resguardar a qualidade do ambiente. 

A vegetação situada nas áreas de preservação permanente tem a função de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversi-
dade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas. Tais funções são em muito semelhantes às daquelas flores-
tas e demais formas de vegetação que estão situadas fora dessas áreas, a exemplo 
daquelas que estão localizadas nas áreas de Reserva Legal, havidas como neces-
sárias “ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos 
processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de 
fauna e flora nativas”.16 Algumas das funções da flora estão diretamente relaciona-
das com os conceitos legais de degradação da qualidade ambiental e de poluição 
insculpidos no art. 3º, II e III, da Lei n. 6.938/81. Dispõe referido dispositivo que 
degradação da qualidade ambiental é a alteração adversa das características do 
meio ambiente, e que poluição é a degradação da qualidade ambiental resultante 
de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde e o bem-estar 
da população (a), afetem desfavoravelmente a biota17 (c) e afetem as condições 
estéticas do meio ambiente (d). Disso resulta que o conceito de degradação da 
qualidade ambiental está inserido dentro do próprio conceito de poluição, muito 
mais abrangente.

A preservação da cobertura vegetal como forma de controlar a poluição é 
um fato. A poluição é um fenômeno presente na sociedade moderna, de tal for-
ma que é havida para muitos como sinônimo de desenvolvimento sócio-econô-
mico. Como conseqüência, as chaminés das incontáveis fábricas e os milhões de 
escapamentos dos onipresentes automóveis lançam no ar bilhões de toneladas 
de gases todos os anos, em todo o mundo, em especial o gás carbono (monóxido 
de carbono e dióxido de carbono). Soma-se a isso outras atividades, a exemplo 
das queimadas, que igualmente contribuem para o lançamento daqueles gases 
e outros mais, como o clorofluorcarbono (CFC), contribuindo todos eles para o 
aumento progressivo do buraco na camada de ozônio e para o aquecimento glo-
bal, que direta ou indiretamente exercem um impacto sobre diversas categorias 
importantes de enfermidade, inclusive doenças cardiovasculares, cerebrovascu-
lares e respiratórias.

O uso freqüente de combustíveis fósseis como fonte de energia e a supressão 

16  Art. 1º, § 2º, III, do Código Florestal, com redação dada pela Media Provisória n. 2.166-67, de 24.08.01.
17  Biota: “Refere-se à parte que tem vida em um ecossistema. A biota é também chamada de flora e fauna” (DASHEFSKY, 
H. Steven. Ob. cit., p. 48)
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da cobertura vegetal com uso de fogo são causas que reconhecidamente aumen-
tam muito a carga total de dióxido de carbono e metano na atmosfera. E neste 
contexto, a preservação das florestas e demais formas de vegetação são de ex-
trema importância, porque os vegetais são responsáveis pela reação bioquímica 
denominada fotossíntese. Esclarece o Prof. Henri Friedel que “a fotossíntese é o 
único fenômeno natural que tem como conseqüência o armazenamento da energia 
radiante do Sol sob a forma de compostos orgânicos ricos em energia e utilizáveis 
como alimentos pelo homem e outros animais, ou como combustíveis (madeira, 
carvão, petróleo). Consome dióxido de carbono (...) e liberta oxigênio (...) que 
constitui uma reserva respirável. As plantas verdes detêm, portanto, as chaves da 
vida e o seu destino condiciona o nosso”.18

Em resumo, “a fotossíntese produz em volume tanto oxigêncio quanto ab-
sorve gás carbônico e enriquece a atmosfera com oxigênio”.19

Portanto, a equação é simples: com a diminuição da concentração do gás 
ozônio20 na atmosfera, provocada pela emissão de diversos gases, as radiações ul-
travioletas provenientes do Sol não são “filtradas”, e porque há grande quantidade 
de gás carbono na atmosfera (resultantes das atividades humanas) e porque ele 
tem a capacidade de reter os raios ultravioletas, acaba ocorrendo um aquecimento 
global. Uma das formas de minimizar o aquecimento global seria preservando ou 
restaurando as coberturas vegetais, isso porque as plantas aprisionam o gás carbo-
no quando realizam a fotossíntese. 

Os vegetais e também os animais, como elementos bióticos do ambiente, 
interagem-se não só entre eles, mas também com elementos abióticos (ar, água e 
solo). A partir do momento que o homem intervém inadequadamente num desses 
elementos – seja biótico ou abiótico -, essa intervenção acaba refletindo nos de-
mais elementos.21 

Portanto, o equilíbrio ecológico está na dependência de serem preservados 
os elementos naturais componentes do ambiente, incluindo-se aí o patrimônio 
florestal. Toda e qualquer conduta humana que possa comprometer esse equilíbrio 
pode ser havida como poluição, dada a amplitude deste conceito, estabelecido na 
Lei n. 6.938/81, conquanto poderá não ser o bastante para caracterizar o crime de 
poluição (Lei n. 9.605/98, art. 54).  

18  Ob. cit., p. 134.
19  Grande enciclopédia Larousse Cultural, p. 2521.
20  Ensina o Prof. Henri Friedel que o gás ozônio, em sua maior concentração atmosférica, se situa a uma altitude de cerca 
de 25 km acima do solo, e que as radiações ultravioletas da radiação solar são absorvidas rapidamente pelo ozônio e não 
atingem o solo, preservando os seres vivos de sua ação mortalmente perigosa. Avalia que a alteração provocada na camada 
de ozônio pode provocar, devido ao aumento dos raios ultravioletas, “um recrudescimento dos cancros da pele e, a longo 
prazo, mutações genéticas e o desaparecimento de toda a vida” (Ob. cit., p. 200).
21  Ensina o Prof. Eugene P. Odum que “os organismos vivos e o seu ambiente não-vivo (abiótico) estão inseparavelmente 
inter-relacionados e interagem entre si. Chamamos de sistema ecológico ou ecossistema qualquer unidade (biossistema) 
que abranja todos os organismos que funcionam em conjunto (a comunidade biótica) numa dada área, interagindo com o 
ambiente físico de tal forma que um fluxo de energia produza estruturas bióticas claramente definidas e uma ciclagem de 
materiais entre as partes vivas e não-vivas”. Esclarece este autor ainda que “o ecossistema é a unidade funcional básica na 
ecologia, pois inclui tanto os organismos quanto o ambiente abiótico; cada um destes fatores influencia as propriedades 
do outro e cada um é necessário para a manutenção da vida, como a conhecemos na Terra. Este nível de organização deve 
ser nossa primeira preocupação se quisermos que a nossa sociedade inicie a implementação de soluções holísticas para os 
problemas que estão aparecendo agora ao nível do bioma e da biosfera” (Ecologia, p. 9).
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Ainda porque o conceito de poluição diz respeito até mesmo àquelas ativi-
dades que afetem de forma desfavorável as condições estéticas do meio ambiente, 
oportuna a lição de Henri Friedel quando, referindo-se às florestas, assinala que 
“não é preciso minimizar o seu papel estético nem a necessidade psicológica que re-
presenta para o homem, e, por conseqüência, a sua atracção turística sem igual”.22

À vista do exposto, antecipando a abordagem da flora como bem jurídico 
penal, podemos afirmar que justifica-se a intervenção do Direito Penal contra 
as condutas que atentem contra a flora não só pelo seu valor intrínseco, mas 
especialmente contra as condutas que coloquem em risco sua função ecológica 
(CF, art. 225, § 1º, VII), porque diretamente relacionada com a manutenção e 
restauração da qualidade ambiental indispensável à vida. Enfim, vale ressaltar 
a advertência feita por Henri Friedel, acima referida, de que a sobrevivência do 
gênero humano sobre a face da Terra está condicionada à preservação do patri-
mônio florestal.

3. A FLORA COMO BEM JURÍDICO PENAL

1.1 Considerações iniciais

A exploração desmesurada dos recursos naturais constitui-se certamente 
num dos mais graves problemas do mundo contemporâneo, posto que provoca 
profundas transformações nos ecossistemas, e às vezes sua inteira destruição. 
A esse respeito, alerta Jean Dorst que “o impacto do homem nos equilíbrios 
biológicos data da sua aparição sobre a Terra. Tal como os outros animais, 
o homem exerceu uma ação sobre as comunidades naturais a que pertence, 
como depredador e como competidor. Inversamente, adaptou-se às condições 
oferecidas pelo meio, submetendo-se aos seus imperativos e modificando seu 
modo de vida em função dos climas e dos habitats onde se instalara”.23 Até 
mesmo o homem das sociedades pré-industriais, apesar de suas poucas ne-
cessidades, chegaram a comprometer a existência de alguns habitats naturais, 
mas estas degradações tinham apenas um alcance limitado, incomparável com 
o que se observa assim que o mundo inteiro tem acesso à civilização industrial 
vinda da Europa ocidental. 

O processo de degradação ambiental foi efetivamente acentuado, em 
grandes proporções, com o surgimento das chamadas sociedades industriais, 
a partir da Revolução Industrial, que operou o surgimento de sociedades de 
consumo, especialmente nos países desenvolvidos, nos quais estando as ne-
cessidades básicas asseguradas para quase toda a população, em razão da 
prosperidade do país, incentiva-se o consumo de gêneros supérfluos. Dessa 
forma, o aperfeiçoamento industrial e tecnológico voltado para a satisfação 
das necessidades – nem sempre básicas – do homem, aliado ao fator da explo-

22  Dicionário de ecologia e do meio ambiente, p. 128.
23  Antes que a natureza morra. Trad. Rita Buongermino. São Paulo: Edgard Blücher, 1973, p. 19.
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são demográfica, conduziram a uma exploração voraz dos recursos naturais. 
Daí concluir-se que “o equilíbrio primitivo da natureza é modificado, quando 
não comprometido, logo que o homem dispõe de meios técnicos um pouco 
aperfeiçoados, e logo que a densidade de sua população ultrapassa um determi-
nado limite.24

O progresso humano sempre esteve associado à destruição da cobertura ve-
getal com que a maior parte da Terra estava coberta. E esse processo de redução 
das áreas vegetadas para dar lugar às cidades e para as atividades que exploram 
recursos naturais sempre simbolizou o triunfo da civilização. É bem por isso que 
Keith Thomas observou que “nos tempos da Renascença, a cidade fora sinônimo 
de civilidade, o campo de rudeza e rusticidade. Tirar os homens das florestas e 
encerrá-los numa cidade era o mesmo que civilizá-los”.25

Talvez seja a flora o componente ambiental natural que mais tenha sido ob-
jeto de ataques por parte do homem, e cujos efeitos reflexos alcançam igualmente 
os outros componentes do ambiente: o ar, a água, o solo e a fauna. Neste contexto, 
pontifica Jean Dorst que a supressão das florestas constituiu, e constitui ainda, em 
inúmeras regiões do planeta, o primeiro estágio da destruição dos meios primiti-
vos e da degradação dos solos. Alerta ele que a cobertura florestal revela-se como 
a única proteção verdadeiramente eficaz contra a erosão acelerada, responsável 
pela destruição de inúmeros habitats no mundo inteiro, prejudicando a economia 
humana. Ressalta ainda que o fenômeno da erosão, provocada essencialmente 
pelo desflorestamento, a eliminação da vegetação com fogo, as práticas agrícolas 
mal concebidas e um pisoteio excessivo, constituem uma das maiores ameaças 
que pesam sobre a humanidade, isso porque provocam uma diminuição progres-
siva das superfícies cultiváveis e, portanto, dos recursos agrícolas, enquanto o nú-
mero de consumidores continua aumentando, além de provocar simultaneamente 
o desaparecimento da flora e da fauna.26 

Outras conseqüências ocasionadas pela supressão da vegetação também 
devem ser lembradas, tais como o comprometimento da quantidade e qualidade 
das águas e da qualidade do ar, bem assim as alterações climáticas atualmente 
tão sentidas. 

1.2 A flora como bem jurídico penal 

A flora, elemento biótico do ambiente, está diretamente relacionada com a 
manutenção do equilíbrio ecológico. E é justamente por isso que a Constituição 
Federal autorizou  o legislador ordinário a promover a sua tutela não só pelo seu 
valor intrínseco, mas também pela sua função ecológica (art. 225, § 1º, VII),27 sen-

24  DORST, Jean. Ob. cit., p. 30.
25  O homem e mundo natural, p. 290.
26  Ob. cit., p. 143-150.
27  O texto constitucional dedicou ao patrimônio florestal especial atenção, determinando incumbir ao Poder Público, para 
assegurar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, proteger a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que colo-
quem em risco sua função ecológica ou que provoquem a extinção de espécies (CF, art. 225, § 1º, VII).
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do neste contexto que a flora se destaca como um importante bem jurídico a ser 
tutelado pelo Direito Penal, porque de expressa indicação no texto constitucional. 
Justifica-se a intervenção do Direito Penal na proteção do patrimônio florestal até 
mesmo porque “a finalidade precípua desse ramo do ordenamento jurídico reside 
na proteção de bens jurídicos cunhados como essenciais não apenas ao indivíduo, 
mas também à coletividade”.28

À vista da autorização constitucional, embora alguns atentados contra o patri-
mônio florestal já estivessem previstos como contravenções penais no Código Flo-
restal, foi concebida a Lei n. 9.605/98, conhecida como a lei dos crimes ambientais 
e infrações administrativas, que reservou a Seção II do Capítulo V para definir os 
crimes contra a flora. Dentre estes, têm particular interesse para o presente estudo 
apenas aquela porção da flora que esteja situada em área objeto de especial prote-
ção, mais especificamente, em áreas de preservação permanente (arts. 38, 39 e 50).

A flora, quando situada em área de preservação permanente, mereceu especial 
atenção do legislador, embora os injustos penais que a tenham como objeto não 
sejam um exemplo de construção típica, como se verá. A importância da área de 
preservação permanente decorre de sua própria definição legal: “área protegida nos 
termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-
estar das populações humanas” (art. 1º, § 2º, inc. II, da Lei n. 4.771/65, com redação 
dada pela Medida Provisória n. 2.166-67, de 24 de Agosto de 2001).

Com tão importantes funções ecológicas, não poderia deixar o legislador 
penal de incriminar as mais graves condutas atentatórias à flora, especialmente 
aquela localizada nessas áreas objeto de especial preservação.

Portanto, a flora constitui-se no bem jurídico penal29 30 protegido na Seção II, 
Capítulo V, da Lei n. 9.605/98. 

4. TUTELA PENAL DAS FLORESTAS E DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO CONSIDERADAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE

4.1 Os problemas na construção dos injustos penais ambientais

Dos atentados contra a flora previstos na Lei n. 9.605/98, importam para o 
presente estudo tão-somente aqueles que têm como objeto de proteção as florestas 
e demais formas de vegetação situadas em área de preservação permanente. 

28  CARVALHO, Érika Mendes de. Tutela penal do patrimônio florestal brasileiro, p. 128.
29  Francisco de Assis Toledo define bens jurídicos como sendo “valores ético-sociais que o direito seleciona, com o objetivo 
de assegurar a paz social, e coloca sob sua proteção para que não sejam expostos a perigo de ataque ou a lesões efetivas” 
(Princípios básicos de direito penal, p. 16).
30  Assinala Francisco Muñoz Conde que “o conceito de bem jurídico é utilizado pelo Direito Penal como critério de clas-
sificação, aglutinando os diversos tipos delitivos em função do bem jurídico neles protegido (delitos contra a vida, contra 
a honra, contra o patrimônio etc.). Segundo este critério de classificação, distinguem-se entre bens jurídicos individuais 
(vida, liberdade, honra) e comunitários (saúde pública, segurança do Estado, ordem pública).” (Teoria geral do delito. Trad. 
Juarez Tavares e Luiz Regis Prado.  Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1988, p. 51)
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Dentro dos limites propostos para o desenvolvimento deste trabalho, e de 
forma absolutamente clara, destacam-se os crimes definidos nos arts. 38 e 39 
da Lei n. 9.605/98, posto que expressamente declaram que o comportamento do 
agente recairá sobre floresta considerada de preservação permanente. Tal já não 
ocorre com o tipo de injusto do art. 50, que em momento algum faz essa referên-
cia, mas, como se verá, tutela também a vegetação situada em área de preservação 
permanente.

A dificuldade de perfeita compreensão dos citados tipos penais  decorre 
da técnica empregada para a construção dos tipos de injusto ambientais, so-
mando-se a isso, é claro, a ausência de completo domínio de conhecimentos 
técnicos-científicos peculiares do Direito Penal moderno por parte daqueles 
que conceberam os tipos em questão. Os injustos penais ambientais relativos 
ao patrimônio florestal são, em sua maioria, quase que uma reprodução das 
contravenções penais então definidas no art. 26 do Código Florestal, de rigor 
técnico-científico bastante duvidoso. Com a edição da Lei n. 9.605/98, apesar 
do reforço que ela representou na proteção desse patrimônio da humanidade 
que é o ambiente, perdeu-se a oportunidade de aperfeiçoar aqueles tipos pe-
nais e, com isso, garantir um tratamento mais primoroso à matéria, com vistas 
a uma tutela penal eficiente do patrimônio florestal e com observância do 
princípio da legalidade, com destaque para um de seus postulados - princípio 
da determinação taxativa ou taxatividade -, e dos princípios da intervenção 
mínima e da insignificância.

Essa deficiência da lei penal ambiental, que pode conduzir à sua inope-
rância, foi bem observada pelo Prof. Luiz Regis Prado, que criticou o legisla-
dor de 1998 – com razão – ao afirmar ter sido ele “pródigo em se utilizar de 
conceitos amplos e indeterminados – muitas vezes eivados de impropriedades 
técnicas, lingüísticas e lógicas -, permeados por cláusulas valorativas, e, fre-
qüentemente, vazados em normas penais em branco (v.g., arts. 34, 38, 40, 45, 
60, etc), com excessiva dependência administrativa (v.g.:  permissão, licença 
ou autorização da autoridade competente). Aliás, essa ligação por demais es-
treita com a disciplina administrativa é, em muitos casos, fonte primeira do 
que se deve evitar: a grande indeterminação das descrições típicas”.31

A indeterminação de alguns tipos penais ambientais da Lei n. 9.605/98, 
e não estão aí incluídos somente aqueles que tenham como objeto jurídico 
a flora, mas aqueles que tutelam também os demais elementos do ambiente, 
é, inquestionavelmente, um obstáculo árduo de ser superado. Ao comentar o 
princípio da determinação taxativa, como postulado do princípio da legalida-
de, adverte Luiz Luisi que “o postulado em causa expressa a exigência de que 
as leis penais, especialmente as de natureza incriminadora, sejam claras e o 
mais possível certas e precisas. Trata-se de um postulado dirigido ao legisla-
dor vetando ao mesmo a elaboração de tipos penais com a utilização de ex-
pressões ambíguas, equívocas e vagas de modo a ensejar diferentes e mesmo 

31  Crimes contra o ambiente, p. 16-17.
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contrastantes entendimentos. O princípio da determinação taxativa preside, 
portanto, a formulação da lei penal, a exigir qualificação e competência do 
legislador, e o uso por este de técnica correta e de uma linguagem rigorosa e 
uniforme”.32 

A observância ao princípio da determinação taxativa é corolário sem o 
qual o princípio da legalidade não atinge seu objetivo, uma vez que a norma 
penal deve ser dotada de clareza e de certeza indispensáveis para sua compreen-
são pelos destinatários da norma e de modo a possibilitar sua correta aplicação. 
Dessa forma, a exigência de normas penais contendo um teor preciso “decorre 
do propósito de proteger o cidadão do arbítrio judiciário, posto que fixado com 
a certeza necessária a esfera do ilícito penal, fica restrita a discricionariedade do 
aplicador da lei”.33

Justificar a imprecisão do injusto penal ambiental a pretexto de que as con-
dutas lesivas ao ambiente não permitem, na maioria das vezes, uma descrição 
direta e objetiva, é o mesmo que abdicar de um Direito Penal moderno que “se 
assenta em determinados princípios fundamentais, próprios do Estado de Direito 
democrático, entre os quais sobreleva o da legalidade dos delitos e das penas, da 
reserva legal ou da intervenção legalizada que, enunciado neste artigo, tem base 
constitucional igualmente expressa (art. 5º, XXXIX, CF, e art. 1º, CP).34

A imprecisão do conteúdo de muitos dos injustos penais ambientais não é, 
contudo, a única dificuldade na interpretação e aplicação da lei penal concebida 
para tutelar tão importante bem jurídico. Embora deva o Direito Penal evitar a 
remissão a outras regras do ordenamento jurídico, na construção do injusto penal 
ambiental o emprego da norma penal em branco se revela apropriado, isso porque 
bastante estreita a relação da matéria ambiental com a legislação administrativa, 
posto que a regulação jurídico-penal do ambiente e de outros setores de caráter 
difuso estão “altamente condicionados por fatores histórico-sociais, que exigem 
uma atividade normativa constante e variável”.35 Apesar disso, “convém notar que 
o uso dessa técnica legislativa pode ensejar, em certas hipóteses, ofensa ao princí-
pio da legalidade dos delitos e das penas”.36 

Portanto, embora “a própria natureza da matéria justifica emprego do pro-
cedimento legislativo da norma em branco na formulação dos tipos de injusto, 
respeitados os infranqueáveis parâmetros constitucionais-penais”,37 um mínimo 
de exatidão deve ter os tipos penais, como exigência própria de um Direito Penal 
com feições liberais, porque se assim não for, caracterizada estará a ofensa ao 
princípio da legalidade, com destaque para o corolário da determinação taxativa, 
isso porque “surge tão difusa e imprecisa, em alguns casos, a complementação da 
norma penal, e obriga a tão intrincadas averiguações para positivar-se a existência 

32  Os princípios constitucionais penais, p. 18.
33  LUISI, Luiz. Ob. cit., p. 19.
34  PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, p. 77.
35  PRADO, Luiz Regis. Direito penal ambiental – problemas fundamentais, p. 42.
36  Idem, p. 44.
37  Ibidem, p. 48.
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ou não do crime, que aquele dogma fundamental decai do seu valor como garantia 
contra imputações especiosas ou arbitrárias”.38  

Contudo, as imperfeições dos injustos penais ambientais vão além, especial-
mente porque “a complexidade e a precariedade da matéria penal ecológica torna 
não sempre fácil a exata individuação do bem jurídico tutelado por determinada 
proposição incriminadora”.39 É o que se verá a seguir, quando estudarmos os tipos 
penais relativos à proteção das florestas e demais formas de vegetação considera-
das de preservação permanente.

4.2 Tutela penal das florestas consideradas de preservação permanente

Como já foi ressaltado, os injustos penais que tutelam o patrimônio flo-
restal não são um bom modelo de proteção legal para tão importante bem 
jurídico, e a construção típica dos injustos penais dos arts. 38 e 39 da Lei n. 
9.605/98 bem poderiam ter sido melhor estruturados. Objetiva-se com o pre-
sente estudo uma análise destes tipos penais não em toda sua magnitude, mas 
tão-somente no que diz respeito àqueles elementos semelhantes ou comuns a 
tais injustos penais, e que podem comprometer uma eficaz tutela do patrimô-
nio florestal (proteção direta) e de suas funções ecológicas (proteção indireta 
ou reflexa).

A floresta considerada de preservação permanente é o objeto material40 
dos injustos penais dos artigos 38 e 39 da Lei dos Crimes Ambientais. Dessa 
forma, não é qualquer floresta que pode se constituir no objeto material da tu-
tela penal nos modelos incriminadores em questão, mas tão-somente aquelas 

38  GARCIA, Basileu. Instituições de direito penal, p. 166.
39  COSTA JR., Paulo José da. Direito penal ecológico, p. 61.
40  O objeto material do crime “constitui o objeto corpóreo (coisa ou pessoa), incluído na definição do delito, sobre o qual 
recai a ação punível” (FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal, p. 280). Constitui-se, portanto, na pessoa ou 
coisa sobre a qual recai a conduta do agente, achando-se, direta ou indiretamente, indicado no tipo de injusto. Portanto, 
“distinto do bem jurídico é o objeto da ação, que é aquela coisa do mundo exterior sobre a qual recai diretamente a ação 
típica (a coisa alheia móvel no furto). Em algumas ocasiões, podem coincidir ambos os conceitos sobre um mesmo objeto 
(p. ex. no homícídio), mas inclusive neste caso pode-se distinguir entre o objeto, como objeto material físico sobre o qual 
recai a ação, e o objeto jurídico como bem ou valor ideal ao qual a lei reconhece como de sua proteção”. (CONDE, Fran-
cisco Muñoz. Ob. cit., p. 51.)
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que estejam situadas em áreas de preservação permanente.41

As florestas e demais formas de vegetação consideradas de preservação 
permanente e arroladas no art. 2º do Código Florestal gozam dessa especial 
proteção em razão de sua localização, geralmente ao longo dos cursos d’água, 
no entorno de nascentes, reservatórios e em topos e encostas de morros. Não 
importa o tipo de vegetação que esteja revestindo tais áreas, uma vez que 
serão elas de preservação permanente porque considerou o legislador a sua 
localização; já as florestas e demais formas de vegetação consideradas de 
preservação permanente pelo art. 3º do Código Florestal merecem especial 
proteção porque interessa agora a sua destinação, a exemplo de florestas ou 
qualquer outro tipo de vegetação que tenha como finalidade atenuar a erosão 
de terras ou a fixação de dunas.

Os dispositivos penais em questão se diferem no que diz respeito às mo-
dalidades de condutas (destruir, danificar e utilizar no art. 38, e cortar no art. 
39) e também quanto à presença de elementos objetivos distintos nos tipos 
penais (“com infringência das normas de proteção” no art. 38, e “sem per-
missão da autoridade competente” no art. 39). Disso resulta que o crime do 
art. 38 tem conteúdo variado, também chamado de ação múltipla, isso porque 
tem três núcleos alternativos, representados pelos verbos destruir, danificar e 
utilizar. Destruir significa arruinar, extinguir, fazer desaparecer, exterminar, 
matar;42 danificar é causar dano, estragar, prejudicar;43 e, por fim, utilizar é 
fazer uso, usar, servir-se de.44 O crime do art. 39 tem como núcleo do tipo 
o verbo cortar, que deve ser compreendido como separar, “dividir o tronco 
da árvore, não configurando a conduta a simples ação de podar galhos, por 
exemplo”.45

Apesar dessas distinções, referem-se os injustos penais ambientais em 
estudo às florestas consideradas de preservação permanente. E a esse respeito, 

41  Existem duas modalidades de áreas de preservação permanente previstas em nossa legislação ambiental: as do art.2º e 
as do art. 3º do Código Florestal. Assinala o art. 2º que são consideradas de preservação permanente, pelo só efeito da lei, 
as florestas e demais formas de vegetação natural localizadas: “a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde 
o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima seja: 1) de 30 metros para os cursos d’água de menos de 10 
metros de largura; 2) de 50 metros para os cursos d’água que tenham de 10 a 50 metros de largura; 3) de 100 metros para 
os cursos d’água que tenham de 50 a 200 metros de largura; 4) de 200 metros para os cursos d’água que tenham de 200 a 
600 metros; b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais; c) nas nascentes, ainda que inter-
mitentes, e nos chamados ‘olhos d’água’, qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 metros de 
largura; d) no topo de morro, montes, montanhas e serras; e) nas encostas ou parte destas com declividade superior a 45º, 
equivalente a 100% na linha de maior declive; f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em 
projeções horizontais; h) em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação”. Ainda está aí inseridas as 
florestas que integram o patrimônio indígena, de acordo com o disposto no § 2º do art. 3º. Também são consideradas de 
preservação permanente, embora necessitando de declaração do Poder Público (federal, estadual ou municipal), as flores-
tas e demais formas de vegetação natural destinadas: “a) a atenuar a erosão de terras; b) a fixar as dunas; c) a formar as 
faixas de proteção ao longo das rodovias e ferrovias; d) a auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades 
militares; e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; f) a asilar exemplares da fauna ou 
flora ameaçados de extinção; g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; h) a assegurar condições 
de bem-estar público”.
42  KOOGAN/HOAUAISS. Enciclopédia e dicionário ilustrado, p. 515.
43  Idem, p. 483.
44  Ibidem, p. 1627.
45  PRADO, Luiz Regis. Crimes contra o ambiente, p. 88.
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tanto as florestas de preservação permanente do art. 2º como as do art. 3º são 
apontadas pela doutrina como sendo o bem jurídico protegido nos tipos de 
injusto dos arts. 38 e 39 da Lei n. 9.605/98.46 De fato, referidos injustos penais 
tutelam a integridade do patrimônio florestal (objetividade jurídica), e tam-
bém não se diferem no tocante ao objeto sobre o qual recai o comportamento 
do agente (objeto material): tanto o crime do art. 38 quanto o crime do art. 39 
apresentam como objeto material as florestas de preservação permanente dos 
arts. 2º e 3º do Código Florestal. 

Porque os injustos penais em questão atentam contra a integridade das 
mesmas florestas de preservação permanente - as dos arts. 2º e 3º do Código 
Florestal -, não é improvável que uma única conduta possa, em princípio, sub-
sumir-se àqueles dois tipos penais apontados, ocorrendo aí o que se denomina 
conflito o concurso aparente de normas,47 posto que presentes estariam seus dois 
pressupostos: a unidade de fato e a pluralidade de normas que, aparentemente, 
identificariam o mesmo fato. Tome-se como exemplo o agente que corta várias 
árvores em floresta considerada de preservação permanente. Evidente que o cor-
te das árvores consubstancia também a concretização de um dano, um estrago 
à floresta considerada de preservação permanente. Temos, então, que um único 
comportamento pode encontrar adequação típica em duas normas penais incri-
minadoras (art. 38 ou art. 39), o que é vedado pelo princípio no bis in idem, isso 
porque evidente que a conduta cortar pode ser compreendida como danificar. 

O aparente conflito de normas deve ser solucionado, posto que “o sistema 
jurídico – composto de várias normas – deve ter, em princípio, unidade e coe-
rência, para garantia de vigência do princípio da segurança jurídica. A unidade 
do ordenamento jurídico exclui a existência de contradições em seu interior, 
propiciando-lhe uma harmonia interna”.48 A esse respeito esclarece Nelson 
Hungria que “o direito penal não constituiria um sistema ou deixaria de ser 
uma unidade coordenada e harmônica, se as suas normas pudessem entrar em 
efetivo conflito. Não é admissível que duas ou mais leis penais ou dois ou mais 
dispositivos da mesma lei penal se disputem, com igual autoridade, exclusiva 
aplicação ao mesmo fato”.49 

A esse respeito Luiz Regis Prado pontifica que “o Direito emerge nitidamen-
te como ciência do espírito no momento em que o jurista procura atingir o verda-
deiro sentido e a exata compreensão das normas jurídicas”.50 Assim sendo, cabe 
ao intérprete descobrir “o sentido verdadeiro de uma expressão; extrair, de frase, 

46  PRADO, Luiz Regis. Crimes contra o ambiente, p. 82 e 87; FREITAS, Vlademir Passos de e FREITAS, Gilberto Passos 
de. Crimes contra a  natureza, p. 116; CARVALHO, Érika Mendes de. Ob. cit., p. 150.
47  O conflito ou concurso aparente de normas não se confunde com o concurso de crimes, posto que neste existe concor-
rência real de normas, isto é, violação de várias normas ou violação sucessiva da mesma norma penal incriminadora, tal 
qual ocorre nos concursos material e formal e no crime continuado. Contudo, acaso uma única conduta puder subsumir-se 
em mais de um tipo penal, ocorrerá aí o que se denomina conflito ou concurso aparente de normas, cujos pressupostos 
para sua configuração são: a) a unidade de fato; e b) a pluralidade de normas que, aparentemente identificam o mesmo 
fato infracional. 
48  PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, p. 129.
49  Comentários ao Código Penal, v. I, t. I, p. 133.
50  Curso de direito penal brasileiro, p. 97.
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sentença ou norma, tudo o que na mesma se contém”.51 Isso implica afirmar que 
“o processo da interpretação desenvolve-se através de uma série de análises dos 
vários elementos que o texto legal nos oferece”.52 De qualquer forma, a solução do 
aparente conflito deve ser resolvida invocando-se alguns dos princípios sugeridos 
para resolvê-lo: o da especialidade, o da consunção e o da subsidiariedade.

Cumpre ressaltar que a identificação do problema proposto (a conduta típica 
do art. 39 [cortar] pode configurar também um dano, e danificar é uma das con-
dutas típicas do art. 38) não pode constituir-se num óbice à aplicação da lei penal. 
Não obstante a dificuldade que ora se apresenta, um dos dispositivos deverá ter 
sua incidência afastada.

Observa-se que o injusto penal do art. 38 proíbe a utilização de floresta con-
siderada de preservação permanente “com infringência das normas de proteção”, 
sinalizando em sua primeira parte que qualquer comportamento que implique na 
sua destruição total (destruir) ou parcial (danificar) configura um ilícito penal. Já 
o art. 39 proíbe o corte de árvores (dano) em floresta considerada de preservação 
permanente “sem permissão da autoridade competente”. No primeiro caso, pro-
vocar dano em uma floresta de preservação permanente é conduta que encontra 
adequação típica, não estando condicionado o aperfeiçoamento do crime, nesta 
modalidade, a nenhuma norma complementar, como o faz quando a conduta for 
utilizar. No segundo caso, a provocação de dano a uma floresta de preservação 
permanente, com a realização do comportamento típico de cortar, só tipificará o 
delito do art. 39 acaso não haja permissão da autoridade competente. 

A Medida Provisória n. 2.166-67, de 24 de Agosto de 2001, que altera o Có-
digo Florestal, permite a supressão de vegetação em área de preservação perma-
nente em caso de utilidade pública ou de interesse social (alteração promovida no 
art. 4º), não fazendo qualquer distinção entre as áreas de preservação permanente 
do art. 2º e do art. 3º da Lei n. 4.771/65. Isso implica afirmar que para a solução 
do conflito aparente de normas não há que se levar em consideração o elemento 
normativo do art. 39 consubstanciado na expressão “sem permissão da autoridade 
competente”.

Dentre os critérios existentes para a solução do aparente concurso de normas 
– especialidade, subsidiariedade e consunção -, somente um deles se apresenta 
para resolver o impasse: o critério da especialidade (Lex specialis derogat legi 
generali).

Existindo entre duas ou mais normas penais uma relação de especialidade, 
isto é, “de gênero para espécie, a regra é a de que a norma especial afasta a inci-
dência da norma geral. Considera-se especial (lex specialis) a norma que contém 
todos os elementos da geral (lex generalis) e mais o elemento especializador. Há, 
pois, em a norma especial um plus, isto é, um detalhe a mais que sutilmente a dis-
tingue da norma geral”.53 Jescheck afirma que a “relação de especialidade ocorre 

51  MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito, p. 9.
52  BRUNO, Aníbal. Direito Penal, Parte Geral, t. 1º, p. 216.
53  TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 51.
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quando um preceito penal reúne todos os elementos de outro e só se diferencia 
dele por conter, pelo menos, um elemento adicional que permita vislumbrar a 
previsão fática de um ponto de vista específico. Na especialidade concorre, pois, 
uma relação lógica de dependência própria da subordinação, já que toda ação que 
realize o tipo delitivo especial também realiza necessariamente, e ao mesmo tem-
po, o tipo geral, enquanto não se verifique o oposto”.54

O emprego do critério ou princípio da especialidade requer, portanto, que 
todas as características típicas da norma geral encontrem-se também na norma 
especial, mas contém ainda outra ou outras características que dão suporte à sua 
especialidade e, consequentemente, a precedência da norma especial frente à nor-
ma geral. “A regulamentação especial tem a finalidade, precisamente, de excluir a 
lei geral e, por isso, deve precedê-la”.55

Dessa forma, considerando que o problema proposto diz respeito a normas 
que protegem o mesmo bem jurídico, cominando abstratamente a mesma pena, 
compreende-se que o injusto penal do art. 39 da Lei n. 9.605/98, porque descre-
ve a atividade de modo particularizado (cortar) terá precedência sobre o injusto 
penal do art. 38 da mesma lei, porque especial com relação a este. O crime do 
art. 38 é daqueles havidos como de forma livre, “que podem ser cometidos por 
meio de qualquer comportamento que cause determinado resultado”,56 isto é, não 
importa de que forma se dará a supressão total ou parcial da floresta considerada 
de preservação permanente, posto que as modalidades típicas de destruir ou da-
nificar não cuidam de específicas condutas. Porém, quando o agente destruir ou 
danificar uma floresta considerada de preservação permanente cortando árvores, 
o comportamento deverá subsumir-se à figura típica do art. 39 da Lei n. 9.605/98, 
posto que este tipo penal prevê particularizado modo de conduta (crime de forma 
vinculada). 

Difícil compreender a razão que levou o legislador a criar o injusto penal do 
art. 39 da Lei n. 9.605/98, mas é certo que entendendo a doutrina que o corte de 
uma única árvore em floresta considerada de preservação permanente já é o sufi-
ciente para a configuração do ilícito penal, podemos concluir que em tais casos, 
regra geral, está afastada a hipótese de incidência do princípio da insignificância, 
formulado por Claus Roxin.

4.3 Tutela penal das demais formas de vegetação consideradas  
de preservação permanente

Antes do advento da Lei n. 9.985/00, que criou o Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservação, toda e qualquer conduta que provocasse dano às áreas de 
preservação permanente relacionadas no art. 2º da Lei n. 4.771/65 poderia sub-

54  JESCHECK, Hans-Heinrich apud PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro – parte geral. 2ª ed. São Paulo: 
RT, 2000, p. 133.
55  BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal – parte geral. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 130.
56  JESUS, Damásio E. de. Direito penal – parte geral. 1º v. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 212.
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sumir-se à figura típica do criticado artigo 40 da Lei n. 9.605/98,57 isso porque 
aquelas áreas de preservação permanente foram transformadas em reservas ou 
estações ecológicas pelo art. 18 da Lei n. 6.938/81. E reservas ecológicas eram 
havidas como unidades de conservação, até mesmo pelo já modificado § 1º do 
citado art. 40. Com a revogação do art. 18 pelo art. 60 da Lei n. 9.985/00, tornou-
se impossível adequar as condutas lesivas às áreas de preservação permanente 
do art. 2º do Código Florestal ao tipo de injusto do art. 40. Dessa forma, à pri-
meira vista pode parecer que somente as florestas consideradas de preservação 
permanente são objeto de tutela pelo legislador penal (artigos 38 e 39 da Lei n. 
9.605/98). Contudo, entendemos que as demais formas de vegetação consideradas 
de preservação permanente estão agora tuteladas pelo art. 50 da Lei dos Crimes 
Ambientais. 

As modalidades de condutas previstas no tipo penal em estudo não se di-
ferem daquelas consignadas no art. 38 da mesma lei, que igualmente tem como 
núcleos do tipo os verbos destruir e danificar, além do utilizar, não presente no 
delito do art. 50. 

Não se objetiva proceder a uma análise do injusto penal  do art. 50 da Lei n. 
9.605/98 em toda a sua magnitude, mas tão-somente no que diz respeito ao objeto 
material do delito, posto que é esse o seu elemento que mais pode gerar dúvidas 
e controvérsias.

A doutrina pesquisada aponta como objetos da ação ou omissão as florestas 
nativas ou plantadas e a vegetação fixadora de dunas e protetora de mangues, não 
fazendo menção alguma à vegetação objeto de especial preservação, de forma 
que a expressão “objeto de especial preservação” seria um qualificativo relativo 
àquelas espécies de vegetação. De fato, mais uma vez porque a descrição típica 
não é clara e precisa, a confusão se estabelece.

Na verdade, apesar da imprecisa redação do injusto penal, entendemos que 
o delito do art. 50 contempla cinco diferentes objetos materiais, a saber: 1- flores-
tas nativas; 2- florestas plantadas; 3- vegetação fixadora de dunas; 4- vegetação 
protetora de mangues; e, 5- vegetação objeto de especial preservação. 

A lei não contém palavras inúteis, e é por isso mesmo que só se valendo 
de uma interpretação analógica (intra legem), espécie do gênero interpreta-
ção extensiva, conseguiremos compreender a fórmula legal. A interpretação 
extensiva “exige sempre uma norma jurídica ainda que com expressões am-
bíguas ou imprecisas. A hipótese, não estando prevista na literalidade legal, o 
está, contudo, em seu espírito”.58 Procura-se, assim, em face da insuficiência 
verbal contida no injusto penal, interpretá-lo de forma a alcançar a mens le-
gis. No tipo em estudo, verificamos que para a exata compreensão do injusto 
temos que nos valer da interpretação analógica, indicada “quando fórmulas 

57  Ao comentar referido dispositivo, manifesta-se o Prof. Luiz Regis Prado que “a descrição da conduta típica é especial-
mente abstrata, para não dizer inexistente... O que vem ser dano direto ou indireto? Este último seria o dano realizado 
através ou por intermédio de, por meio de subterfúrgio, mediato, derivado, oblíquo ou remoto? Pense-se em dano indireto 
culposo? Quid inde? Trata-se de norma inconstitucional” (Crimes contra o ambiente, p. 90).
58  PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro – parte geral, p. 99.
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casuísticas inscritas em um dispositivo penal são seguidas de espécies genéri-
cas, abertas, utiliza-se a semelhança (analogia) para uma correta interpretação 
destas últimas”.59 Em outras palavras, a norma contempla uma fórmula casu-
ísta e, não querendo esgotar as hipóteses possíveis, insere no texto, na seqüên-
cia, uma fórmula genérica, onde poderão ser incluídos os casos análogos com 
aqueles constantes na fórmula casuística. Ensina o Prof. Luiz Regis Prado 
que na interpretação analógica há extensão aos casos semelhantes, análogos 
(in casi simli), aos regulados expressamente, e que “aqui é a própria vontade 
da lei (voluntas legis) cingir hipóteses similares às por ela disciplinadas, e 
exatamente por estar ‘no pensamento da lei a aplicação de seus preceitos, fa-
voráveis ou prejudiciais, não se trata de própria e verdadeira analogia, senão 
de interpretação analógica, que, longe de estar proibida, está disciplinada pela 
lei mesma’”.60

A fórmula casuísta do injusto penal do art. 50 aponta como objetos de tutela 
as florestas nativas ou plantadas, especialmente protegidas pelo Código Florestal 
(vide arts. 9º, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16 e 19), e que ainda podem ser declaradas 
como de preservação permanente por ato do Poder Público, seja este federal, esta-
dual ou municipal, à vista da competência material concorrente que têm tais entes 
da federação para a proteção do meio ambiente, em especial no que diz respeito 
a preservação das florestas, da flora e da fauna (CF, art. 23, VI e VII). Contudo, 
nestes casos, haveria a incidência ou do art. 38 ou do art. 39 da Lei n. 9.605/98, 
como foi visto. Mas não só isso. Tutela-se também  vegetação fixadora de dunas 
ou aquela que se destina a proteger os mangues. Estes dois tipos de vegetação já 
são havidas pelo Código Florestal como sendo de preservação permanente, que 
assim as declara no art. 2º, alínea f. Neste caso, refere-se a lei às florestas e demais 
formas de vegetação natural situadas nas restingas,61 como fixadoras de dunas ou 
estabilizadoras de mangues. Ainda quanto às florestas e demais formas de vegeta-
ção não situadas nas restingas e que tenham como função a fixação de mangues, 
poderão também ser havidas como de preservação permanente quando assim de-
claradas pelo Poder Público (Código Florestal, art. 3º , alínea b).

Ora, referida vegetação – fixadora de dunas e protetora de mangues – são 
objeto de especial preservação por força de norma jurídica extrapenal. Não tivesse 
o legislador de 1998 inserido no tipo o elemento “objeto de especial preservação”, 
haveria a conformação da conduta ao tipo do art. 50 da mesma forma. E isso 
igualmente se aplica às florestas nativas ou plantadas, posto que a exploração 
destas é disciplina no Código Florestal, e aí o licenciamento pelo órgão ambiental 

59  MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal, p. 52.
60  Curso de direito penal brasileiro, p. 100.
61  Restinga: Língua de areia ou de predra que, partindo do litoral, se prolonga para o mar, quer fique sempre aflorada, 
quer apenas na baixa-mar; terreno litorâneo arenoso e salino, e recoberto de plantas herbáceas e arbustivas típicas desses 
lugares; escolho, recife, arrecife; faixa de mato às margens de igarapé ou rio; faixa de mato às margens de rio, a qual, por 
ocasião das grandes marés ou cheias de inverso, aflora, enquanto o terreno permanece submerso; designação comum a 
depressões rasas, alagadas ou secas, sempre retas, e rigorosamente paralelas à linha da costa; faixa de terra arenosa entre 
uma lagoa e o mar; mata longa e estreita que divide dois campos de pastagem; pequeno arroio ou sanga com as margnes 
recobertas de mato (Dicionário Aurélio Eletrônico)
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descaracterizaria o delito, porque presente estaria uma causa de justificação.
Portanto, se a lei não contém palavras inúteis, e em face da insuficiência 

verbal do dispositivo, que poderia ter sido mais preciso e não foi, necessário inter-
pretar o tipo penal do art. 50 de modo a alcançar a mens legis, posto que seria um 
contra-senso admitir que somente a vegetação fixadora de dunas e as protetoras de 
mangues, consideradas de preservação permanente, são protegidas pelo Direito 
Penal, especialmente levando-se em conta as relevantes funções ecológicas – já 
referidas - que a vegetação situada em área de preservação permanente possui. 
Dessa forma, quando a lei inseriu o elemento “objeto de especial preservação”, 
certamente pretendeu o legislador referir-se a “vegetação objeto de especial pre-
servação”, a exemplo da vegetação fixadora de dunas e da protetora de mangues 
– casos análogos expressamente regulados -, especialmente protegidas pela lei. 
Portanto, procedendo-se a uma interpretação analógica do injusto do art. 50, esta-
rão aí incluídas também como objeto material do delito toda vegetação considera-
da de preservação permanente, do art. 2º e do art. 3º do Código Florestal.

Correto teria sido o legislador, ao construir o injusto penal do art. 50, em-
pregar na parte final do dispositivo a expressão “... ou outra objeto de especial 
preservação”. Contudo, não é porque assim não procedeu que estará inviabilizado 
o emprego da interpretação analógica.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 O ambiente ecologicamente equilibrado é um valor constitucionalmente rele-
vante, deduzido diretamente da Constituição Federal como direito fundamental e 
inserido no catalogo dos bens merecedores de tutela penal;

5.2 A flora constitui-se num dos elementos componentes do ambiente natural e 
se destaca como um importante bem jurídico de expressa indicação na Constitui-
ção Federal, que autorizou a intervenção do Direito Penal contra as condutas que 
atentam contra ela não só pelo seu valor intrínseco, mas especialmente contra as 
condutas que coloquem em risco sua função ecológica (art. 225, § 1º, VII), porque 
diretamente relacionada com a manutenção e restauração da qualidade ambiental 
indispensável à vida.;

5.3 A perfeita compreensão dos tipos penais ambientais, com especial destaque 
para os artigos 38, 39 e 50 da Lei n. 9.605/98 decorre da técnica empregada para a 
construção dos injustos penais ambientais, somando-se a isso a manifesta ausên-
cia de domínio de conhecimentos técnicos-científicos peculiares do Direito Penal 
moderno;

5.4 A indeterminação dos tipos penais ambientais da Lei n. 9.605/98 constitui-se 
num obstáculo de difícil superação, porque afronta, inúmeras vezes, o princípio 
da determinação taxativa, corolário sem o qual o princípio da legalidade não atin-
ge seu objetivo, uma vez que a norma penal deve ser dotada de clareza e de certeza 
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indispensáveis para sua compreensão pelos destinatários  das normas e de modo a 
possibilitar a sua correta aplicação;

5.5 Em razão da natureza do bem jurídico tutelado – meio ambiente ecologica-
mente equilibrado -, justifica-se o emprego do procedimento legislativo da norma 
penal em branco na construção dos tipos de injusto ambientais, observando-se aí 
os infranqueáveis parâmetros constitucionais-penais;

5.6 O objeto de proteção dos artigos 38 e 39 da Lei n. 9.605/98 são as florestas 
consideradas de preservação permanente dos arts. 2º  e 3º do Código Florestal;

5.7 Identificado um concurso ou conflito aparente de normas entre os arts. 38 e 
39 da Lei n. 9.605/98, posto que protegem o mesmo bem jurídico e cominando 
abstratamente a mesma pena, compreende-se que o injusto penal do art. 39 terá 
precedência sobre o injusto penal do art. 38, uma vez que descreve a atividade 
de modo particularizado (crime de forma vinculada). É que adotando-se o cri-
tério da especialidade, o primeiro é havido como norma especial e o segundo 
norma geral;

5.8 O tipo do art. 50 da Lei n. 9.605/98 contempla cinco diferentes objetos ma-
teriais, a saber: 1- florestas nativas; 2- florestas plantadas; 3- vegetação fixadora 
de dunas; 4- vegetação protetora de mangues; e 5- vegetação objeto de especial 
preservação;

5.9 As demais formas de vegetação consideradas de preservação permanente dos 
artigos 2º e 3º do Código Florestal são objetos de tutela penal pelo art. 50 da Lei 
n. 9.605/98.
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PRUEBA y NEXO DE CAUSALIDAD  
EN EL DAÑO AMBIENTAL1

néstor A. CAFFerAttA

1. RELACIÓN DE CAUSALIDAD EN EL DAÑO AMBIENTAL

En el campo de la responsabilidad civil la relación de causalidad cumple 
una doble función: por un lado, permite determinar con rigor científico a quién 
debe atribuirse un resultado dañoso; por el  otro, brinda parámetros objetivos 
indispensables para calibrar la extensión del resarcimiento, mediante un régimen 
predeterminado de imputación de consecuencias

A fin de establecer la relación o nexo de causalidad es necesario realizar un 
juicio retrospectivo de probabilidad o de idoneidad cuya formulación es la siguien-
te: ¿la acción u omisión que se juzga era per se apta o adecuada para provocar  
normalmente esa consecuencia?. Ese juicio debe emplazarse no desde la óptica 
del sujeto actuante sino en abstracto, en un plano objetivo con prescindencia de lo 
efectivamente sucedido, atendiendo a lo que usualmente ocurre. En doctrina se de-
nomina “prognosis póstuma” al procedimiento consistente en determinar ex post 
facto la posibilidad de un resultado en función de las condiciones precedentes.2 

Así, Isidoro H. GOLDENBERG enseña que “si el examen de la relación 
de causalidad constituye uno de los temas más conflictivos en el área de la 
juridicidad como lo enfatizaron los más destacados autores a punto tal de ser 
considerada inasequible desde una óptica epistemológica, en el caso particular 
del daño ambiental los problemas cognoscitivos se acentúan notablemente. Es 
que en el ITER causal se impone en primer lugar precisar la fuente del daño, la 
identificación de los agentes productores y la aportación de cada uno de ellos en 
el desmedro resultante. Se trata de situaciones de causalidad difusa reacias a ser 
atrapadas por el derecho, en virtud de la falta de certidumbre del saber científico 
en caso de concurrencia plural de los componentes degradantes, para delimitar 
los cursos dañosos del medio ambiente, que pueden por otra parte actuar en for-
ma coadyuvante, acumulativa o bien disyuntiva”.       

De las dificultades para adaptar la Teoría General del Derecho de Daños a 
esta sub especie del Derecho de Daños, que constituye el Daño Ambiental, ELE-

1  “11º Congresso Internacional de Direito Ambiental. Medio Ambiente e Acceso à Justiça”,  Homenagem a Vladimir 
PASSOS DE FREITAS, 27 de Maio a 1º de Junho de 2007, Sao Paulo, Brasil. Isntituo O direito por um Planeta verde. Po-
nencia está realizada tomando como base de investigación, la obra: GOLDENBERG, Isidoro H.- CAFFERATTA, Néstor 
A., “Daño Ambiental. Problemática de la determinación causal”,  Editorial ABELEDO- PERROT,  2001. 
2  GOLDENBERG, Isidoro H.: “La relación de causalidad en la responsabilidad civil”, p. 23, La Ley, 2000. MONTEIRO 
STEIGLEDER, Annelise: “Consideraçoes sobre o nexo de causalidade na responsabilidade civil por dano ao meio am-
bientew”, p. 83, Revista de Direito Ambiental, 32, octubre- dezembro 2003. 
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NA I. HIGHTON señala que: “Las particularidades de la causalidad en materia 
de medio ambiente son difíciles de integrar dentro de los esquemas habituales 
de la causalidad jurídica. Los elementos que producen molestias son difusos y 
lentos,  se suman y acumulan entre sí y son susceptibles de producir efectos a 
grandes distancias”3 En otros aspectos, Ricardo DE ANGEL YAGÚEz destaca 
que la contaminación por SINERGIA, es decir, el caso de concurrencia de varios 
agentes contaminantes, hace particularmente difícil la apreciación de la relación 
de causalidad en los términos tradicionales del concepto4. 

2. PARAMOUNT OBSTACLE DE LA VÍCTIMA

A su vez, Lucía GOMIS CATALÁ5, dice que la mayoría de los ordenamientos 
jurídicos imponen a la parte perjudicada el deber de probar la relación de causalidad 
citas, constituyendo lo que ha venido a calificar el “PARAMOUNT OBSTACLE” 
con el que se encuentra la victima habida cuenta de las características específicas 
del daño ecológico y la complejidad de sus efectos. Así los siguientes factores difi-
cultan considerablemente la prueba del nexo causal, hasta el punto que, la falta de 
consideración de los mismos conduce prácticamente a la ausencia de reparación: 

a) la distancia evidentemente, la separación que existe entre, por ejemplo, 
una instalación industrial que emite gas (que contribuye a la formación de la llu-
via ácida) y los efectos producidos por la lluvia ácida en un bosque situado a miles 
de kilómetros, o entre una fábrica de productos químicos que vierte residuos a un 
río y la contaminación producida en el litoral marino dificulta considerablemente 
el establecimiento del nexo causal, sobre todo si concurren el resto de factores que 
se citan a continuación. 

b) La multiplicidad de fuentes, frecuentemente, el resultado dañoso es fruto 
de la concurrencia de diferentes focos de emisión, provocando lo que se conoce 
como contaminación crónica o por sinergia. En estos casos es prácticamente im-
posible, probar cuál de todas las actividades es la que origina el daño concreto.

c) El tiempo, también el hecho de que el daño no se manifieste hasta pa-
sado un tiempo puede plantear dificultades para probar el nexo causal. Este es 
el problema más grave con el que se encuentran los hipotéticos afectados por el 
accidente nuclear de Tchernobyl: diez años más tarde aún se están detectando 
determinadas enfermedades en hijos de padres expuestos a radiación, cabiendo la 
posibilidad de que ésta sea la causa de la misma. 

d) La duda científica, por último, no es posible perder de vista el hecho 
de que los conocimientos científicos en materia de medio ambiente son todavía 
incompletos en muchos aspectos, de manera que es muy probable, como advierte 

3  HIGHTON, Elena I.  “Reparación y prevención del daño al medio ambiente ¿Conviene dañar? ¿Hay derecho a dañar?”, 
capítulo XXVIII, “Derecho de Daños”, Editorial La Rocca, 2º parte, 1993.
4  DE ANGEL YÁGÜEz, Ricardo, “Una nueva visión de la relación de causalidad”, p. 79, de su obra “Algunas previsio-
nes sobre el futuro de la responsabilidad civil - con especial atención a la reparación del daño”. Capítulo V, Apartado. 4. 
Cuadernos Civitas, 1995.
5  GOMIS CATALÁ, Lucía “Responsabilidad por Daños al Medio Ambiente”, p. 161, Aranzadi, 1998. 
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el Libro Verde de la Comisión UE. que la “parte responsable intente refutar las 
pruebas de causalidad presentadas por la parte perjudicada planteando otras posi-
bles explicaciones científicas sobre el daño.  

En ese sentido, Gabriel A. STIGLITz6 explica que: “El daño al medio am-
biente es entonces difuso, trepa más allá de su centro de origen, escala  en  el 
tiempo  sin tropiezos con creciente perdurabilidad. La contaminación ambiental 
marcha por naturaleza  inseparable de su carácter  expansivo, tanto en lo tempo-
ral como en lo tocante al  espacio físico que invade. Atendiendo al  origen de la 
actividad contaminadora, ese mismo carácter difuso ofrece una serie de particu-
laridades que introducen en este específico sistema de responsabilidad civil, un 
marco de complejidad en la individualización del nexo de causalidad”.  

3. UN CRITERIO DE PROBABILIDAD

El Código Civil de Argentina, define las “consecuencias inmediatas”, con-
forme “un criterio de probabilidad”: son las que acostumbran suceder  “según 
el curso natural y ordinario de las cosas”. No es necesario pues, que sobrevengan 
ineludible y forzosamente, criterio de necesidad;  basta que ordinaria y común-
mente le sucedan, quod plerumque fit:, “normalidad del acontecer”. Se trata del 
coeficiente de universal experiencia, que se apoya en la estadística o del concepto 
de regularidad, que se inspira en las disposiciones del LANDRECHT prusiano7.

Se recuerda que la relación de causa a efecto, que el Derecho aprehende 
no es aquella que exige una “certidumbre total”, una seguridad absoluta: se tra-
ta de ACREDITAR UNA POSIBILIDAD CIERTA, UNA PROBABILIDAD EN 
GRADO DE RAzONABILIDAD a su vez, se dice que sin ánimo de menospreciar 
la valiosa aportación de los expertos científicos en un proceso de responsabilidad 
por daños, hay que tener presente, por tanto, que la incertidumbre científica no 
debe conducir a la incertidumbre jurídica8 

En doctrina, se afirma que cuando sea imposible esperar certeza o exactitud 
en materia de relación causal, el juez debe contentarse con la probabilidad de su 
existencia9 .  

Los científicos tienden a exigir un alto grado de prueba, que se acerca a 
la certidumbre total, para admitir una determinada relación de causa a efecto;  el 
Derecho, en cambio, busca en primer lugar, sobre los criterios que le son propios, 
encontrar al sujeto agente e imputarle la responsabilidad que le corresponda. La 
consecuencia de este enfoque es que cuando un tribunal estima que el deman-
dante tiene derecho a ser indemnizado por el demandado, tal decisión se basa 
muchas veces no en la certeza de la relación causa- efecto, sino en una  mera 

6  STIGLITz, Gabriel: “Responsabilidad civil por contaminación del medio ambiente” LL, 1983-A-782. 
7  GOLDENBERG, Isidoro H. “La Relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil”, p. 54, La Ley, 2000.
8   MOSSET ITURRASPE, Jorge, “El Daño Ambiental como Daño Privado”, tomo I,  p. 113, en obra colectiva: “Daño 
Ambiental”, Rubinzal-Culzoni, 1999.
9  VAzQUEz FERREYRA, Roberto “La prueba de la relación causal en la responsabilidad civil (hacia un alivio de la carga 
probatoria)”, LL., 1996-D-988. 
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probabilidad de su  existencia, probabilidad que a veces sólo será ligeramente 
superior al 50%10. 

Así lo manifiesta llanamente ELLIOT en el caso concreto de responsabili-
dad por productos tóxicos. En el  mismo sentido RUHL, para quién el nivel de 
evidencia que debe probarse es una cuestión de probabilidad, no de posibilidad, 
bastando que aquélla sea superior al 50%.  Así pues, toda persona que de algún 
modo se relacione con los supuestos de responsabilidad civil por daños al me-
dio ambiente, ya sean teóricos, jueces, abogados o expertos científicos, debe ser 
conciente de esta dualidad de enfoques científico y jurídico. Por ello, y siguien-
do la distinción apuntada por RUHL al referirse al nexo de causalidad en estos 
supuestos, no deberá hablarse de certidumbre o posibilidad, sino de auténtica 
probabilidad11.   

Será en  ocasiones una probabilidad próxima a la certeza, o bastará en otros ca-
sos  la  alta probabilidad, “entre los elementos de hecho alegados, el juez debe tener 
en cuenta los que le parecen más probables. Esto significa sobre todo que quien hace 
valer su derecho fundándose en la relación de causalidad natural entre un suceso y 
un daño, no está obligado a demostrar esa relación con exactitud científica, Basta 
con que el juez, en el caso en que por la naturaleza de las cosas no cabe una prueba 
directa, llegue a la convicción de que existe una probabilidad determinante”12. 

Al respecto es valioso el principio “more probable than not” de la jurispru-
dencia anglosajona13. Esta teoría de las probabilidades ha sido recogida en Europa 
en la Propuesta de Directiva sobre responsabilidad civil en materia de residuos, en 
virtud de la cual el demandante deberá únicamente establecer una considerable 
probabilidad de presencia del nexo causal. Así la justicia norteamericana ha fallado 
en el sentido que “si  la propia ciencia es incierta, un Tribunal  no puede resolver  
el conflicto y hacer la cuestión cierta. El Tribunal debe fijarse en la probabilidad, y 
no en la posibilidad”14 Creemos que el fundamento de la aplicabilidad de dicha teo-
ría en estas causas, constituye además un plus de protección, y responde a la idea de 
una tutela diferenciada o privilegiada, dada la relevancia del derecho ambiental15. 

4. DUALIDAD DE ENFOqUES CIENTÍFICO y JURÍDICO

Esta dualidad de enfoques científico y jurídico responde a una orientación 
jurisprudencial ya muy arraigada en bastantes países, según la cual la relación 

10  DE MIGUEL PERALES, Carlos: “La Responsabilidad por  Daños al Medio Ambiente”, p. 160,  Civitas, 1994. 
11  DE MIGUEL PERALES, Carlos: “La Responsabilidad por  Daños al Medio Ambiente”, p. 160,  Civitas, 1994.
12  GOMIS CATALÁ, Lucía, “Responsabilidad por Daños al Medio Ambiente”. P. 164,- 165, Aranzadi Editorial, 
13  TROMANS,  S. , “Environmental Liability”, EPL, núm. 22/1, 1992, pág. 44.
14  DE ANGEL YÁGÜEz, R., “Una nueva visión de la relación de causalidad”, de su obra “Algunas previsiones sobre el 
futuro de la responsabilidad civil - con especial atención a la reparación del daño”, Capítulo V, apartado 4, p. 77, 78, 79, 
Cuadernos Civitas, Madrid, 1995,. quién también habla de “un grado de probabilidad preponderante o un grado suficiente 
de probabilidad”,
15  GOzAÍNI, Osvaldo, “La legitimación para obrar y los derechos difusos” JA. 1996-IV-846 “La legitimación para obrar 
y la defensa procesal del ambiente y demás  derechos difusos,” p. 9 en Responsabilidad ambiental obra colectiva, Ed. de 
Belgrano, 1999. Vid. FALBO Aníbal, El rol del Derecho ante la incertidumbre científica en los casos ambientales, en JA, 
1995-IV-976. 



2��Conferências / Invited Papers

de causalidad resulta probada cuando los elementos de juicio suministrados con-
ducen a “un grado suficiente de probabilidad”. Es que la labor teorética del 
investigador del derecho debe enderezarse a aprehender el fenómeno causal a fin 
de someterlo al tamiz de la valoración jurídica: sólo de este modo, al encarar con 
autonomía su objeto propio, la tarea será fecunda; o como bien señala DE CUPIS, 
debemos preocuparnos por investigar, no ya cuando el daño pueda producirse 
por  un hecho humano según las leyes de la naturaleza, sino más bien cuando ese 
daño pueda decirse jurídicamente producido por un hecho humano.

Para la debida comprensión del problema, ambos niveles no deben confun-
dirse. En el itinerario del suceder causal el plexo jurídico sólo toma en cuenta 
aquéllos efectos que conceptúa relevantes en cuanto pueden ser objeto de atribu-
ción normativa, de conformidad con pautas predeterminadas legalmente, desin-
teresándose de los demás eslabones de la cadena de hechos. A su vez, el ordena-
miento imputa en ciertas hipótesis los resultados de un suceso a una acción que, 
según sea el curso regular de los acontecimientos, no constituye estrictamente en 
el mundo del ser un hecho antecedente 

Al examinar las teorías generales sobre causalidad (de la equivalencia de las 
condiciones, etc.) se comprueba que todas tienen un mismo modo de aproximarse al 
concepto de la causa, en cuanto la tratan de definir a partir de datos puramente fác-
ticos que la realidad nos da. Este enfoque debe entenderse, sin embargo, como un 
elemento de confusión, pues el elemento nexo causal, en cuanto concepto jurídico 
que integra la responsabilidad civil, no tiene naturaleza fáctica, sino jurídica. Es 
decir, una cosa es determinar si un daño es consecuencia de una determinada acti-
vidad - positiva o negativa - (cuestión puramente de hecho, en la que el Derecho no 
tiene nada que decir), y otra muy distinta decidir si ese daño se puede o no imputar 
jurídicamente a un acto determinado, “IMPUTACIÓN OBJETIVA”. 

Es como acertadamente se ha dicho  “debe concluirse que la teoría de la 
causa en Derecho no es una teoría física, sino una teoría moral, pero  no en 
cuanto a que se examina la culpabilidad del agente, sino en cuanto a que se valora 
su “aptitud” para poder  imputársele el daño ocasionado”16 . 

Desde el punto de vista jurídico el principio de causalidad tiene significaci-
ón diferente de la causalidad material.  Ello así por cuanto la causalidad jurídica 
va unida a la imputabilidad, es decir, a la conexión de cierta conducta injusta con 
una consecuencia. Por ello, demostrada la relación causal material, corresponde 
al derecho establecer si al agente del hecho le cabe o no, en términos de justicia, 
una responsabilidad17

5. PARADIGMA DE COMPLEJIDAD y FIN DE LAS CERTEzAS

La ciencia clásica se instaló en torno de la idea de que la complejidad del 
mundo era aparente y que los fenómenos podían y debían ser resueltos en tér-

16  DE MIGUEL PERALES, Carlos, “La Responsabilidad civil por daños al medio ambiente”, Capítulo IV: “El nexo cau-
sal”, p. 141, Monografías Civitas, 1994.
17   GOLDENBERG, Isidoro H. “La Relación de Causalidad en la Responsabilidad Civil”, p. 207, La Ley, 2000.
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minos de principios simples y leyes generales, es decir que fundó sus creencias 
o compromisos en el paradigma de “simplicidad”, que conlleva el “principio de 
reducción”, que concede verdadera realidad a los enunciados formalizables y ma-
tematizables. A partir de múltiples desarrollos que incluyen, entre otros, a la teoría 
de la relatividad, la termodinámica, la cibernética etc., hay una revolución en la 
visión del universo y de nosotros mismos y estamos asistiendo, a la emergencia 
de un paradigma post- newtoniano, un paradigma de complejidad18. 

Dentro de este esquema, la labor con la incertidumbre es una incitación a la 
racionalidad. Las irregularidades, las inestabilidades, la relación devenida caóti-
ca entre el orden / desorden, las agitaciones, dispersiones, colisiones reaparecen 
en esta reconceptualización. Sin embargo el desorden no sólo se opone al orden, 
sino que coopera con él en la construcción de la organización. Por otra parte, el 
paradigma de complejidad no busca expulsar lo azaroso, sino que más bien in-
tenta incorporarlo como elemento creativo, dejando de lado la idea de un sujeto 
capaz de conocer y manipularlo todo. Lo azaroso forma parte de una dimensión 
subjetiva que es impredecible o relativamente indeterminable19 .

En ese sentido, EL PREMIO NOBLE DE QUÍMICA 1977, ILYA PRIGO-
GINE, afirma el fin de las certezas, para destacar que en 1900 los físicos eran más 
unánimes a la hora de decidir que los procesos básicos de la naturaleza eran 
deterministas. Hoy una minoría en alza adopta el punto de vista contrario al decir 
que algunas leyes básicas son estocásticas, probabilísticas. Concordantemente, 
aparecen como sugestivas las ideas que sostiene la física moderna, a partir del 
cuestionamiento del postulado tradicional de “uniformidad de la naturaleza”, de 
acuerdo con el cual dado un antecedente el resultado opera inexorablemente de la 
misma  manera. Actualmente, no es aceptable ya un determinismo causal rígido, 
en virtud de la comprobación que la energía se libera en saltos discontinuos e irre-
gulares cuyo origen y dirección no son aún conocidos. Por lo que se apunta que ya 
desde fines del siglo pasado, la ciencia se ha visto obligada a buscar refugio en 
explicaciones probabilísticas, a tomar en cuenta el rol creador del azar, hacien-
do de la predicción una actividad científica que ya no puede cobijarse bajo marcos 
teóricos DETERMINÍSTICOS 20. 

Cabe reiterar el avance de la ciencia en punto a la certeza que debe exigirse 
en la causalidad natural: ILYA PRIGOGINE, en su último libro que lleva el provo-
cativo título de “EL FIN DE LAS CERTEzAS”, cree que hay una nueva forma de 
racionalidad en ciernes. Para él, las leyes de la ciencia deben expresar posibili-
dades en lugar de certezas, fluctuaciones en lugar de equilibrio, porque el cosmos 
se manifiesta inestable en todas sus partes. Es más: se le antoja simplista el afán 
por el orden que cautivó a sabios como GALILEO GALILEI y COPÉRNICO. Un 

18  MAGARIÑOS DE MELLO, Mateo J., “Medio Ambiente y Sociedad”, p. 79, Fundación de Cultura Universitaria, 
2005.
19  PISCITELLI, Alejandro “El Paradigma Post- Newtoniano”, capítulo 9, de su medulosa obra “(Des)-Haciendo Ciencia. 
Creencia, cultura y conocimiento”, Editorial Los Libros del Riel, 1997.  Desde nuestra visión nos recuerda la excelente 
investigación de PIAGGIO, Aníbal N. - “Azar y certeza en el derecho de daños”, ED, 152-797.
20  GOLDENBERG Isidoro H. “La Relación de causalidad en la Responsabilidad Civil”, p. 7,  nota 16, La Ley, 2000. 
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ejemplo de este proceso natural, de autoorganización, que no se puede predecir 
por leyes deterministas, es lo que ocurre con un vaso de agua cuando se le aplica 
calor por debajo. Inmediatamente las moléculas alteran su comportamiento y se 
ordenan formando patrones21 .

Según este investigador,  la ciencia clásica se caracterizaba por las leyes, la 
nueva ciencia por los eventos. Se puede predecir el movimiento de los planetas, 
pero no la aparición de un MOzART o de un MIGUEL ÁNGEL. 

Antes teníamos la física de los relojes, ahora tenemos la física de las nubes. 
Emerge una nueva formulación de la naturaleza. Por último, señala la con-

tradicción entre nuestra experiencia humana y la visión científica clásica que con-
cebía el universo como una máquina. El futuro del universo no está predetermi-
nado y el de la sociedad, tampoco. El nuestro es un mundo de probabilidades. Es 
un universo autoorganizado, dado a las bifurcaciones. El equilibrio sólo es posible 
para sistemas aislados, pero nuestros sistemas no están aislados. Sin embargo,  
no es lo mismo decir que la naturaleza está determinada por  probabilidades, que 
decir que está gobernada por el azar.  Eso sería alienante.

Impacta la actualización de las teorías provenientes de la física moderna o 
cuántica, el camino del paradigma de complejidad organizacional y el llamado 
fin de las certezas, la emergencia de las transdisciplinas, la incorporación del 
azar. Es que no debemos olvidarnos, que hay unicidad de la noción causal que se 
juzga fundamental para el análisis científico de toda realidad incluso la jurídica.  

Por lo expuesto, se advierte que, el riguroso mecanicismo es reemplazado 
por el concepto de PROBABILIDAD COMO MEDIDA DEL AzAR. Junto al 
mundo de la causalidad está también lo fortuito. Desde el campo de las ciencias 
duras, la física cuántica ha combinado las ideas de causación  y azar. Por lo que 
anteriormente se consideraban leyes comprobadas ahora se reputa verdades apro-
ximadas, simples probabilidades, lo que conduce a un concepto flexibilizado de 
causa22 . 

6. TALÓN DE AqUILES DE LA RESPONSABILIDAD

En suma, debe concluirse que la relación de causalidad es, a todos los efec-
tos, un elemento esencial de la responsabilidad civil, cualquiera sea su tipo. Ahora 
bien, constituyen pautas básicas del sistema civil de tutela ambiental: 1) la res-
ponsabilidad objetiva; 2) la responsabilidad en especie; 3) la prevención del daño 
ambiental23. 

21  PRIGOGINE, ILYA: “El futuro no está  predeterminado”, p. 10, LA NACIÓN, Buenos Aires, 22/04/2000. Disertación 
en el Simposio Internacional “Las Humanidades y las Ciencias. Visión actual y prospectiva”, Universidad Nacional del 
Salvador, en su 40º Aniversario, 29/10/2000.   Del mismo autor, “La Nueva alianza. Metamorfosis de la ciencia”. Madrid, 
Alianza Universidad, 1983. Ib. Ídem. “¿Tan sólo una ilusión? . Una exploración del caos al  orden”. Barcelona, Tusquets, 
1983. 
22  PRIGOGINE, ILYA, “La naturaleza REENCANTADA en diálogo con científicos y sabios. La búsqueda de la unidad”, 
p. 214, Barcelona, 1990
23 STIGLITz, Gabriel “El daño al medio ambiente en la Constitución Nacional”, p. 317 en obra colectiva “Responsabilidad 
por Daños en el Tercer Milenio”, Homenaje al profesor Doctor Atilio A. ALTERINI, Abeledo- Perrot, 1997.- PASTORINO, 
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La  mayoría de los casos de daño ambiental son atrapados por la doctrina 
del riesgo creado. Así pues, en el ámbito de la responsabilidad objetiva, el nexo 
de causalidad cobra mayor importancia de la que ya tiene en la responsabilidad 
civil tradicional, subjetiva, donde debe “compartir” su relevancia con el elemento 
subjetivo de la culpabilidad24 

En la responsabilidad objetiva, en cambio, la prueba de la causa es suficien-
te para imputar responsabilidad.  Pero el carácter difuso del daño derivado de la 
contaminación ambiental se manifiesta, no sólo en lo que respecta al ámbito del 
espacio dañado que no conoce fronteras o en el momento en que acontece que 
puede ser futuro, sino también en la complejidad que produce a la hora de la 
individualización del agente originario de la actividad contaminadora. En este 
contexto, se ha dicho que funciona una presunción de causalidad, con el añadido 
que no exime al contaminante la autorización administrativa para el ejercicio de 
la actividad y únicamente el caso fortuito extremo25.           

En esta dirección,  nos interesa destacar desde el atalaya de la especialidad 
del derecho ambiental, la relación de causalidad es el talón de Aquiles de la 
responsabilidad civil por daño ambiental; afirmación que hacemos extensiva en 
general en todos los órdenes jurídicos de responsabilidad ambiental. Tal vez por 
ello, -y por el riesgo que representa de por sí la generación, manipulación o dis-
posición final de residuos industriales, la responsabilidad civil por daño ambiental 
instituida en la ley 25612 de residuos industriales (coincidente con la ley 24051 de 
residuos peligrosos), consagra una responsabilidad objetiva más estricta, estable-
ciendo una exigencia de MAYOR PREVISIBILIDAD, que acentúa el alcance de 
la regla general contenida en el artículo 902 del Código Civil26.  

Como se ha señalado la probanza de la contaminación y del nexo causal, “es 
muy técnica, complicada y costosa, principalmente por la falta de inmediación 
espacial y temporal entre la fuente del perjuicio y quién lo sufre, la dispersión de 
fuentes emisoras y el distinto efecto de la emisión dañosa”27 

Y ante la evidencia de la complejidad de los asuntos a dilucidar queda al des-
nudo “la reinstalación funcional” de numerosos institutos del derecho procesal y 
sustantivos, requisitos, elementos, formas, modalidades, efectos, como asimismo 
de la importancia de órganos auxiliares de la justicia. 

Así por ejemplo, los peritos, ante las carencias o limitaciones del juez, o 
de la orfandad de los sistemas clásicos del derecho en general, que frente la 
problemática ambiental, muestran desajustes, sólo resueltos con justicia mediante 
la necesaria flexibilización de las estructuras, institutos procesales, y sustantivas 

Leonardo: “El daño al ambiente”, LEXIS NEXIS, 2005. - Véase lo dicho por la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, 
M. 1569 XL “MENDOzA, Beatriz  Silvia y otros c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS s/ daños y perjuicios (derivados de 
la contaminación ambiental del Río Matanza Riachuelo)”, fallo 110.530, el 20/06/06,
24  DE MIGUEL PERALES, Carlos, “La Responsabilidad civil por daños al medio ambiente”, p. 152, Monografías Civitas, 
1994.
25  STIGLITz, Gabriel ““El daño al medio ambiente en la Constitución Nacional”, p. 319 en obra colectiva “Responsabili-
dad por Daños en el Tercer Milenio”, Homenaje al profesor Doctor Atilio A. ALTERINI,  Abeledo- Perrot, 1997.  
26  GOLDENBERG, Isidoro H. “Nuevas fuentes de atribución de responsabilidad. El alcance del nexo causal”, en Revista 
de Responsabilidad Civil y Seguros, La Ley, Año 1- Nº 3, mayo- junio 1999. 
27  ANDORNO, LUIS O., “La Responsabilidad por daño al medio ambiente”, JA, 1996-IV-877.
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o el “aggiornamiento” de los conceptos, para dar  satisfacción a la debida tutela 
jurídica ambiental.  

Aun a riesgo de parecer reiterativos, insistimos frente a la extrema debilidad 
que exhibe la relación de causalidad en el derecho de daño ambiental, se busca 
otra respuesta más ágil, ligera, aunque adecuada o eficaz para esta difícil proble-
mática, por lo que esta categoría jurídica resulta que no es ajena a esta prédica 
vanguardista de cambio, revolución, modificación o innovación, que representa el 
derecho ambiental en general, sin que ello signifique dejar de lado las reglas del 
debido proceso legal de la defensa en juicio, y de la sana crítica.  

En la especialidad, la imperiosa necesidad de reformulación de este institu-
to clave de la responsabilidad por daños al ambiente, parte de un dato de hecho 
evidente: los efectos de la contaminación ambiental son muy complejos y varían 
en intensidad y en inmediatez. Y el Derecho / Ciencia Social que busca el Orden, 
la Justicia, y la Paz, con la aplicación de su instrumental clásico, que exige entre 
otros requisitos certeza en la relación de causalidad, la ocurrencia de un daño 
directo, diferenciado, propio, concreto, individual personal,  propio y actual, no 
está en condiciones de captar una realidad tan extraña, difusa colectiva, imperso-
nal indiferenciada, metaindividual, cambiante, hipotética o probable, en ocasiones 
incierta. Se impone entonces, inexorablemente, la readaptación o redefinición del 
concepto relación de causalidad.  

Frente al cambio social, el avance incontenible de las ciencias de la naturale-
za, la globalización, la revolución de la tecnología, y la informática, ¡no se puede 
seguir dormido en un recodo del camino! El operador jurídico tiene la obligación 
moral de adaptar las herramientas del Derecho, a los desafíos que presenta la So-
ciedad del Riesgo (BECK). 

7. COCAUSACIÓN EN CAUSAS EN EL DAÑO AMBIENTAL

Los daños ambientales, son de ordinario, el resultado de todo un proceso 
dilatado en el tiempo: a) “continuados”, originados en una sucesión de actos, de 
un mismo autor o de varios autores, cumplidos en épocas diversas; b) “de efectos 
prolongados” o que permanecen en el tiempo y; c) “progresivos”, producidos 
por una serie de actos sucesivos de una misma persona o de personas diferentes 
cuya conjunción provoca un daño mayor. Es deber de la autoridad jurisdiccional 
desplegar técnicas preventivas, destinadas a evitar que el daño temido, que prea-
nuncia el riesgo, se torne real - daño cierto, efectivo e irreparable28 .

Del daño ambiental se desprende -“res ipsa loquitur”- una violación bási-
ca, primaria o elemental, tanto respecto del cumplimiento de las disposiciones 
reglamentarias como de la autorización para funcionar29  Para la hipótesis de un 

28  Congreso Internacional “La Persona y el Derecho de fin de siglo”, Conclusiones Comisión Nº 2, Santa Fé, Argentina, 
24 al 26 de octubre de 1996, publicado en Revista de Jurisprudencia Provincial. Buenos Aires, p. 985, Nov. 1996, Año 6, 
Nº 11, Rubinzal Culzoni  
29  HUTCHINSON, Tomás, “Responsabilidad Pública Ambiental”, p. 73, criterio res ipsa loquitur. Tomo II, de la obra 
colectiva “Daño Ambiental”,Rubinzal- Culzoni Editores, 1999, 



2�� 11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

daño ambiental de cocausación, por concurrencia de causas, causación colectiva 
o plural, donde aparezcan involucradas un grupo de empresas como posibles su-
jetos agentes, que vuelva materialmente imposible para la víctima o víctimas la 
determinación fehaciente de la autoría, debe admitirse la “teoría de la causalidad 
alternativa o disyuntiva” o del daño colectivo, conforme el artículo 1119 del Códi-
go Civil de Argentina30 . O el artículo 31 de la Ley 25675 General del Ambiente. 

Se recuerda que nuestro más Alto Tribunal de Justicia llegó a resolver que 
cuando no hay motivo para discriminar en cuanto a la influencia causal de una u otra 
culpa, ni en cuanto a su gravedad, la distribución del daño debe hacerse entre los 
responsables por partes iguales por aplicación del principio de causalidad paritaria. 

Otro tribunal de justicia, la Cámara de Apelaciones de La Plata, en una causa 
de daño ambiental, resolvió que aún cuando se acepte “in abstracto” que otros 
establecimientos industriales de la zona concurrieron a contaminar el medio am-
biente en modo similar a la demandada, ello nos situaría ante un claro supuesto 
de causalidad acumulativa o concurrente con el alcance de atribuir a todos y cada 
uno el resultado final, o bien, de responsabilidad colectiva, anónima o de grupos, 
en que se llega a idéntico resultado IMPUTATIVO, cuando el autor del daño que 
guarda relación causal con la actividad de cualquiera de los integrantes del grupo, 
queda sin individualizar y el imputado no prueba que él, pese a desplegar o parti-
cipar de dicha actividad, no causó el daño31 

El tema de cocausación en sus distintas variantes, causalidad conjunta o 
común, causalidad concurrente o acumulativa (vg. varios industriales derivan 
agua sobrante al río y la mezcla de las materias tóxicas arrojados por uno y otro 
destruyen la pesca) y causalidad disyuntiva o alternativa32, reviste especial im-
portancia para los casos de daño ambiental, en los que por lo general se producen 
efectos sinérgicos, de pluralidad de causas, que involucran como es el caso del 
daño ecológico producido por la actividad industrial, dos o más fábricas. 

La interacción de condiciones, la interdependencia de los fenómenos am-
bientales33 produce pluralidad de causas, plantea problemas en la determinación 
de los hechos y circunstancias causales, como asimismo en los efectos jurídicos.  
Así la interdependencia ya apuntada entre los recursos bióticos y abióticos de un 
ecosistema implica que el daño ocasionado, por ejemplo, pueda afectar a una de 
las especies de flora y éstas a su vez, repercutir en la fauna del lugar. 

Efectivamente la entrada de sustancias contaminantes en el medio ambien-
te puede asemejarse a la caída de una piedra al agua, que provoca una serie de 
ondas que se expanden hacia afuera. Por lo tanto, para juzgar si efectivamente se 
ha producido un daño, es necesario considerar la totalidad de los impactos”34 .

30  Congreso Internacional “La Persona y el Derecho de fin de siglo”, Conclusiones Comisión Nº 2, Santa Fé, Argentina, 
24 al 26 de octubre de 1996, publicado en Revista de Jurisprudencia Provincial. Buenos Aires, p. 985, Nov. 1996, Año 6, 
Nº 11, Rubinzal Culzoni  
31  GOLDENBERG, Isidoro H. “La Relación de causalidad en la responsabilidad civil”, p. 117,  en especial véase nota 
307,  p. 123, La Ley, 2000.  
32 GIANFELICE, Mario C., “Responsabilidad Civil por Contaminación Ambiental. Presupuestos”. LL,  1983-D-1016.
33  HUTCHINSON, Tomás, “Responsabilidad Pública Ambiental”, Tomo II, de la obra colectiva “Daño Ambiental”, Ru-
binzal- Culzoni, 1999.
34  TROMANS S.: “Dammages to the environment”, Special Seminars: Commission of the European Communities / Green 
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8.  DIFICULTADES DE LA PRUEBA               

Con razón se ha expresado que los daños al medio ambiente, y las conse-
cuencias que de ellos se derivan en el ámbito de la responsabilidad civil, pueden 
tener un muy diferente origen, y en su “camino” pueden encontrarse y unirse con 
otras varias concausas, que hagan difícil su prueba y aun el conocimiento de 
su mera existencia.  Afirmar que el daño debe ser cierto significa que no existan 
dudas sobre su realidad. No obstante, cuando del medio ambiente se trata, es fácil 
intuir, por una parte las numerosas dificultades que surgen a la hora de probar 
el nexo entre el hecho y el resultado dañoso y,  por la otra, las dudas científicas 
que constantemente se plantean y que todavía no parecen estar resueltas para 
temas tan cotidianos como, por ejemplo, las verdaderas causas y consecuencias 
del cambio climático, los efectos nocivos para la atmósfera de los incineradores 
de residuos etc.35. 

Así, se ha propuesto como útil la prueba producida en otros juicios, con el 
debido control de las partes, y se ha afirmado también la viabilidad de que el juez 
forme su criterio en base a probabilidades36 

Augusto M. MORELLO es quién ha introducido, con su acostumbrada luci-
dez y anticipación, el análisis de los que denomina “casos de alta complejidad”, 
entre los que incluye la problemática ambiental, y para los que propone un trata-
miento diferente, innovador, destacando para estos casos una mayor flexibilidad 
en el proceso de evaluación de las reglas de la sana crítica, como mecanismo 
intelectivo de apreciar la fuerza de convicción de los medios probatorios. 

Este autor califica la parcela como “vanguardista de la crucial trama del 
derecho probatorio”, por lo que sostiene que no cabe levantar obstáculos, ápices 
procesales ni criterios de hermenéutica rígidos o matizados de exceso ritual, ni 
clausurar medios que eventualmente resulten útiles para cumplir con el propósito 
de acceso a la verdad jurídicamente objetiva, cuando el objeto de la pretensión 
y al cabo, el contenido del proceso se viste de notas agudas de complejidad, o 
que se cubren de excluyente CIENTIFICIDAD dentro de los cuales se inscribe 
la responsabilidad “por destrucción del medio”. A cuyo efecto, reitera, deberá el 
intérprete actuar con amplitud y flexibilidad, a través de un pensamiento integrado 
de las ciencias de la cultura y de las ciencias de la naturaleza37 . 

paper on remedying environmental damage, LONDRES, 1993.
35  GOMIS CATALÁ, Lucía, “Responsabilidad por Daños al Medio Ambiente”, p.74, Aranzadi Editorial, Pamplona, Es-
paña, 1998. 
36  VALLS, Mario, “Derecho Ambiental”, p. 159, edición propia. Véase asimismo, “Temas de Derecho Ambiental”, Acápite 
6: Dificultad en acreditar la relación causal, p. 196, de la obra colectiva: “Responsabilidad ambiental”, Editorial de Belgra-
no. Universidad de Belgrano, mayo de 1999. Este autor afirma que un “procedimiento práctico para obviar este inconve-
niente es aceptar como prueba producida en otros juicios, lo que requiere el debido control de las partes para no afectar la 
garantía de defensa en juicio. Asimismo el juez puede formar su criterio en base a probabilidades; por ejemplo, si un grupo 
de vecinos de una fábrica que procesa amianto contrae asbestosis, puede presumir el juez que ese mineral de algún modo 
llegó a sus organismos. También el cálculo de probabilidades lo puede hacer el legislador y establecer presunciones legales 
como ha hecho con enfermedades profesionales”. 
37  MORELLO, Augusto M., “La prueba científica”, LL, 1999-C-897. Además remitimos a su libro: “Derecho de daños. 
Dimensiones actuales y trayectorias”, p. 28, Platense, 1977. Véase de su magnífica obra “Estudios de Derecho Procesal. 
Nuevas demandas. Nuevas respuestas”, Platense, 1998, p. 627 del 1º volumen, p. 702, 1043, 1083, 1331 del 2º volumen. 
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La prueba se transforma en tema capital: presunciones de causalidad, de 
responsabilidad, de culpa, prueba in re ipsa y de la inversión de la carga de la 
prueba, son debates centrales de la  legislación  civil.  En ese sentido, una de las 
preocupaciones esenciales ha sido la de aligerar la carga probatoria de la víctima 
con el fin de restituir  un equilibrio afectado por la masividad y la producción anó-
nima de daños. En materia de causalidad, las presunciones derivadas máximas de 
la experiencia, vinieron a gravitar decisivamente sobre el régimen de distribución 
de la carga de la prueba, en cuanto a regla de juicio dirigida al juzgador. 

En esa línea, Ricardo LORENZETTI enseña que en el terreno procesal ello 
ha tenido concreción en la denominada prueba prima facie. Esta noción se ha ge-
neralizado en el derecho comparado. Es en el derecho anglosajón donde más se ha 
desarrollado, denominándosela “res ipsa loquitur”, “the things speaks forimself”. 

Es una regla probatoria por la que la culpa se infiere de un daño inexplica-
ble, del tipo que no ocurre normalmente en ausencia de culpa, también presume 
que la próxima causa del daño fue la culpa. Este aporte del derecho ritual, se 
complementa con las  cargas distribuidas dinámicamente, según fueren las cir-
cunstancias y la situación procesal de las partes, y con la llamada teoría de las 
pruebas leviores, aplicables a asuntos en que resulta difícil cumplimentar la carga 
demostrativa, por circunstancias ajenas al titular. En estos casos, se admiten sim-
ples argumentos de probabilidad, perspicacia indicia, que no producen una evi-
dencia objetiva, pero que se tienen en cuenta como excepción debido a la aludida 
dificultad  probatoria38 .   

La prueba del daño ambiental reviste tal grado de dificultad  que en relación 
en especial a una de ellas, se ha señalado que, no es lo mismo para el  juzgador 
analizar las conclusiones de una pericia en procesos “convencionales” con los que 
se halla más familiarizado que, un estudio y sondeo de captación y verificación de 
aguas subterráneas emanado de un profesional de ciencias geológicas, o relevar 
industrias que involucren procesos químicos, físico-químicos, el sondeo de sus 
instalaciones. 

No obstante en procesos judiciales por contaminación ambiental, el éxito 
del mismo dependerá casi en forma casi exclusiva  del resultado de la pericial 
técnica. Además se destaca que  en  caso de contaminación, puede combinar   las 
especialidades de un biólogo que haya profundizado en la vida de animales salva-
jes, un entomólogo dedicado a los insectos, un toxicólogo que conozca del análisis 
de sustancias venenosas, un experto de salud pública y administradores agríco-
las y piscícolas. Los problemas fácticos se pueden referir a todo un proceso de 
biogeoquímico de transformación desde su salida hasta el medio ambiente. Otro 
caso puede reunir a un epidemiólogo, a un botánico, a un químico especializado 
en atmósfera, a un metereólogo, a un economista y a un ingeniero39.  

Asimismo resulta de provecho la lectura de  los trabajos de este autor contenidos en “La tutela de los intereses difusos en 
el derecho argentino”, p. 12, Platense, 1999. Vid.: “Los tribunales y los abogados frente a los problemas que plantean los 
litigios complejos”, JA, 1990-I-929. 
38  LORENzETTI, Ricardo L. “Carga de la prueba en los procesos de daños”, LL. 1991-A-1995. 
39  CAMPS, CARLOS - NOLFI, LUIS M.: “Importancia del Ministerio Público en el Derecho Penal Ambiental”, JA, 1996-
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Elena HIGHTON ha dicho que: “No hay cálculos científicos que demues-
tren que la exposición a una sustancia contaminante en una concentración de-
terminada sea segura y que por encima de esta cifra sea peligrosa, cuando se 
trata de sustancias tóxicas, a veces se trabaja más allá de los conocimientos cientí-
ficos, debiendo tomarse una decisión política de asunción de riesgos, ya que si se 
espera la certeza se reaccionará frente a daños consumados, más no se tomará 
acción preventiva. En toda esta temática, se requiere una alta especialización y 
conocimiento científico de leyes naturales, físicas e inclusive astronómicas”40. 

Así se destaca la complejidad del tema, con relación a la determinación del 
sujeto responsable. Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI da ejemplos de las pre-
guntas que habitualmente debe responder el operador: ¿a quién demandar si son 
varias las fábricas que arrojan sus desechos al agua o contaminan el ambiente 
en un determinado sector de la ciudad? ¿A quién si individualmente considerados 
ninguno de tales desechos son contaminantes entre pero sí se potencian con otros 
arrojados por otras empresas?, para concluir afirmando que la relación de causa-
lidad es, en muchas oportunidades, el presupuesto de más difícil prueba. En los 
daños ambientales la cuestión llega a “torturar” porque muchas veces los daños 
no se presentan en forma inmediata sino después de muchos años. Más aún, la lesi-
ón puede haber sido agravada por una dieta, el hábito de fumar, factores genéticos o 
exposición a sustancias químicas adicionales etc. 41.

Asimismo se ha intentado sentar las bases del accionar de la justicia en la 
temática partiendo de una premisa: si no existe algo de incertidumbre no estamos 
ante un verdadero caso ambiental. 

En esta tesitura se ha llegado a afirmar que “en los casos ambientales, debe-
mos contentarnos muchas veces con la verosimilitud antes que con la certeza”. 

Aníbal FALBO destaca que un análisis de las características de los com-
puestos tóxicos, de las condiciones naturales y artificiales del ambiente concreto, 
del comportamiento de cada ecotóxico en distintos ambientes y organismos que 
incluye fenómenos tales como la “desaparición”, el proceso “ciclo de vida”, BIO 
acumulación, BIO concentraciones, BIO magnificación, la variedad de acciones 
nocivas de los ecotóxicos - algunas con efecto retardatario, otras crónico -, nos 
ilustran con claridad acerca de la complejidad de la cuestión. 

Por lo que una parte de la doctrina especializada, postula que al referirse al 
nexo de causalidad en estos supuestos,  no deberá hablarse de certidumbre o posi-
bilidad, sino de auténtica  probabilidad42 . 

No obstante, se ha  observado que  “el proceso de renovación del derecho de 
daños, basado en la expansión del área resarcible, se desplegó fundamentalmente, 

IV-902. íb. Ídem. “Importancia del Ministerio Público en el derecho civil ambiental”, JA, 1997-IV-1012. Para ampliar véa-
se, MÜLLER, ENRIQUE: “La prueba en el daño ecológico”, obra colectiva  “Revista Derecho de Daños 4”, “La prueba 
del  Daño”, p. 251, Vol. I. Rubinzal-Culzoni, 1999.  
40  HIGHTON, Elena I. “Reparación y prevención del daño al medio ambiente ¿Conviene dañar? ¿Hay derecho a dañar?”, 
capítulo XXVIII, “Derecho de Daños”, Editorial La Rocca, 2º parte, 1993.
41  KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: La Responsabilidad Civil por el daño ambiental. p. 187, Separata de Anales del 
Cincuentenario - Año Académico 1990, publicada en Córdoba 1991.
42  FALBO, Aníbal, “El rol del derecho ante la incertidumbre científica en los casos ambientales”, JA, 1995-IV-976. 
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sobre dos elementos claves del sistema de inquinamiento: el daño jurídico y la 
causalidad. A la causalidad - una vez abandonado su perfil newtoniano- no sólo se 
la rediseñó en términos de probabilidad - con inocultables sedimentos valorativos- 
sino que, con cierta deformación dogmática de la jurisprudencia terminó con  
sobrecargarla con funciones que son más bien propias del sistema resarcitorio 
considerado en  su  totalidad”43 

9. DE LA CAUSALIDAD LINEAL A LA CAUSALIDAD CIRCULAR

Para la ciencia clásica todo fenómeno existe en el tiempo presente siendo el 
resultado de algún fenómeno del pasado. Así, todo efecto es el resultado de una 
causa que lo precede. La causalidad es entonces un proceso lineal. A cada efecto 
le corresponde una única causa.  

En el paradigma de la complejidad, en donde todos los elementos interac-
túan desorganizando y reorganizando al sistema en un mismo tiempo, desaparece 
la certidumbre en una causalidad lineal y es reemplazada por una causalidad 
circular en la que tanto la causa precede al efecto como el efecto a la causa. Es 
decir retroalimentan a su misma causalidad metamorfoseándose en causa de si 
mismos. Las posibilidades de explicación a partir de una causalidad compleja y 
circular, pueden potenciarse a partir de los siguientes apotegmas: 

1. Las mismas causas pueden conducir a efectos diferentes y/o divergentes; 
2. Causas diferentes pueden conducir a los mismos efectos; 
3. Pequeñas causas pueden acarrear efectos muy grandes y viceversa; 
4. Algunas causas son seguidas de efectos contrarios (causalidad invertida); 
5. Los efectos de causas antagónicas son inciertos. 
ESTA RELATIVIzACIÓN Y COMPLEJIzACIÓN de la relación causal, 

relativiza y COMPLEJIzA todos los determinismos. Es cuestionada asimismo, 
entonces, la certeza de que los fenómenos del presente van a producir fenómenos 
del futuro, y que esos fenómenos se pueden prever44 .  

10. TEORÍAS DE LA CAUSALIDAD AMBIENTAL 

Se ha dicho con acierto que  el estudio del nexo causal es, en general, difícil 
y complejo, pero si cabe, aún lo es más en el caso especial de la responsabilidad 
por daños al ambiente. DESPAX afirma que los juristas, desde POTHIER, tienen 
una decidida aversión al daño que resulta indirectamente de actos ilícitos, y cor-
tarán la cadena de causalidad con una clara conciencia de razones conveniencia. 
En el caso concreto del medio ambiente se observa un todo complejo que no es 
fácilmente divisible, de modo tal que el fenómeno de la interdependencia es una 

43  DE LORENzO, Miguel F.: “El daño y las causas de justificación. A propósito del Proyecto de Código Civil de 1998”, 
LL, 2000-C-975. 
44  PISCITELLI, Alejandro. “Des-Haciendo Ciencia. Creencias, cultura y conocimiento,”  p. 300,  Los Libros del Riel, 
1997. 



2��Conferências / Invited Papers

característica  fundamental del universo. Por lo demás, casi  todos los supuestos 
de daños civiles ambientales son daños indirectos, en cuanto no son producto 
inmediato del acto ilícito45 

VINEY, ha señalado que existe una tendencia de los tribunales a  mostrarse 
indulgente en la apreciación del nexo causal46   

Así  en general, tratan  por distintos medios de aligerar la prueba , la teoría 
de la causalidad virtual - originada en la Cour de Cassation francesa y respeta-
da en ITALIA por una corriente jurisprudencial en el ámbito de responsabilidad 
medical, consagrando una suerte de causalidad aleatoria, sustentada en razones 
de equidad, y la teoría de la creación de un riesgo injustificado, la que acentúa la 
valoración judicial, estableciendo la responsabilidad del  médico cuando el daño 
es precedido de la creación de un peligro por el facultativo y sobre esta base se 
presume la conexión causal47 

Ello ha generado una serie de teorías nacidas en el área de la responsabili-
dad civil por daño ambiental, de las que pasaremos - conforme nos ilustra Carlos 
DE MIGUEL PERALES -  seguidamente, breve revista en este capítulo.

1) teoría holandesa de la causa alternativa o disyunta: industry wide or 
enterprise theory of liability48 que exime al demandante de probar el nexo causal 
cuando, dado el elevado número de posibles sujetos agentes, resultando material-
mente imposible para la víctima probar quién fue exactamente el que produjo el 
daño cuya reparación se reclama. En este caso, se hace solidariamente respon-
sable a todos los posibles sujetos agentes intervinientes, con lo que se refuerza 
considerablemente la protección de la víctima. Analógicamente, la teoría nortea-
mericana de participación en el mercado: del  market share, según la cual el de-
mandante no tiene que probar el nexo causal si los demandandos son fabricantes 
de un determinado producto dañoso, a partir de un mismo diseño o fórmula, o 
han desarrollado una misma práctica fabril; el demandante no puede identificar, 
ni se le puede exigir que lo haga, al productor concreto causante del daño, y los 
productores demandados tienen una cuota relevante del mercado del producto en 
cuestión. Estas teorías se equiparan en su estructura con la llamada responsabili-
dad colectiva en nuestra doctrina.  

2) teoría alemana de la condición peligrosa: la que predica que si la acción 
u omisión crea un peligro capaz de provocar el suceso dañoso, tal acción u omisión 
puede considerarse como causa eficiente del daño efectivamente ocurrido, según 
una valoración ex post.  Similar a la teoría de responsabilidad por LA CONTRI-
BUCIÓN EN LOS RIESGOS, adoptada por la jurisprudencia norteamericana, en 

45  DE MIGUEL PERALES, Carlos: “La Responsabilidad civil por daños al medio ambiente”, p. 161, Monografías Civitas, 
1994, 
46  VINEY, GENOVIÊVE: “Traité de Droit Civil - Les obligations: La responsabilité: Conditions”, p. 433, Nº 368, L GDJ, 
París, 1982.
47  VAzQUEz FERREYRA, Roberto A, “Responsabilidad por daño (elementos)”, p. 219, Depalma, 1993.
48  DE MIGUEL PERALES, Carlos: “La Responsabilidad civil por daños al medio ambiente”, p. 164, Monografías Civitas, 
1994,  Vid. MONTEIRO STEIGLEDER, Annelise: “Consideraçoes sobre o nexo de causalidade na responsabilidade civil 
por dano ao meio ambientew”, p. 83, Revista de Direito Ambiental, 32, octubre- dezembro 2003. Ib. Ídem. “Responsabili-
dade Civil Ambiental. As dimensóes do dano ambiental no direito brasileiro”, p. 195, Livraría DO ADVOGADO Editora, 
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cuya virtud se le permite a la víctima accionar contra uno de los fabricantes y éste 
deberá solventar la indemnización por haber producido el producto que originó 
el daño aunque no se sepa si el producto consumido era suyo o no, por lo que se 
beneficia a la víctima pues puede elegir el más solvente. 

3) teoría de la proporcionalidad: sostiene que la reparación debe ser  pro-
porcional a la probabilidad de causación del daño. Esta  teoría, que parece haber 
encontrado eco en la doctrina norteamericana, establece que si en un caso deter-
minado hay, por ejemplo, un 30%  de probabilidades de que el demandado haya  
originado el daño cuyo resarcimiento solicita el demandante, éste deberá  recibir 
de aquél un  30% del  total daño sufrido. Las críticas a esta teoría coinciden bási-
camente con uno de los principios más importantes de la responsabilidad civil: la 
íntegra reparación de la víctima.       

4) teoría de la “víctima  más  probable”:  de la persona “más  víctima”,  
most likely victim,  de acuerdo con esta teoría, en los supuestos en que hay varias 
personas que alegan  haber sufrido un daño, por lo que se debe resarcir a aquéllos 
que prueben una mayor probabilidad de causalidad entre el daño sufrido y la acti-
vidad del demandado. Las críticas a esta teoría concluyen en que la determinación 
del nexo causal no puede imputarse exclusivamente con cirterios científicos, sin 
haber probado jurídicamente la existencia de la  relación de causalidad. 

11. EL PRINCIPIO DE PREVENCIÓN 

 La Ley General del Ambiente de Argentina 25.675, sancionada el 06/11/2002, 
promulgada parcialmente por decreto 2413, el 27/11/2002, enuncia entre los prin-
cipios de política ambiental, el Principio de prevención, bajo la siguiente for-
mulación: las causas y las fuentes de los problemas ambientales se atenderán 
en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que 
sobre el ambiente se puedan producir

Se ha señalado con acierto que uno de los caracteres o rasgos peculiares del 
Derecho Ambiental, es su énfasis preventivo49. Aunque “se apoya a la postre en 
un dispositivo sancionador”, sin embargo “sus objetivos son fundamentalmente 
preventivos”, porque la coacción a “posteriori” resulta ineficaz50, puesto que 
muchos de esos daños ambientales, de producirse, son irreversibles. 

De manera que “la represión podrá tener una trascendencia moral, pero difí-
cilmente compensará graves daños, quizá irreparables”51. Por ello, se recomienda 
la adopción de estrategias previsoras en etapas precoces52   del proceso poten-
cialmente dañoso para el medio ambiente. 

49 MARTÍN MATEO, Ramón, “Tratado de derecho ambiental”, Volumen I, p. 93, Trivium, 1991. BUSTAMANTE ALSI-
NA, Jorge: “Derecho ambiental. Fundamentación y normativa. p. 50, Abeledo-Perrot, 1995.- JAQUENOD DE zSÖGÖN, 
Silvia, “El Derecho Ambiental y sus principios rectores”, p. 352, Dykinson 1991.- MOSSET ITURRASPE, Jorge, “El 
daño ambiental en el derecho privado”, p. 21, en obra colectiva, Daño ambiental Tº1, Rubinzal Culzoni 1999.-BOTASSI, 
Carlos Alfredo, “Derecho administrativo ambiental”, p. 93, Librería Editora Platense 1997.
50  MARTÍN MATEO, Ramón, “Tratado de derecho ambiental”, p. 93, Volumen I, Trivium.
51  BUSTAMANTE ALSINA, Jorge, “Derecho ambiental. Fundamentación y normativa”, p. 50, Abeledo- Perrot, 1995. 
52  zSÖGÖN, Silvia, “El derecho ambiental y sus principios rectores”, p. 352, Dykinson 1991.
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Hace tiempo ya que nuestra doctrina civilista, ha descubierto la función pre-
ventiva del derecho de daños53. 

Es necesario afirmar que en esta materia cobra rigurosa importancia el ins-
tituto de la prevención de los daños. Para ello habrá que actuar jurídicamente, pro-
curando impedir, dentro de límites racionales, todo aquello que lleve en sí mismo 
el peligro de generar un perjuicio ambiental, debiéndose utilizar los medios más 
adecuados para frustrar la amenaza de daño de todo factor degradante, el que se 
proyecta sobre el concepto de daño futuro, cuyo resarcimiento dependerá de la 
comprobación del nexo causal entre el perjuicio y el hecho inquinante, debiéndo-
se haberse expandido espacial y temporalmente el daño ecológico acaecido de un 
hecho nuevo, pero que también halla su causa en el factor originario54 . 

La procedencia del remedio preventivo deviene incuestionable, cuando se 
trata de contrarrestar los efectos lesivos que ya ha comenzado a originar una 
determinada actividad, con el fin de paralizar el daño, deteniendo su desarrollo. 
Tiene por objeto el daño todavía no provocado, pero que podría posteriormente 
ser causado si la actividad siguiera; actuando entonces después que el daño ha em-
pezado a ocasionarse, para combatirlo obstaculizando su producción, atacándolo 
en su causa, en su raíz”55 . 

Frente a situaciones como la examinada, ha subrayado HENOCH AGUIAR56 
que no se advierte cuál principio de derecho se opondría a la supresión de la 
fuente del daño, cuando su permanencia continuará indefinidamente, siendo el 
hecho causa origen de nuevos perjuicios y dando lugar a nuevos resarcimientos. 
Seguidamente deja el autor un interrogante: la justicia puede permanecer impa-
sible, con los ojos vendados, ante la ilicitud del hecho, ante ese constante dañar 
y resarcir, que no tendría otro modo de terminar sino con la supresión?; para 
concluir que “mantener una situación semejante en desmedro del orden jurídico 
constantemente alterado por la subsistencia del hecho capaz de dañar, importa-
ría tanto como crear el derecho de perjudicar si al lado se impone la obligación 
de resarcir. 

Congruentemente, se ha dicho que desde el punto de vista de la víctima, no 
puede negarse que la prevención del daño sea preferible a su represión, ya que a 
través del resarcimiento no se elimina del mundo de los hechos, sino que se quiere 
nada más que restaurar el equilibrio de intereses comprometidos. 

Aunque se reconoce que de esta forma (por la vía de la tutela preventiva, 
enérgica, estricta, de evitación de la realización de un daño simplemente temido), 
puede crearse el riesgo de oprimir la libertad de los demás57. No obstante, el deber 
de no dañar a otro tiene carácter principal, involucra el principio de prevención, 

53  MESSINA DE ESTRELLA GUTIERREz, Graciela Nora, “La Responsabilidad civil en la era Tecnológica. Tendencias 
y prospectiva”, p. 208, Abeledo-Perrot, 1989. 
54  CARRANzA, Jorge A., “Aproximación interdisciplinaria a la responsabilidad por daño ambiental”, JA, 1989-IV-701,
55 MORELLO, Augusto -SIGLITz, Gabriel A, “Responsabilidad Civil y prevención de daños. Los intereses difusos y el 
compromiso social de la justicia”, LL. 1987-D, 364. 
56   AGUIAR, HENOCH, “Hechos y actos jurídicos”, Tomo IV, “Actos ilícitos. Daños y acciones”, p. 172, Tea, Buenos 
Aires, 1950.
57  DE CUPIS, A. “El daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil”, Nº 4, p. 577, Editorial Bosch, Barcelona, 1975. 
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según el cual “los daños deben ser evitados, tanto deriven de actos lícitos como 
de infracciones contractuales”58. 

En el moderno Derecho de Daños, sobresalga la política legislativa enca-
minada al desarrollo de sistemas para prevenir los daños, y se autoricen me-
canismos jurisdiccionales de anticipación de ellos esto es de tutela preventiva, 
dirigidos a impedir la “realización posible del daño”. Se procura de tal modo, 
dar una solución ex ante (evitar el daño), en vez de confinar el remedio a una 
solución  ex post59.

La prevención es una función que no escapa al campo de la acción de la 
justicia civil. El cese del daño ambiental no es prerrogativa excluyente de la 
administración, ni de los resortes del derecho administrativo. La evitación de 
los daños (en su caso, la contaminación y consiguiente producción del daño am-
biental colectivo), ingresa incuestionablemente en territorio de derecho privado, 
incluso como prioridad dentro del sistema del derecho de daños60. 

En la práctica la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES, en el notorio “CASO COPETRO, se ha pronunciado por 
un sistema efectivo de control de la prevención ambiental, para no hacer ilusorios 
los derechos de los habitantes de la zona afectada61. Y mediante la adopción de un 
plan de ingeniería cautelar, cubre la finalidad de prevenir daños indeterminados o 
potencialmente colectivos, frente a la amenaza cierta de una causa productora de 
daños. Ni el juez ni la sociedad deben correr el riesgo que acontezcan si, jurídica-
mente, son y pueden ser evitados62 

12. EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN 

El principio precautorio ocupa actualmente una posición destacada en las 
discusiones sobre la protección del medio ambiente63, siendo también cada vez 
más frecuentemente invocado en el tratamiento de cuestiones relativas a la salud 
humana64. 

La Ley General del Ambiente Argentina 25.675, de referencia, contiene el 
Principio Precautorio, que en su parte pertinente, se transcribe seguidamente. Ar-
tículo 4: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de in-
formación o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la 

58  SANTOS BRIz, según cita en Derecho de Obligaciones. Civiles y Comerciales”, infra, p. 307, Abeledo Perrot, 1996.
59  ALTERINI-AMEAL-LOPEz CABANA, “Derecho de Obligaciones. Civiles y Comerciales”, p. 307, Abeledo Perrot, 
1996.
60  STIGLITz, Gabriel “Daños y perjuicios. Acciones indemnizatorias y preventivas”, p. 65, Editorial La Rocca, Buenos 
Aires 1987. 
61 MESSINA DE ESTRELLA GUTIERREz, Graciela: “La efectiva prevención del daño ambiental”, JA. 1991-I-227
62  MORELLO, Augusto M- STIGLITz Gabriel A “Responsabilidad civil y prevención de daños. Los intereses difusos y el 
compromiso social de la justicia”, LL.1987-D-364.
63  DIAS VARELLA- BARROS PLATIAU, Ana F., “Prinípio da precauçao”, Organizdores e co- autores, obra colectiva, 
Del Rey, 2004. 
64  CASAGRANDE NOGUEIRA, Ana Carolina: “El contenido jurídico del principio de precaución en el derecho ambien-
tal brasileño”, p. 285, en obra colectiva 10 años de Eco 92. el Derecho y el Desarrollo sustentable, Congreso Internacional 
de Derecho Ambiental – 6, 2002
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adopción de medidas eficaces, en función de los costos para impedir la degrada-
ción del medio ambiente”65. 

La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de confor-
midad 151/5, surgida de la Conferencia de las Naciones Unidas, reunida en Río 
de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, lo contiene como principio 15: “Con el fin 
de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el cri-
terio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño 
grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los 
costos para impedir la degradación del medio ambiente”66. 

También nuestro país, aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, por Ley 24.295 de 7/12/93, publicada en el Boletín 
Oficial el 11/01/94, y ratificada el 11/03/94, en cuyo texto se instituye el mismo 
principio precautorio, a través del artículo 3.3, donde se dice: “Las partes deberí-
an tomar medidas de precaución para reducir al mínimo las causas del cambio 
climático y mitigar los efectos adversos. Cuando haya amenaza de daño grave e 
irreversible, no deberían utilizarse la falta de total certidumbre científica como 
razón para postergar tales medidas, tomando en cuenta que las políticas y medi-
das para hacer frente al cambio climático deberían ser eficaces en función de los 
costos a fin de asegurar beneficios mundiales al menor costo posible”67.     

Para finalizar con los Convenios abiertos a la firma y adoptados en Río de 
Janeiro el 5 de junio de 1992, la República Argentina aprobó el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica por Ley 24.375 de septiembre de 1994, publicada en el 
Boletín Oficial el 6 de enero de 199468. En el Preámbulo de dicho documento 
las partes contratantes observan que es vital prever, prevenir y atacar en su fuen-
te las causas de reducción o pérdida de la diversidad biológica. También que 
cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad 
biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como 
razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa 
amenaza.

La Conferencia de Partes del Convenio de Diversidad Biológica, conforme 
el artículo 19, designó un GRUPO TRABAJO SOBRE BIOSEGURIDAD GTBS, 
que luego de varios años de negociación, elaboró un Proyecto de texto de Proto-
colo, que presentó en Cartagena, Colombia, durante la reunión del 14 al 19 de 
febrero de 1999, aprobado el 29 de enero de 2000, durante la Quinta Conferencia 
de Partes, en Montreal, Canadá. 

65   VALLS, Mario F., “La Ley 25675 General del Ambiente: una miscelánea de medidas protectoras del ambiente uni-
formes que sigue dispersando la legislación ambiental federal”, JA, 2003-III-1294.  Destaca que el texto legal hace más 
estricto el principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro 1992 - Conferencia de las Naciones Unidas  sobre el Medio 
Ambiente y Desarrollo, que lo restringía a la falta de certeza científica absoluta. 
66   MARTÍN MATEO, Ramón: “Tratado de Derecho Ambiental”, volumen II, p. 770, Trivium. 1991. 
67  DRNAS de CLÉMENT, zlata – REY CARO, Ernesto J.- STICCA, María A. “Codificación y comentario de normas 
internacionales ambientales, vigentes en la República Argentina y en el Mercosur”, p. 235, La Ley, 2001
68  BARBOSA, Julio “La Convención de protección de la diversidad Biológica de las Naciones Unidas”, p. 45, en “Evolu-
ción reciente del derecho ambiental internacional”, A-z Editora, 1993
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El mencionado “Protocolo sobre Bioseguridad de Cartagena”, entró en 
vigor el 11 de septiembre del 2003, al cumplirse los noventa días siguientes al 
depósito del instrumento de ratificación número cincuenta 69 e introduce en forma 
expresa el principio de precaución (artículo 1º, y anexo III, metodología) 70..            

También el principio se lo reconoce en el Convenio de Estocolmo sobre 
Contaminantes Persistentes COPS 200171. Este último Convenio ha sido conver-
tido en Ley 26.011 para la Argentina, sancionada el 16 de diciembre del 2004, 
promulgada de hecho el 10 de enero del 2005, y publicada en el Boletín Oficial de 
la Nación el 17 de enero de 2005.-   

La Declaración de JOHANNESBURGO sobre el Desarrollo Sostenible, 
Anexo del Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, Confe-
rencia de las Naciones Unidas, del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002,  lo 
incluye en sus ponencia 22, en su afán de “lograr que para el 2020 los productos 
químicos se utilicen y produzcan siguiendo procedimientos científicos transpa-
rentes de evaluación de los riesgos y procedimientos científicos de gestión de los 
riesgos, teniendo en cuenta el principio de precaución enunciado en el principio 
15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el  Desarrollo, de modo que 
se reduzcan al mínimo los efectos adversos de importancia que puedan tener en 
la salud humana y el medio ambiente”.

Y en la ponencia 109 ap. F) que para mejorar la formulación de políticas 
y adopción de decisiones en todos los niveles, asume “Promover y mejorar la 
adopción de decisiones con  base científica y reafirmar el criterio de precauci-
ón”, establecido en el principio 15 de la Declaración de Río, que seguidamente 
transcribe. 

Un notable progreso, a nuestro juicio, representa para la ciencia jurídica, su 
tratamiento por parte de la UNESCO: en febrero de 2005, este organismo interna-
cional,  produjo un valioso documento consistente en  un INFORME DEL GRU-
PO DE EXPERTOS sobre el Principio de precaución, aprobado por el COMEST 
(World Comisión on the Ethics of Sicnetific Knowledge and Technology), bajo la 
Dirección de MATTHIAS KAISER, Director del Comité Nacional de investiga-
ciones Éticas en Ciencia y Tecnología NENT, de Oslo, Noruega.  

Este Grupo de Expertos elaboró una propuesta de definición del principio 
precautorio: “Cuando la actividad humana puede conducir a un daño moralmen-
te inaceptable que es científicamente plausible pero incierto, diversas medidas 

69  GARCÍA FERNÁNDEz, Jorge M.- REY SANTOS, Orlando:”Foros de negociación e instrumentos jurídicos interna-
cionales en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible”, p. 100, Publicaciones Acuario, Centro Félix Varela, La 
Habana, 2005. 
70  LIVELLARA, Silvina Maria “Análisis del Protocolo de Bioseguridad a propósito de su entrada en vigencia el pasado 11 
de septiembre de 2003”, en  El Dial, 22 de octubre 2003. 
71  Según un informe de la WWF Fondo Mundial para la Naturaleza / World Wildlife Fund – publicada en página web del 
25 de febrero del año pasado, el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos (COPs, o POPs, por sus siglas en 
inglés), celebrado en una Conferencia de Plenipotenciarios de 127 gobiernos, el 22 de mayo del 2001, y suscripto por 91 
países y la UE Unión Europea, abarca “doce químicos extremadamente dañinos, incluyendo PCBs (bifenilos policlorados), 
dioxinas y pesticidas severos; asimismo contiene medidas para incluir otras sustancias COPS en el futuro”.  Se abrió a la 
firma a partir del 23 de mayo, por un año en la sede de la ONU en Nueva York. Y entró en vigor el 27 de mayo de 2004, 
después del quincuagésimo instrumento de ratificación / adhesión, de conformidad con el artículo 26 del Convenio. 
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pueden ser tomadas para evitar o disminuir la posibilidad de ese daño”. Se desta-
ca la base ética de la definición, que incluye los daños moralmente inaceptables. 

Se considera: “Daño o lesión moralmente inaceptable” a toda lesión a las 
personas o al ambiente que AMENACE LA VIDA HUMANA O LA SALUD de 
modo serio y efectivamente irreversible. O sea INEQUITATIVO para las genera-
ciones presentes o futuras. Asimismo, se cataloga como daño o lesión moralmente 
inaceptable aquél que se impone sin adecuada consideración a los derechos huma-
nos a quienes afecta. 

 Cabe señalar que en el mismo documento se sostuvo, luego de un análisis 
comparativo de distintas fórmulas empleadas en los Tratados Internacionales, que 
el principio precautorio presenta los siguientes elementos comunes o claves: 1) 
incertidumbre considerable sobre la causalidad, la magnitud, la probabilidad o 
la naturaleza de la lesión; 2) requiere de un análisis científico: por lo que es insu-
ficiencia la mera fantasía o alguna especulación72. 

KEMELMAJER DE CARLUCCI, enseña que “Riesgos plausibles” o ries-
gos atendibles, admisibles, o científicamente sustentables, son los que no son fá-
cilmente rebatibles. De este concepto deriva en sentido contrario, la noción de 
los riesgos moralmente inaceptables. Ambos son elementos claves de esta difícil 
cuestión, y conllevan una carga valorativa que expresa un juicio moral sobre la 
aceptabilidad del daño. 

Mayores especificaciones: se apunta a los “efectos que amenacen la vida 
de generaciones futuras o de otros grupos”; “daños serios”; “serios e irrever-
sibles”, “globales, irreversibles y transnacionales” 73. En supuestos como los 
indicados, entra a jugar el principio precautorio, cuya intervención requerida ope-
ra antes que el daño acaezca o antes que se alcance la certidumbre de la lesión, 
excluyendo la estrategia de “esperar y ver”. 

ESTRADA OYUELA y Soledad AGUILAR 74 explican que la discusión so-
bre si el “precautorio” es “principio” o “enfoque/ criterio” se origina precisa-
mente en la cautela de algunos países, especialmente los Estados Unidos. 

A su vez, estos autores enumeran las razones que condicionan racionalmente 
su aplicación: 1. Se refiere a los procesos de toma de decisión. 2. Funciona como 
medio provisional en un punto del proceso de manejo de riesgo. 3. En conse-
cuencia se requiere el previo análisis de riesgo y en conclusión de que existe un 
riesgo cierto. 4. Es preciso que ese riesgo sea grave e irreversible. 5. Si concur-
riendo todo lo anterior, sin embargo no hay certeza científica absoluta, entonces 
se aplicará el principio de precaución como medida de manejo de riesgo. 6. Falta 
de certeza científica absoluta no puede equipararse a capricho ni a pálpito, por 
el contrario hace falta cierta evidencia científica aunque no sea absoluta. 7. Esto 

72  KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: “El principio de precaución en un documento de la UNESCO”, op. cit., expo-
sición, Buenos Aires,  30 de junio 2005. 
73   KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: “El principio de precaución en un documento de la UNESCO”, op. cit., expo-
sición, Buenos Aires,  30 de junio 2005. 
74   ESTRADA OYUELA, Raúl – AGUILAR, Soledad: “El Principio o Enfoque precautorio en el Derecho Internacional y 
en la Ley General del Ambiente”, en La Ley Suplemento de Derecho Ambiental, 22 de diciembre 2002,  publicado perió-
dicamente por FARN / LL, Año7 X, Nª 4.
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habilita medidas eficaces en función de los costos, o  sea, no cualquier medida.  
8. Aunque no esté expreso en el Principio 15 Río, es generalmente aceptado, que 
la medida no se puede prolongar indefinidamente en el tiempo”.-  

En relación a la variedad de concepciones sobre su significado y alcance, 
una jurista de Brasil, Ana Carolina CASAGRANDE NOGUERA75, señala que “el 
contenido del principio está, entonces, afectado por una particular imprecisión”. 
Y recuerda que KOURISLKY – VINEY identifican tres corrientes de opiniones, 
a saber: 

 Transcribimos las enseñanzas de CASAGRANDE NOGUERA, Doctora en 
Derecho de la Universidad Federal de Santa Catarina.  

1) Posición radical: Defendida por algunas asociaciones, atribuye al prin-
cipio el objetivo de garantzar el “riesgo cero” y privilegia, la representación de 
peligros posible, el pero escenario. Sus partidarios consideran que el principio 
impone, siempre, la responsabilidad por la decisión o acción que fuerza a probar 
la inocuidad total del acto que ejecuta o autoriza, o sea, la precaución provoca una 
inversión completa del onus probando. Sustentan así, que la menor sospecha de 
riesgo debe producir una moratoria o una abstención definitiva. En fin, rechazan 
limitaciones de la precaución ligadas con sus costos económicos. Se critica esta 
concepción como irrealista y peligrosa, pues amenaza conducir a una paralización 
total de la actividad económica;  

2) Posición minimilista: Propone aplicar el principio precautorio apenas en 
presencia de un riesgo al mismo tiempo muy probable y susceptible de provocar 
daños serios  o irreversibles. Sus adeptos entienden que el principio no acarrea a 
la inversión del onus de la prueba. “Também, afastam, em princípio”, a abstençao 
ou a moratoria”, predican una consideración sistemática de los costos económicos 
que deben ser equilibrados con una ventaja resultante de las medidas de precau-
ción, las cuales no deben ser puestas en práctica cuando fueren menos onerosas 
de los que sería la realización del riesgo. Esta concepción reduce la utilidad del 
principio, llevado al extremo, tiende a asimilar precaución con prevención. 

3) Posición intermedia: Es la más divulgada actualmente y subordina la 
utilización del principio de precaución a un riesgo científicamente creíble, admi-
tido como plausible por parte significativa de la comunidad científica. Para este 
entendimiento cabe al Juez distribuir el “onus da prova” en función de verosimi-
litud y los recursos que cada parte dispone para producir la prueba. Privilegia, en 
principio, medidas positivas, notablemente estudios que permitan avanzar más 
precisa del riesgo, pero no excluyen la moratoria cuando necesaria para evitar 
consecuencias graves e irreversibles. En fin,  en la evaluación costo- beneficio, 
posibilita llevar en cuenta no solamente los costos económicos apreciados con 
flexibilidad, mas igualmente otros factores (sociales, culturales, éticos, etc.). Esta 
es la posición adoptada por KOURILSKY- VINEY. 

75  CASAGRANDE NOGUEIRA, Ana Carolina: “O´conteúdo jurídico do princípio do precauçao no direito ambiental 
brasileiro”, o, 285-310, en obra colectiva, “10 ano do Eco 92 – O Direito e o Desenvolvimento Sustentável,  Instituto O 
Direito por um Planeta Verde, Organizador / Editor Antonio Herman BENJAMÍN, 2002. 
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Este principio surgió en el Derecho del Medio Ambiente, se extendió pos-
teriormente al Derecho del Mar y en los 90 a la problemática de biodiversidad. 
También en su evolución, se nota que por la complejidad de su definición, que su 
contenido ha ido variando, en función de la necesidad de poner límites razonables 
a los avances tecnológicos, por lo que el acento de origen recae en la falta de cer-
teza científica en relación a riesgos de daños calamitosos (graves e irreversibles), 
científicamente admitidos como plausibles, pero casi desconocidos, ponderados 
con los costos económicos de la exigibilidad de obligación, a darle a este instituto 
de derecho de daños, un significado ético / moral, a la luz de la actividad que en 
definitiva, se trata de controlar en su desarrollo, desde el poder público, y social 
(ONG, comunidad), con mayor celo, y en cabeza  del sujeto titular de la actividad 
en cuestión, un marcado incremento de los deberes diligencia y mayor previsibili-
dad, lo que implica introducir mecanismos de extrema  prudencia. 

Se advierte entonces, un corrimiento de su conceptuación. Y la pluri dimen-
sión de la estructura que lo caracteriza.  Por si le faltara algo más para hacerlo 
objeto de nuestra especial atención: el principio precautorio denota en su esencia, 
como ninguna de las directivas básicas del derecho ambiental, una naturaleza 
imbricada: científica, económica, social, cultural, ética- moral, con eficiencia y 
soporte jurídico. 

No faltan las voces que alertan acerca de los problemas que puede generar 
una aplicación demasiado generosa de este principio. El notable civilista francés, 
PHILLIPE LE TOURNEAU76, en un trabajo publicado en nuestro país, señala que 
se ha dicho que “este principio conduce a considerar como culpable, no sólo a 
aquel que no ha adoptado las medidas de prevención del riesgo conocido o pre-
visible, sino igualmente aquél que, en situación de incertidumbre o de duda, no 
haya sido adoptado un trámite de precaución, consistente por ejemplo, en retardar 
la salida a la venta de un producto (MARTÍN, G.)77. Teme que “esta refundación” 
de la responsabilidad  por culpa, tenga por corolario, a término, la exclusión de la 
responsabilidad objetiva. 

Aunque afirma que: este temor es injustificado. La reconstrucción del de-
recho de la responsabilidad debe operarse distinguiendo la necesaria garantía de 
las víctimas de daños corporales y la sanción, fuera de ese ámbito, de verdaderos 
comportamientos culposos. Admitir el principio de precaución como un funda-
mento nuevo conduciría a serios trastornos, ¡una responsabilidad sin víctima, 
sin perjuicio y sin indemnización! (MAzzEAU) 78 Aunque no suscita descon-
fianza en sí, contiene “los gérmenes de litigios” por venir fundados sobre una 
cuestión inédita para los DECISORES tanto públicos como privados, responder a 
la pregunta: ¿Cómo ha administrado Usted la incertidumbre ?” (BRUN, Ph.).-      

76  LE TOURNEAU, Philippe : « Reflexiones panorámicas sobre la responsabilidad civil » en el magnífico “Tratado de la 
Responsabilidad Civil”, Tomo IV, de TRIGO REPRESAS, Félix A.- LÓPEz MESA, Marcelo J., publicado por La Ley,  
p. 901 y ss., en especial apartado 26, 27, 28, p. 918 a 920, del eximio profesor de la Facultad de Derecho de Toulouse, 
Francia. 
77  MARTÍN, G. “Précaution et évolution du droit », en Dalloz, 1995, sec. Chronicle, p. 299, espec. II, 1º.-
78  MAzEAUD, D., “Responsabilité civile et précaution”,  « La responsabilité civile à l´aube du XXI siècle », en Resp. civ. 
et assur, junio de 2001, nº 19 y s. 
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Siguiendo con la doctrina del Francia, otra notable civilista, G. VINEY79, 
destaca que “la teoría del riesgo creado ya aporta por el momento la protección 
necesaria para las víctimas de daños en el campo civil, aun cuando ello no obste 
a que en el futuro pueda acentuarse la necesidad de brindar una protección aún 
mayor, admitiendo la responsabilidad aún en supuestos de riesgos potenciales”.                   

El principio precautorio, sostiene esta autora, es la actitud que debe obser-
var toda persona que toma una decisión concerniente a una actividad de la que 
se puede razonablemente esperar un daño grave para la salud o la seguridad de 
las generaciones actuales o futuras, o para el medio ambiente. Se impone espe-
cialmente a los poderes públicos, que deben hacer prevalecer los imperativos de 
salud y seguridad por encima de la libertad de intercambios entre particulares 
y entre Estados. 

Este principio ordena tomar todas las medidas que permitan, en base a 
un costo económico y social aceptable, detectar y avaluar el riesgo, reducirlo 
a un nivel aceptable y si es posible, eliminarlo. Al mismo tiempo, el principio 
de precaución obliga a informar a las personas implicadas acerca del riesgo y de 
tener en cuenta sus sugerencias acerca de las medidas a adoptar. Este dispositivo 
de precaución debe ser proporcionado a la gravedad del riesgo y debe ser en todo 
momento reversible. 

Como señala KRÁMER 80, la precaución “refuerza el principio de preven-
ción” en el sentido de que así como mediante la prevención se trata de adoptar 
las medidas adecuadas para eliminar, reducir o mitigar los efectos negativos para 
el medio ambiente basándose en los conocimientos científicos- técnicos, cuando 
estos conocimientos no permitan deducir con certeza los efectos que pueden pro-
ducirse ni las medidas que deben adoptarse, interviene la precaución para elegir 
la medida más idónea para evitar los daños” 

Una vez más recurrimos a Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI81, quién 
señala que asistimos al Impacto social de la tecnología moderna en la llamada 
“sociedad de riesgos”. Hemos pasado de los riesgos individuales, a la llamada 
“Sociedad del riesgo global”. Además nos  recuerda que “la técnica reside en el 
proceso de transformación de la naturaleza, pero ese proceso genera riesgos que 
no son los peligros de la naturaleza que la técnica conjura, sino los que la misma 
técnica origina; o sea, riesgos tecnológicos (ORTEGA Y GASSET). 

Frente a la “Sociedad del riesgo global”, afirma esta extraordinaria Jurista, 
surge un nuevo paradigma, una nueva dimensión de  comprensión. En este salto, 
se modifica el nivel de percepción de riesgos, toda vez que “los riesgos calcula-
bles, son sustituidos por peligros incontrolables”. Esto se advierte de un simple 
análisis de la evolución histórica de dicho concepto: “en la Sociedad tradicional, 

79  VINEY, Geneviéve, “Le principe de précaution. Le point de vue d´un juriste”, p. 70, Les Petites Affiches, 30/11/2000. 
80  KRÁMER, monografía “Derecho Ambiental y el Tratado de la Comunidad Europea”, Marcial Pons, Madrid, 1999, p. 93, 
según la referencia de Francisco Javier SANz LARRUGA, “El principio de precaución en la jurisprudencia comunitaria”, 
revista Aranzadi de derecho Ambiental, p. 117- 131, 2002-1.
81  KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: “El principio de precaución en un documento de la UNESCO”,  El 1º Programa 
de Capacitación Jurídica Ambiental para Jueces de Cortes Supremas y demás Tribunales de la Justicia Argentina, Buenos 
Aires,  30 de junio de 2005. –
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el riesgo es individual; en la Sociedad industrial, el riesgo es colectivo; en la So-
ciedad de riesgos,  riesgos generalizados, en su origen y en sus efectos”. 

Es que como bien lo señala, con gran lucidez, Salvador D. BERGEL82: “En 
materia de responsabilidad en general, se ha operado una profunda evolución 
relacionada con los cambios en los riesgos. En el Siglo XIX se la vincula al con-
cepto de falta de previsión; en la primera mitad del siglo XX, lo que prevalece 
es la previsión de tipo universal, vinculándose los riesgos con estadísticas y pro-
babilidades; es a partir de la segunda mitad de dicho siglo XX, con la aparición 
de los “megapeligros tecnológicos” y el denominado “riesgo global”, derivados, 
por ejemplo de la energía atómica y más recientemente de la ingeniería genéti-
ca, que la prevención ya no es suficiente, ya que nos encontramos frente a una 
incertidumbre, dudas fundadas sobre el daño que se puede provocar. El principio 
de precaución parte de la necesidad de establecer un cambio de percepción en 
cuanto al riesgo e implica actuar, aún en ausencia de evidencias científicas con-
cretas, cuando razonablemente se estima que existe la posibilidad de un daño 
grave e irreversible”.           

En concordancia, Aurora BESALÚ PARKINSON83, afirma que “en este 
campo, es necesario orientarse hacia una actitud muy cautelosa y también severa, 
de acuerdo con el siguiente criterio, “ante la falta de certeza científica, vale más 
equivocarse del lado de la seguridad” – to err on the side of safety-. En efecto, 
estos es lo que postula uno de los principios ambientales fundamentales: el prin-
cipio precautorio”.  De acuerdo a este principio, es menester adoptar las medi-
das eficaces para evitar o disminuir un peligro de daño graves o irreversible al 
medio ambiente, aun cuando exista incertidumbre científica al respecto”.

Juan Rodrigo WALSH84, lo vincula íntimamente con la apreciación sobre 
el paradigma de la SUSTENTABILIDAD, que afirma, “ha traído aparejada la 
incorporación del Principio precautorio, como instrumento de análisis racional, 
respecto de cuestiones atinentes a la reversibilidad o no de las acciones humanas 
y la criticidad de los ecosistemas y recursos del planeta”. Por ello, “es una her-
ramienta clave, no sólo del derecho y la política ambiental, sino también como 
presupuesto conceptual de la SUSTENTABILIDAD, en su dimensión más amplia, 
abarcativa de los aspectos ecológicos y sociales. 

Este autor, siguiendo las enseñanzas de O´ RIORDAN- JORDAN, identifica 
un núcleo de elementos claves para la aplicación del Principio Precautorio: 1.- 
Proactividad. 2.- Costo- efectividad de las acciones (proporcionalidad). 3. Res-
guardo de los espacios ecológicos vitales. 4. Legitimación del “valor intrínseco” 
(tesitura biocéntrica). 5.- Inversión de la carga de la prueba. 6.- Planificación en 
una nueva meso- escala temporal. 7.- Recomposición de los pasivos ecológicos. 

82  BERGEL, Salvador, Cátedra de Bioética de la UNESCO, “Las variedades transgénicas y el principio de precaución”, 
Comunicación en Seminario internacional “Biotecnología y Sociedad”, desarrollado los días 16 y 17/11/1999 en Facultad 
de Derecho de la UNBA.
83   BESALÚ PARKINSON, Aurora V.S., “Responsabilidad por daño ambiental”, p. 549, de la colección “Responsabilidad 
Civil/ 22”, bajo la dirección de Alberto J. BUERES, Hammurabí, - Jose l. Depalma Editor, febrero 2005.
84  WALSH, Juan Rodrigo, p. 47, “El ambiente y el paradigma de la sustentabildad”, en obra colectiva, “Ambiente, Derecho 
y Sustentabilidad”, Editorial Jurídica La Ley, 2000. 
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Roberto ANDORNO señala que: Este principio ordena tomar todas las me-
didas que permitan, en base a un costo económico y social aceptable, detectar y 
avaluar el riesgo, reducirlo a un nivel aceptable y si es posible, eliminarlo. Al mis-
mo tiempo, el principio de precaución obliga a informar a las personas implicadas 
acerca del riesgo y de tener en cuenta sus sugerencias acerca de las medidas a 
adoptar. Este dispositivo de precaución debe ser proporcionado a la gravedad del 
riesgo y debe ser en todo momento reversible.  El precepto reclama medidas de 
inmediato, de urgencia, aún cuando hubiera ausencia o insuficiencia de pruebas 
o elementos científicos referidos al comportamiento de la naturaleza, a fin de 
impedir la creación de un riesgo con efectos todavía desconocidos plenamente, 
lo que presupone que cualquier demora puede resultar a la larga más perjudicial 
que cualquier acción temprana intempestiva 85   

13. NUEVO FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL  

En otro orden, Ricardo L. LORENzETTI afirma que el surgimiento de los 
problemas relativos al medio ambiente incide en la fase de las hipótesis, de plan-
teamiento de los problemas jurídicos, suscitando un cambio profundo que avanza 
sobre el orden del Código, proponiendo uno distinto, sujeto a sus propias necesi-
dades. “El derecho ambiental es descodificante, herético, mutante: “se trata de 
problemas que convocan a todas las ciencias a una nueva fiesta, exigiéndoles un 
vestido nuevo. En el caso del Derecho, la invitación es amplia abarca lo público 

85  ANDORNO, Roberto “El principio de precaución: un nuevo estándar jurídico para la Era Tecnológica”, La Ley, ejem-
plar del 18/07/2002; de este mismo jurista: “Pautas para una correcta aplicación del principio de precaución”, en Número 
especial “Bioética”, 23 de julio 2003, JA, 2003-III, fascículo n. 4. Como lo veremos más adelante, señala una serie de 
condiciones para su puesta en práctica: 1) Situación de incertidumbre acerca del riesgo; 2) Evaluación científica del riesgo; 
3) Perspectiva de un daño grave e irreversible; 4) Proporcionalidad de las medidas; 5) Transparencia de las medidas; 6) 
Inversión de la carga de la prueba. BERGEL, Salvador D., “La recepción del principio precautorio en la ley general del 
ambiente”, en Diario EL DERECHO Serie Especial Ambiental, bajo la dirección de Horacio PAYÁ, 22 de abril 2004, Nº 
10.989, p. 1. También del mismo Jurista: “Introducción del principio precautorio en la responsabilidad civil”, p. 1009, en 
Derecho Privado – Homenaje a  BUERES, Hammurabí, 2002.  ESTRADA OYUELA, Raúl A., “Comentario sobre algunos 
principios del Derecho Ambiental”, en Diario EL DERECHO Serie Especial Ambiental, bajo la dirección de Horacio 
PAYÁ, 25 de julio 2005, Nº 11.306, p. 16.- ESTRADA OYUELA, Raúl A.- AGUILAR, Soledad: “El principio precautorio 
en el Derecho Internacional y en la Ley General del Ambiente”, LA LEY, Suplemento de Derecho Ambiental – FARN, 
22 de septiembre 2003, p. 1.- GARCIA MINELLA, Gabriela: “Ley General del Ambinete. Interpetando la nueva legis-
lación ambiental”, p. 57, en obra colectiva “Derecho Ambiental (su actualidad de cara al tercer milenio)”, EDIAR, 2004, 
afirma que este principio – el precautorio-, se inserta en la noción de prudencia y diligencia, desde donde ha inspirado 
el derecho francés.. TRIPELLI, Adriana: “Los principios rectores ambientales según la Corte Internacional de Justicia”, 
p. 143, en Revista de Derecho Ambiental Nº 1, Enero/ Marzo 2005, LEXIS NEXIS / Instituto El Derecho por un Planeta 
Verde Argentina. A la doctrina brasileña, que se refiere en notas infra, véase, MIRRA, Álvaro Luiz: “Direito Ambiental 
Brasileiro: O princÍpio do precauçao e sua aplicaçAo judicial”,en JA- 2003- III- 1286. BENJAMÍN, Antonio E. “Derechos 
de la naturaleza”, p. 31 y ss en la obra colectiva: “Obligaciones y Contratos en los albores del siglo XXI, 2001, Abeledo- 
Perrot.- También puede consultarse: GOLDENBERG, Isidoro- CAFFERATTA, Néstor A.: “El principio de precaución”, 
Buenos Aires, 6 de noviembre 2002, JA 2002-IV- fascículo n. 6; y la amplísima bibliografía citada en dichos trabajos de 
investigación.  CAFFERATTA, Néstor A. “Introducción al Derecho Ambiental”, Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales- Instituto Nacional de Ecología, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, p. 161, México, 
2004. De nuestra autoría: “Principio precautorio en un fallo del Tribunal Superior de Córdoba”, La Ley Córdoba, año 20, 
número 10, noviembre de 2003, p. 1200. “El Principio Precautorio”, RRCyS, año V, Nª 6, noviembre- diciembre de 2003. 
“Principio precautorio y Derecho Ambiental”, LL, 2004-A-1202.  KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída:  Exposición  
“El principio de precaución en un documento de la UNESCO”,  El 1º Programa de Capacitación Jurídica Ambiental para 
Jueces de Cortes Supremas y demás Tribunales de la Justicia Argentina, Capital Federal, el día 30 de junio de 2005, orga-
nizado por el SAYDS –Ministerio de Justicia- PNUMA. 
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y privado, lo penal y lo civil, lo administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie, 
con la condición que se adopten nuevas características” 86

Hemos señalado, en forma conjunta con Isidoro GOLDENBERG 87 en una 
nota anterior, que a los reparos que pueden esgrimirse contra la recepción del 
principio que nos ocupa, cabe replicar que se trata de un nuevo fundamento de 
la responsabilidad civil sustentado en la función preventiva a fin de neutralizar 
amenazantes riesgos de daños. Así el principio de precaución, precautorio o de 
cautela, en tanto incrementa fuertemente el deber de diligencia, instaura una 
nueva dimensión tutelar en el instituto de la responsabilidad civil: el asegura-
miento de riesgos que pueden ocasionar efectos calamitosos. 

En ese sentido, Felipe GONzALEz ARzAC 88 enseña que “en un impor-
tante trabajo publicado en 1995 por la revista “Droit et Societé”, el profesor de 
la Universidad de San Luis (Bruselas) y Director del CEDRE (Centre d´ étude 
du Droit de l´ environnement) Francois OST, ha descripto al Derecho Ambiental 
como un laberinto, en donde la falta de efectividad es el Minotauro (monstruo 
devorador) y el hilo de Ariadna (arma con que Teseo derrotó a aquél) es la res-
ponsabilidad”. 

En este mismo trabajo, distingue: a) la responsabilidad – sanción de la falta, 
civil o penal, que satisface una exigencia ética, b) la responsabilidad como cober-
tura del riesgo, que, con independencia de la falta y la culpa, mira hacia la repara-
ción de la víctima; c) la responsabilidad como prevención, que es el fundamento 
del principio de precaución; d) la responsabilidad - participación, que conduce 
a asegurar el reconocimiento de los derechos de información, concertación y de 
defensa de los derechos de incidencia colectiva”.- 

14. ELEMENTOS DEL PRINCIPIO PRECAUTORIO

FACCIANO89, sostiene que “tres son los elementos que caracterizan al prin-
cipio de precaución: a) la incertidumbre científica: principal característica de 
este principio que lo diferencia del de prevención; b) evaluación del riesgo de 
producción de un daño: se presenta aquí una situación paradojal, ya que se debe 
evaluar la posibilidad de la producción de efectos nocivos tal vez desconocidos; 
c) el nivel de gravedad del daño: el daño debe ser grave e irreversible y sólo en 
este caso juega el principio de precaución. “La hipótesis de precaución nos pone 
en presencia de un riesgo no mensurable, es decir, no evaluable”.   

En coincidencia, Roberto ANDORNO 90 predica que “teniendo en cuenta las 
normas nacionales e internacionales, pueden desde ya esbozarse tres requisitos: 1. 

86  LORENzETTI, Ricardo L., Las normas fundamentales de derecho privado”, p. 483, Rubinzal- Culzoni, 1995. 
87  GOLDENBERG, Isidoro H.- CAFFERATTA, Néstor A. “El principio de precaución”, JA, 2002-IV, fascículo n. 6.
88  GONzALEz ARzAC, Felipe, en su artículo “Consideraciones sobre la responsabilidad por daño ambiental”, p. 71, en 
Agenda de Discusión sobre la Reglamentación del Artículo 41 de la Constitución Nacional. Presupuestos mínimos. Nor-
mas complementarias. Períodos de transición. Debates, CEADS, publicado en Julio de 2000.
89  FACCIANO, Luis, op. cit., p. 247 y ss. 
90  ANDORNO, Roberto, op. cit. , LL, 18/07/2002.
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Situación de incertidumbre acerca del riesgo. 2. Evaluación científica del riesgo. 
3. Perspectiva de un daño grave e irreversible. Además de las tres condiciones 
esenciales mencionadas, el principio de precaución aparece habitualmente inte-
grado por otros elementos, que podríamos calificar de “accesorios”, y que contri-
buyen a definir su perfil”. 

“Uno de ellos es la exigencia de proporcionalidad, que hace referencia al 
costo económico- social de las medidas a adoptar. Según esta exigencia, tales 
medidas deben ser soportables para la sociedad que debe asumirlas. No cualquier 
magnitud de riesgo potencial justifica cualquier medida de precaución, en espe-
cial si esta última supone una carga importante para la sociedad, por ejemplo, 
por implicar la pérdida de un gran número de puestos de trabajo. Otra exigencia 
del criterio de precaución es la transparencia en la difusión de los riesgos po-
tenciales de ciertos productos o actividades, así como en la toma de decisiones 
por parte de las autoridades. No es justo que en una sociedad democrática las 
industrias oculten información acerca de los riesgos potenciales de los productos 
que lanzan al mercado”. 

“En lo concerniente a la carga de la prueba, el principio de precaución 
autoriza al legislador a disponer en algunos casos de su inversión, obligando a 
quien desarrolla productos o actividades potencialmente dañosas a acreditar, en 
la medida de lo posible, que éstos no traen aparejado riesgos desproporcionados 
al público o al medio ambiente. En ese sentido, la Comisión de la Unión Europea, 
en una Comunicación del 2 de febrero del 2000 sobre las condiciones de aplica-
ción del principio de precaución, ha aclarado que no propugna la inversión de la 
carga de la prueba como regla general, sino que la prevé como una posibilidad 
que deberá examinarse caso por caso”. 

Es que como se dijo91 “El principio de precaución se aplica en todo aquello 
que supone resguardar derechos humanos y privilegia la hipótesis de que suceda 
lo peor, un daño irreversible, aún en un plazo muy largo”. 

Por ello, Antonio BENJAMÍN92, apunta que “La necesidad de una tutela de 
anticipación, se impone de este modo, considerando la amenaza de que acaezcan 
daños graves e irreversibles cuya secuelas pueden propagarse en el espacio a 
través del tiempo. La falta de certeza científica acerca de la etiología de de-
terminados procesos medioambientales y de los alcances de muchas relaciones 
ecológicas básicas contribuye a acentuar las dudas sobre el encuadramiento 
legal del ambiente como preciado bien jurídico. El deber de precaución obliga 
a tener en cuenta la probabilidad de importantes daños en la biosfera, situación 
que determina la exigencia de un mayor celo y cuidado ante la fundada sospecha 
de que se encuentre comprometida la integridad del medioambiente”.

“La Transición del paradigma de la reparación para la prevención, to-
davía se muestra insuficiente. Es necesario, entonces, entrar en un estadío de 

91  KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída: “Determinación de la filiación del clonado”, JA, 2001 - IV, fascículo n. 12.
92  BENJAMÍN, Antonio E. “Derechos de la naturaleza”, p. 31 y ss en la obra colectiva: “Obligaciones y Contratos en los 
albores del siglo XXI, 2001, Abeledo- Perrot,
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mayor sofisticación (y efectividad), pasar a la actuación de precaución. El 
principio de precaución responde a la siguiente pregunta: Dada la incerteza 
científica sobre la peligrosidad ambiental de una actividad, ¿Quién tiene la 
carga de probar su ofensividad o inofensividad? ¿El proponente del proyecto 
o el örgano Público, en otras palabras, sospechando que la actividad traiga 
riesgo al ambiente ¿Debe el poder Público asumir el prior de prohibirla (o re-
gularla, imponiéndole patrones de seguridad riguroso), o diversamente debe 
la intervención pública ocurrir solamente cuando el potencial ofensivo haya 
sido claramente demostrado por el órgano regulador o por los representantes 
no gubernamentales de intereses ambientales, amparados en un raciocinio de 
probabilidades o, en los términos del derecho civil codificado, en el régimen 
de previsibilidad adecuada?”.

“La precaución distingue el derecho ambiental de otras disciplinas tradicio-
nales, que en el pasado sirvieron para lidiar con la degradación del medio am-
biente –especialmente el derecho penal (responsabilidad penal) y el derecho civil 
(responsabilidad civil), porque estas tienen como prerrequisitos fundamentales 
certeza y previsibilidad, exactamente dos de los obstáculos de la norma ambiental, 
como la precaución procura apartar”.

“De otro lado se inaugura una nueva fase para el propio derecho ambien-
tal. Así ya no cabe a los titulares de derechos ambientales probar los efectos 
negativos (ofensividad) de emprendimientos llevados a la apreciación del bien 
público, como es en el caso de instrumentos afiliados al régimen de simple pre-
vención, por ej. El estudio de impacto ambiental, por razones varias que no po-
demos aquí analizar (la disponibilidad de informaciones, cubiertas por secretos 
industrial es apenas una de ellas), se impone a los degradadores potenciales la 
carga de probar la inofensividad  de la  actividad propuesta”.

“En nuestro prisma, la precaución es el motor del cambio radical que el 
tratamiento de actividades potencialmente degradadoras viene sufriendo en los úl-
timos años. Afirmándose la tesis –inclusive en el plano constitucional- de que hay 
un deber genérico y abstracto de no degradar el medio ambiente, se invierte, en 
el campo de esas actividades el régimen jurídico de ilicitud, ya que en las nuevas 
bases estas se presumen hasta que se pruebe lo contrario”.

Álvaro Luis Valery MIRRA 93 predica que “la implementación del principio 
precautorio debe ser privilegiada a la prevención de riesgos de ocurrencia de 
daños graves e irreversibles, mismo ante la incertidumbre científica que pueda 
existir en lo tocante a los efectos nocivos de las conductas o actividades cuestio-
nadas sobre el medio ambiente”. “La consagración del principio precautorio 
lleva a la adopción de un enfoque de prudencia y vigilancia en la aplicación del 
derecho ambiental en conductas y actividades efectiva o potencialmente lesivas 
para el medio en detrimento del enfoque de tolerancia”. 

93  MIRRA, Álvaro L. Valery: “Derecho ambiental brasileño: el principio de precaución y su aplicación judicial”, p. 65, 
Lexis Nexis JA, 17 de septiembre 2003, JA- 2003-III, fascículo nº 12. 
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Silvia CAPPELLI 94 expresa que “el principio de precaución recomien-
da, dada la incerteza científica, la cautela y la imposición de medidas de 
prevención del daño por parte del Poder Público a las actividades capaces de 
generar peligro o riesgo ambiental, aunque no haya certeza absoluta sobre 
el nexo causal entre el peligro / riesgo con el eventual daño en el ejercicio de 
la actividad”.

Paulo A. LEMME MACHADO95 sostiene que en caso de certeza de daño 
ambiental, debe ser prevenido como lo preconiza el principio de prevención; 
pero en caso de duda o incerteza, también debe ser prevenido. Esta es la gran 
innovación del principio de precaución. La duda científica, expresada con ar-
gumentos razonables, no dispensa la prevención. No es necesario que se tenga 
prueba científica absoluta de que ocurrirá el daño ambiental, bastando el riesgo de 
que el daño pueda ser grave e irreversible, para que no se deje de disponer medi-
das efectivas de protección ambiental.  

Reconociendo la posibilidad de la inversión de la carga de la prueba, se ha 
dicho 96 que “En ciertos casos, hay una incerteza científica, la relación de causa-
lidad es presumida como un objetivo de evitar la ocurrencia del daño. En tanto, 
una aplicación estricta del principio de precaución invierte el onus normal de 
prueba e impone al autor potencial proveer, con anterioridad, que su acción no 
causará daños al medio ambiente” . 

Cristiani DERANI 97 dice que el principio de precaución está ligado a los 
conceptos de la aparición de peligro y seguridad de las generaciones futuras, 
como también de sustentabilidad ambiental de las actividades humanas. Así se 
procura prevenir no sólo la ocurrencia de daños al medio ambiente, como asi-
mismo y más específicamente, el propio peligro de ocurrencia de daños. Por la 
precaución se protege contra los riesgos . 

Precaución, analiza Édis MILARÉ 98 es sustantivo de verbo precaverse (del 
latín prae = antes y cavere = tomar cuidado) y sugiere cuidados anticipados, cau-
tela para que una actitud o acción no venga a resultar en efectos indeseables. 

Según ANA GOUVERA E FREITAS MARTINS 99 la implementación del 
principio de precaución gira en torno de siete ideas fundamentales: 

1. Presente de amenazas serias al ambiente, aunque no existan pruebas 
científicas que establezcan un nexo causal entre la actividad y sus efectos, deben 
ser tomadas las medidas necesarias para impedir su ocurrencia; 

94  CAPPELLI, Silvia: “Transgénicos: “El impacto de nueva tecnología y sus reflejos jurídicos”, capítulo 17, p. 303, en 
obra colectiva: “Derecho Ambiental en Evolución”, vol. 2, bajo la Coordinación de VLADIMIR PASSOS DE FREITAS,  
Juruá Editora,  Curitiba, 2004. 
95  LEMME MACHADO, Paulo A. “Estudios de Derecho Ambiental”, p. 37, Malheiros, San Pablo, 1994
96   LEME MACHADO, Paulo Affonso, parecer en autos de acción cautelar por IDEC y Greenpeace c/ la unión federal y 
otros, citando Alexandre KISS y Dinath SHELTON, Traité de droit européen de l´environnment, París, Éditions Frison. 
Roche, 1995, p. 42.; según la referencia que recogemos del trabajo de Silvia CAPPELLI, op. cit., p. 304.  
97  DERANI, Cristiane: “Derecho Ambiental Económico”, p. 167, Max Limonad, San Pablo, 1997.
98  MILARÉ, Edis: “Principios fundamentales de derecho del ambiente”, en Revista de Tribunales, vol. 756, p. 60, octubre 1998
99  MARTINS, Ana Gouveia e Freitas, “Principio da Precauçao no direito Ambiental”, Associaçao Acadêmia da Faculdade 
de Direito de Lisboa”, p. 54/60, Lisboas, 2002, conforme la referencia de VIEIRA DA SILVA, Luís Práxedes: “Princípio 
da Precauçao e Recursos Hídricos”, p. 713, en obra colectiva “Direito, Agua e Vida”, Volumen 1, Instituto O Direito por 
un Planeta Verde”, volumen 1, bajo la Dirección Antonio Herman BENJAMÍN, 2003. 
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2. La inversión de la carga de la prueba, por la que cabe a aquél que pre-
tende ejercer una actividad dada o desenvolver una nueva técnica demostrar que 
los riesgos que leva asociados son aceptables. 

3. In dubio pro ambiente o in dubio contra proyectum. Significa que si hay 
irreversibilidad y una grave situación por temer, determinada por subsistencia de 
dudas significativas en cuanto a la producción de daños ambientales o porque la 
ciencia no consigue avalar las consecuencias de una actividad dada, no se deben 
correr riesgos, dándose prioridad a la protección ambiental.    

4. Concesión de espacio de maniobra al ambiente, reconociendo que los 
límites de la tolerancia no deben ser forzados, aunque menos transgredidos. 

5. La existencia de desenvolvimiento e introducción de mejores técnicas 
disponibles en pro de un medio ambiente saludable. 

6. Preservación de áreas y reservas naturales y la protección de especies. 
7. Promoción y desarrollo de la investigación científica y la realización de 

estudios completos y exhaustivos sobre los efectos y riesgos potenciales de una 
actividad dada. 

15. DIFERENCIACIÓN CON EL PRINCIPIO DE PREVENCIÓN

Así como el principio de prevención tiende a evitar un daño futuro 
pero cierto y mensurable, el principio de precaución introduce una óptica 
distinta: apunta a impedir la creación de un riesgo con efectos todavía des-
conocidos y por lo tanto imprevisibles. Opera en un ámbito signado por la 
incertidumbre.

No debe confundirse este principio con el de prevención 100 En efecto, la 
prevención es una conducta racional frente a un mal que la ciencia puede objeti-
var y mensurar, o sea que se mueve dentro de las certidumbres de la ciencia. La 
precaución - por el contrario - enfrenta a otra naturaleza de la incertidumbre: 
la incertidumbre de los saberes científicos en sí mismos.

Roberto ANDORNO101, ha dicho con razón que “El principio de precaución 
funciona cuando la relación causal entre una determinada tecnología y el daño 
temido no ha sido aún científicamente comprobado de modo pleno. Esto es pre-
cisamente lo que marca la diferencia entre la “prevención” y la “precaución”. 

También señaló que “en el caso de la “prevención”, la peligrosidad de la 
cosa o de la actividad ya es bien conocida, y lo único que se ignora es si el daño 
va a producirse en un caso concreto. Un ejemplo típico de prevención está dado 
por las medidas dirigidas a evitar o reducir los perjuicios causados por automoto-
res. En cambio, en el caso de la “precaución”, la incertidumbre recae sobre la 
peligrosidad misma de la cosa, porque los conocimientos científicos son todavía 

100  EWALD, F. “Le retour du malin génie. Esquise d´une philosophie de la précaution, en BERGEL, S., op. cit.
101  ANDORNO, Roberto: “El Principio de Precaución: un nuevo estándar jurídico en la Era Tecnológica”, LL, 
18/07/2002. 
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insuficientes para dar respuesta acabada al respecto. Dicho de otro modo, la 
prevención nos coloca ante el riesgo actual, mientras que en el supuesto de la 
precaución estamos ante un riesgo potencial”.    

KEMELMAJER DE CARLUCCI102, para distinguir prevención y precau-
ción nos habla de grados de incertidumbre. Ante situaciones de incertidumbre, 
en el derecho de daños juegan los principios de prevención y precaución, “que 
presentan las siguientes diferencias de presupuestos: atento el riesgo verifica-
do, peligrosidad conocida-----prevención. En cambio, frente al Riesgo potencial, 
incertidumbre sobre la propia peligrosidad por insuficiencia de  conocimientos-
----precaución”. Cabe agregar, que según la atinada observación de TERJE TRA-
AVIK: “Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia de riesgo”. Se ha dicho 
que el principio precautorio constituye un Instrumento de gestión de riesgos, que 
se utiliza en una situación de incertidumbre científica y que expresa una exigencia 
de actuar frente a un riesgo potencialmente grave sin que sea necesario esperar  
los resultados de la investigación científica. En otras palabras “BETTER SAFE 
THAN SORRY” o “Ante la duda, defendámonos”.. 

Ampliando esta noción, LEITE y AYALA, establecen una distinción entre 
riesgo y peligro esencial para entender el círculo de aplicación propio de cada 
principio (de precaución/ de prevención). Esclarecen que no hay dudas en que 
estas especies de principios, está presente el elemento riesgo, más sobre configu-
raciones diferenciadas. El principio de prevención se da en relación al peligro 
concreto, en cuanto a que se trata del principio de precaución, la prevención 
está dirigida al peligro abstracto 103 

En ese sentido, KOURILSKY y VINEY, explican que el peligro es el per-
juicio que amenaza o compromete la seguridad, la existencia, de una persona o 
de una cosa, en tanto que el riesgo es un peligro eventual más o menos previsible. 
La distinción de un peligro potencial (hipotético o incierto) y riesgo confirma-
do (conocido, cierto, probado) funda la distinción paralela entre precaución y 
prevención 104

José ESAÍN 105 ensaya una explicación de las diferencias entre estos prin-
cipios, señalando que es necesario recurrir a una sutileza (aunque fundamental): 
“pues, como EL NOVELISTA la precaución actúa ante el presupuesto de incer-
tidumbre (cuando exista ausencia de información o certeza científica”, según la 
ley 25675). Sin saber el final de la trama pero no permitiendo que la falta de 
certeza habilite a no intervenir de manera eficaz deteniendo el potencial daño. En 
cambio, la prevención – como el CUENTISTA- implicará mitigación de elemen-
tos sobre que se tiene certeza (el futuro determina el presente) de cuáles son los 

102 KEMELMAJER DE CARLUCCI, “El principio de precaución en un documento de la UNESCO”, Buenos Aires, junio, 
2005.  
103  LEITE, JOSÉ RUBEN MORATO; AYALA, PATRICK DE ARAUJO, “Derecho ambiental en la sociedad de riesgo”, 
Forense Universitaria, p. 58, Río de Janeiro. 
104  KOURILSKY, Philippe - VINEY, Geneviéve:  “Le principe de précaution”, Rapport au Premier Ministre, París, La 
Documentation Francaise, p. 151, 2000 
105  ESAIN, José: “Derecho Ambiental: el principio de prevención en la nueva Ley General del Ambiente 25675”, JA, 2004- 
III, suplemento del fascículo n. 9, p. 44. 
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efectos que producirán. Esto permite, entonces, que identificándolos antes de que 
se produzcan podamos de manera previa mitigarlos, incluso antes de que se inicie 
la actividad”.   

16. EJERCICIO ACTIVO DE LA DUDA

El mencionado FACCIANO106 enseña que “El principio de precaución im-
plica un cambio en la lógica jurídica. Con razón se ha dicho que este demanda un 
ejercicio activo de la duda. La lógica de la precaución no mira al riesgo sino que 
se amplía a la incertidumbre, es decir, aquello que se puede temer sin poder ser 
evaluado en forma absoluta. La incertidumbre no exonera de responsabilidad; al 
contrario, ella la refuerza al crear un deber de prudencia”.  

Se ha dicho con acierto que hallar una definición precisa del principio 
precautorio se vuelve una tarea compleja; es que su definición, remite inme-
diatamente a la noción incierta per se de incertidumbre científica. O, en otras 
palabras, el principio precautorio plantea a su respecto un presupuesto de incer-
tidumbre, en relación al cual convendría esta particularmente atento, aunque sea 
mediante la abstención107. 

La Declaración de Wingspread, ciudad de Racine, Estado de Wisconsin, ene-
ro de 1998, en el Encuentro Nacional de académicos y especialistas de derecho 
ambiental, convocado por Science and Environmental Health Network SEHN, de 
los Estados Unidos de América, lo definió diciendo que:  “Cuando una actividad 
amenaza con dañar a la salud humana o al medio ambiente, deben adoptarse las 
pertinentes medidas precautorias, aun cuando todavía no se hayan establecido 
plenamente y de modo científico relaciones de causa- efecto”                

Antonio BENJAMÍN, enfatiza que el derecho ambiental se preocupa entre 
sus objetivos, por el reconocimiento científico y tecnológico: 1º para entender 
los problemas ambientales; 2º para ofrecer soluciones viables y eficientes. La 
duda científica es uno de los aspectos más inquietante del derecho ambiental 
¿La sustancia “X” es segura? ¿la especie “A” desaparecerá o no?. La ciencia 
no responde a todas las preguntas que nos interesan desde el punto de vista del 
medio ambiente. Si no sabemos, mejor no asumir el riesgo, pues los perjuicios 
tienden frecuentemente, a ser irreversibles108.

La incertidumbre – si bien de amplísimo rango – prácticamente jamás llega-
rá a desaparecer por completo y para siempre pues “la incertidumbre es inherente 

106  FACCIANO, LUIS A. “La Agricultura Transgénica y las regulaciones sobre bioseguridad en la Argentina y en el 
orden internacional. Protocolo de Cartagena de 2000”, p. 247 y ss., en obra colectiva: “Tercer Encuentro de Colegios de 
Abogados sobre Temas de Derecho Agrario”, publicado por el Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de 
Rosario, en febrero de 2001, con cita de LACOUNE, P. “La précaution un noveau standard de jujement”, p. 131, en Esprit, 
11/97, a su vez citado por BERGEL, S., “El principio precautorio y la transgénesis de las variedades vegetales”, versión 
preliminar, inédito.
107  CANS, Chantal: “Le principie de précution nouvel élement du contrôle de légalité », en Revue Francaise de Droit 
Administartif, nº 4, sirey, París, julio- agosto, traducido y publicado en Investigaciones, 1, 2000, p. 195 y ss, secretaría de 
Investigación del Derecho Comparado, Corte Suprema de Justicia de la Nación.  
108  BENJAMÍN, Antonio H. “Derechos de la naturaleza, p. 31, en obra colectiva “Obligaciones y Contratos en los albores 
del S. XXI”, en homenaje al profesor doctor LOPEz CABANA, Abeledo Perrot, 2001.
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a los problemas ambientales”, como lo expresara el Banco Mundial en su informe 
1992 (“Desarrollo y Medio Ambiente”, informe del año 1992, p. 40). Con razón 
los tribunales USA han dicho que: “Esperar certidumbre normalmente nos habi-
litará solamente a reaccionar y no para una regulación preventiva” in re Ethyl 
Corp v. EPA, 541 F. 2d. 1 D.C. Circ. 1976. 

En definitiva, dada la ignorancia científica, un prudente pesimismo debe se 
privilegiado por sobre un arriesgado optimismo109. 

Por ello cabe reflexiones de Aníbal FALBO 110: Los grados, tipos y formas 
que presente la incertidumbre en cada caso ambiental será de lo más variados: 
¿Cuáles son los efectos tóxicos de un compuesto a corto, mediando y largo pla-
zo?, ¿Cuáles son los efectos acumulativos de un compuesto aun cuando se detec-
te en cantidades inferiores a las tóxicas?, ¿el hecho de que una concentración de 
contaminante aparezca como tolerable, garantiza que no produzcan efectos daño-
sos en el futuro?, ¿Cómo responden distintos ambientes u organismos a iguales 
contaminantes, incluso a iguales concentraciones?, ¿Cuál ha sido el foco emisor 
de una contaminación detectada?, ¿Ha habido un solo foco emisor?, ¿En qué me-
dida ha contribuido cada distinto foco emisor de la contaminación?. 

A estas cuestiones pueden agregarse otras tan complejas y ríspidas como 
las siguientes: ¿cuáles son los efectos de un compuesto tóxico presente en un am-
biente previa y concomitantemente contaminado por otros compuestos tóxicos?, 
¿Cuáles serán los efectos en las generaciones actuales y venideras de concentra-
ciones hoy tenidas como aceptables pero que mañana se descubran como per-
niciosas?, ¿Qué hacer ante situaciones de riesgo o peligro potencial?, ¿En qué 
medida se ve disminuida la expectativa de vida y el bienestar de seres humanos 
afectados por contaminantes?, ¿Cómo evaluar los daños potenciales, pero aún no 
presentes, de un contaminante en los organismos y el ambiente?, ¿En qué medida 
y gravedad afecta la aptitud vital estar expuesto a grados de contaminación por 
sobre los márgenes aceptados como seguros e, incluso, bajo dichos márgenes o 
estándares?, ¿Existen márgenes aceptables (seguros) para cualquier tipo de orga-
nismo (enfermo o sano) y en cualquier circunstancia (niños, jóvenes, ancianos)?, 
entre muchas más. 

Valen entonces las cavilaciones docentes de Carlos CASABONA111 en el 
sentido que “es dudoso que en la actual sociedad del riesgo puedan aceptarse sin 
más matices afirmaciones como la apuntada por Kiundäuser, cuando sostiene 
que “para la seguridad de ciertos ámbitos de la vida que están expuestos a gran-
des peligros deben prohibirse ciertas acciones en tanto no se haya demostrado 
su carácter inofensivo”, pues su puesta en práctica comportaría la paralización 
de actividades de gran trascendencia económica que se vienen realizando en la 
actualidad sin excesivas oposiciones”. 

109 BESALÚ PARKINSON, Aurora V., op. cit., p. 555, remission: FULLEM, “The precautionary principle environmental 
protection in the face of scientific uncertain”, en “Willamette Law Review”, vol, 31, nº 2, p. 495.
110  FALBO, Aníbal J. “El rol del derecho ante la incertidumbre científica en los casos ambientales”, JA, 1995-IV, 976
111  CASABONA, Carlos María Romeo: “Principio de Precaución, Biotecnología y Derecho Penal. Resumen”. Catedrático 
de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco/ EHU Lejona. 
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“En efecto, es evidente que el Derecho, no puede garantizar de modo ab-
soluto la incolumidad de los bienes jurídicos ante cualquier forma de riesgo o 
de peligro para los mismos. El cumplimiento por parte de aquellos de su función 
social hace inevitable la aceptación de un cierto riesgo para los mismos, lo cual es 
conocido en la Dogmática penal como “riesgo permitido”. Pero, como se deduce 
de su propia descripción, el riesgo permitido apunta a un riesgo conocido, hasta 
cierto punto mensurable y previsible, lo que aboca como efecto a la prevención”. 

El dilema que surge ahora en la sociedad post industrial, del desarrollo 
biotecnológico y del impacto ambiental, consiste en despejar el interrogante de 
en qué medida es válido y aceptable aquel paradigma en relación con el riesgo 
ciertamente sospechado, pero no previsible, del riesgo no cuantificable o men-
surable en sus dimensiones esenciales, del riesgo incierto por ser inciertos los 
soportes científicos que podrían identificarlo y describirlo”. 

Mientras que el Derecho tradicional de la prevención ha venido basándose 
inexcusablemente en la idea de la previsión o de la previsibilidad, esto es, en las 
certidumbres más o menos precisas, buscando la reducción de los riesgos y su 
probabilidad, la precaución se orienta hacia otra hipótesis, la de la incertidum-
bre: la incertidumbre de los saberes científicos. Supone el tránsito del modelo de 
previsión (conocimiento del riesgo y de los nexos causales) al de incertidumbre 
del riesgo, al de incalculabilidad del daño y del posible nexo causal entre uno y 
otro, respecto a lo cual existe una presunción generalmente sustentada en cálcu-
los estadísticos y en probabilidades. Ambos modelos confluyen, no obstante, en 
la prevención de un daño temido, que es el objetivo común”.   

17. PARTICULAR TRATAMIENTO PROBATORIO

Ya hemos dicho que la mayoría de las causas ambientales presentan ca-
racteres de complejidad, que las diferencian de las demás. Ello así por la pecu-
liaridad de la agresión medioambiental (perturbación ambiental), desparramada, 
difusa, traslaticia, itinerante, “viajera”, mutante, desconcertante, sin límites ge-
ográficos, temporales, ni personales, potencialmente expansiva, multiplicadora, 
muchas veces con efecto retardatario, progresivo, acumulativo, sinérgico, invisi-
ble, silencioso, mortal o altamente riesgoso, explosivo o tóxico, degradante, capaz 
de provocar en su camino o desarrollo, múltiples daños supraindividuales y/o 
individuales, de afectación patrimonial o extrapatrimonial, en derechos de la sa-
lud o en derechos personalísimos y/o coparticipados, insignificantes o pequeños 
daños hasta verdaderos desastres o estragos de efectos impredecibles.    

Por lo general, la problemática ambiental, de por sí, encierra cierto grado 
de incertidumbre112. 

Desde esta perspectiva, señala MORELLO113en referencia a los casos ardu-
os de interpretación maleable, “no cabe angostar las probabilidades que dicta el 

112 FALBO, Aníbal: El rol del derecho ante la incertidumbre científica en los casos ambientales”,  JA. 1995-IV-976.
113 MORELLO, Augusto M. “La prueba. Tendencias modernas”, p. 125, Platense, 1991.  
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sentido común y la experiencia vital del intérprete.  Por ello las opciones, como 
ha quedado visto, son variadas, en la medida en que cada una de ellas sea aplicada, 
con razonabilidad”. Para más adelante apuntar que “en la solución del problema 
se utilizan técnicas relativamente simples, como la de la pura inversión de la carga 
de la prueba, o - lo que al final viene a ser lo mismo - por la consagración de pre-
sunciones no previstas en el texto de la ley, hasta expediente más refinados, cual 
es la atribución de un “deber de esclarecimiento” en el adversario, de la parte 
gravada, o la llamada “prueba prima facie” en que el juez tiene en vista el curso 
normal de los acontecimientos típicos y admite como cierta, al menos con carác-
ter provisorio, la existencia de circunstancias que, según la común experiencia, 
debían concurrir para que se verificase el hecho conocido”.   

En algunos supuestos (no son infrecuentes) circunstanciales y por la propia 
conformación en el acaecer de las relaciones o situaciones jurídicas en las cuales 
la satisfacción de la carga de la prueba se hace todavía más ríspida (ni prueba 
directa, ni indirecta): pocos y casi inasibles indicios y vaporosas, febles o apa-
rentemente insignificantes presunciones, es cuanto el titular puede arrimar para 
la convicción del juez. 

“La moderna concepción del proceso brinda ciertos apoyos a través de 
las “pruebas leviores”, insistimos más livianas en su específico potencial, pero 
que aunadas a un entramado más amplio - que repara en el comportamiento total 
de los sujetos (art. 163 inc. 5, ap. 2 asociado con el ap. 1 del CPN) - permiten 
una cierta seguridad y realismo, al suministrar pistas o señales orientadoras que 
se sustentan esencialmente en simples argumentos de probabilidad (perspicua 
indicia). Ello así aunque no lleguen a producir una evidencia objetiva ni plena. 
Sin embargo (en forma y con alcance excepcional, in extremis) han de tenerse en 
cuenta en razón de las específicas dificultades probatorias; y que han de sopor-
tarse, además, en el razonable juego lógico de las reglas de la sana crítica y de la 
experiencia que operan como “control inferior” en su aplicación (combinación 
funcional de los arts. 163, 377 y 386 del CPN)”. 

Por último, este notable maestro del derecho procesal enseña que en los 
litigios engorrosos114, como los medioambientales, las complicaciones emergen 
con mayor intensidad y en diversos radios, dejando asomar vectores de decisiva 
influencia a la hora de ameritar la prueba, a saber: 

1) Del rol del juez en el proceso: con un perfil más activo, de apertura, de 
imaginación vanguardista, acompañante, comprometido socialmente;  2) De la 
importancia de las presunciones: en no pocos casos, debe valerse de indicios y 
con ellos tejer una persuasiva red de presunciones en las que hacen de soporte 
las inferencias con las cuales devela las zonas más oscuras de los hechos contro-
vertidos; 3) De los desplazamientos y mudanzas que se registran en institutos 
de forma y fondo, de enorme gravitación en casos complejos: más aún cuando 
aparecen comprometidos la suerte de bienes vitales de la comunidad - como el 

114 MORELLO, Augusto M. “La prueba. Tendencias modernas”, p. 127, Platense, 1991. CAFFERATTA, Néstor A., “La 
prueba del daño ambiental”, JA, 2005-IV, fascículo n. 9, p. 17, Número Especial Derecho Ambiental. 
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presente, pero de incalculables derivaciones prácticas (de las que resultan claros 
ejemplos la ampliación de la legitimación para obrar, la inversión de la carga de 
la prueba, la atribución de una mayor significación a los fines de la convicción a 
pruebas más livianas, indirectas o menores, al mismo tiempo que la espectacular 
incidencia de la prueba científica, con el cohorte de problemas que suscita); 4) De 
la ampliación -frente a la textura ambigüa empleada en las leyes- del margen 
de que disponen los conceptos jurídicos indeterminados (pej. a los fines del tipo 
delictivo ambiental, qué significa “contaminare” en términos jurídicos), lo que 
obliga al juez, asimismo, a una más afinada elaboración de su respuesta; 5) Del 
particular tratamiento de la apreciación de la prueba: Por la que se sostiene que 
partiendo de la base que el tradicional sistema de apreciación de la prueba por las 
reglas de la sana crítica, la interpretación de la prueba pertinente necesariamen-
te debe ser abarcativa. 

2) El enclave actual de la prueba: a su vez, la prueba cobra en estas horas 
un nuevo y sugerente espesor desde el prisma constitucional y la efectividad del 
proceso justo, uno de cuyos componentes axiales y eslabón decisivo, asume rele-
vante dimensión en el “derecho a probar”, es decir que en trance de ser oído, en el 
marco del contradictorio, materialice la tutela y el reconocimiento jurisdiccional a 
través de la sentencia en el mérito, a condición de que, para arribar a ella, se haya 
posibilitado, realmente, la práctica de la prueba. Que ese resultado sentencial se 
llegue probando. Y los matices de sus variaciones; la prueba típica y atípica, la 
prueba positiva y negativa, la directa y la indirecta, la prueba científica (in cres-
cendo), las presunciones y el argumento de prueba, las dificultades y corrimientos 
en la asunción o inversión de la carga de probar115.

Todo ello enmarcado en un proceso lógico, dinámico, que tiene su punto 
culminante en el momento del dictado de la sentencia, que debe constituir no sólo 
una construcción razonada del derecho a  aplicar, sino también, en la misma me-
dida, en la forma como se estructura el examen crítico de la prueba. 

En lo que atañe al afinamiento de la libertad del Juez para formarse el juicio 
valorativo y arribar razonablemente a conclusiones ciertas: se requiere que el 
juzgador no prescinda de la realidad social y la experiencia jurídica, aunque la 
prueba científica, como en estos casos, vaya “acorralando” el plafón jurídico116, 
hasta ceder frente a lo arrollador de los avances de las ciencias “duras”, agigan-

115  MORELLO, Augusto M., “La prueba. Matizaciones”, ED, 195-1023. 
116  MORELLO, Augusto M.  “Apreciación de la prueba. Modernidad del tema”, JA.  2000-II-876. Este notable Jurista se 
ha ocupado especialmente del estudio, e investigación de la temática de referencia.  “Hacia una visión solidarista de la 
carga de la prueba. La cooperación al órgano, sin refugiarse e el solo interés de la parte”, ED, T. 132-953.- “La valoración 
de la prueba y otras cuestiones en la tutela procesal del ambiente”,, JA, 1993-III-380. Vid. “Las causas ambientales y su 
complejidad”, DJ, 2004-2-1103. “Producción de prueba temprana”, LL, 12/07/1996.- “Distribución de la carga de probar 
y flexibilización de los principios ambientales”, LL, 21/09/200, p. 1. “La prueba. Variaciones”, ED, 30/10/2000.- Vid. 
Obra “El proceso civil moderno”, cap. 24, p. 355 “Modernidad de la prueba”, Platense, 2001. También nota al fallo de la 
Cámara Nacional Civil, Sala D, “Dilemas probatorios en controversias de alta complejidad”, LL, 2003-A-126. “Pequeños 
grandes problemas en el marco de la prueba”, ED, 25/09/2002, Tomo 199.- “Criterioso resultado en el balance del moderno 
derecho probatorio”, DJ, 2004-I-407.-  “Las inversiones de la carga de la prueba en la sociedad del riesgo y el porincipio 
preventivo”, DJ, 2004-2-545. “La prueba. Adaptaciones ante nuevas realidades ltigiosas”, DK, 2006-1-807.- Véase el libro 
del autor, “Dificultades de la prueba en procesos complejos”, Rubinzal- Culzoni, 2004. También, “El Nuevo Horizonte del 
Derecho Procesal”, p. 363, cap. 35: “La tarea probatoria. Afinaciones”, Rubinzal- Culzoni, 2005. 
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tando la figura del perito técnico, y la importancia de la experticia. Es que siempre 
habrá en la labor jurídica una tarea indelegable, de valoración axiológica, a la luz 
de la justicia, para resolver lo que el examen crítico de lo “hecho y probado” en 
la causa se evidencia, como la verdad jurídica objetiva. Será siempre el juez el 
que expresa la última palabra sobre la procedencia o improcedencia de la prueba 
científica, porque sólo él es quién juzga y decide117.   

Sin duda que en las causas ambientales, la prueba resulta de difícil reso-
lución “difficilitoris probatione”118, habida cuenta del complejo entrelazado de 
elementos que la condicionan, tomando como base que el ambiente es un con-
junto interrelacionado de componentes, compuesto de realidades muchas veces 
intangibles, pero siempre interdependientes, por lo que su comprensión se logra 
desde una visión sistémica. Las dificultades intrínsecas y objetivas que se desta-
can, obliga, en la labor instructiva, investigativa o de recreación del hecho, a NO 
ATOMIzAR, fragmentar o fracturar la prueba, para laborarla acumulativamente, 
en sumatoria, en forma totalizadora, o integral. 

  Ya hemos señalado que nuestra doctrina judicial registra a la fecha impor-
tantes antecedentes sobre la materia, fallos en los que se destaca que tratándose 
de posibles daños al medio ambiente, la prueba  -cuya carga resulta ya signada 
por el art. 1113- debe tener un “particular tratamiento” en cuanto a la naturale-
za de la agresión no se compadece con los sistemas habituales de análisis de la 
probanzas, en cuanto se da mayor relieve a dos núcleos de determinación: a) el 
análisis comprensivo y no atomístico de los elementos; b) el  valor  excepcional 
de la  prueba de presunciones.

 Téngase presente que “si hay un sector del mapa probatorio que lleva al 
operador jurídico a trabajar en un frente de conjunto, en una red que, interactu-
ante, anude y teja, es el de los indicios, dispersos acaso, débiles  o insuficientes, si 
son tratados en solitario, pero que multiplican e interactúan en la recíproca articu-
lación y en función unitaria, el valor de convicción de las evidencias. Las parce-
las, los indicios abastecen a las presunciones (así, en plural) que, se reflejan en 
el paciente armado de la totalidad de los cabos sueltos. Tan delicada y compleja 
trama se dibuja, a los fines de la carga de probar, enlazando débiles consistencias 
parciales, en una ponderación que relaciona unos indicios con los otros para cons-
truir un plexo de hecho en unidad combinada. No hay modo de captar esas partes 
sino en un todo; sólo así se desemboca en un cuerpo de fuerza compactada” . 

 Y es indebida fractura y dispersión hacerlo aisladamente (mentamos la 
“balcanización”) porque el intérprete de la prueba le atribuye al conjunto la apa-
rente debilidad de lo que quedó desarticulado; por tratarse de un examen incom-
pleto la anemia que podría exhibir cada indicio, contrariamente de ser aprehen-
didos en visión totalizadora, cobra un nuevo espesor y su verdadera y definitiva 
significación. El racimo de indicios que en la mayor dificultad de predicación de 

117  MORELLO, Augusto M. “La prueba científica”, LL-1999-C-897. MORELLO, Augusto M.- CAFFERATTA, Néstor A., 
“Visión procesal de cuestiones ambientales”, p. 239, Rubinzal- Cuzloni, 2004. 
118  MORELLO, Augusto M. Nota a fallo: “El peso de los indicios y la valoración de la prueba de presunciones en el delito 
de violación”, de la causa Vera Rojas, Rolando CSJN, Julio 15-997, publicado en La Ley.. 
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la questio facti diseña una pista que se robustece en el entrecruzamiento y coordi-
nación de esos hilos, porque cruzados con la urdimbre (hecho central) forman el 
punto sino óptimo, cuanto menos suficiente de certeza119 

A veces el uso prudente de presunciones será suficiente; otras, inclusive 
habrá que laborar sobre la base de hechos virtuales, que son los que no han suce-
dido pero que podrían suceder o hubieran podido suceder (“sustituir la diagnosis 
por la prognosis es adentrarse en el terreno de las meras posibilidades, que es un 
concepto lógico que se refiere al futuro”). Entonces, se hace imprescindible un 
cuidado manejo de esas hipótesis porque “la suposición - según las circunstancias 
- es como una presunción que flota y, que en casos difíciles de probar, puede y 
debe ser  tenida en cuenta, pues no deja de constituir una máxima de experiencia, 
que al decir del Tribunal español (la Casación)- desemboca en un juicio hipotético 
sobre el orden normal de la convivencia que el Juez, con la debida cautela, puede 
utilizar salvo que sean irrazonables o que contradigan  hechos demostrados (sen-
tencia del 28 de febrero de 1989) 120 

En síntesis:
La extraordinaria complejidad de la prueba del daño ambiental, o de los 

procesos de contaminación, deterioro o polución ambiental, requieren de elas-
tizar posturas rígidas, para allanar la labor judicial, dada la existencia de una 
realidad fluida, mutante, posibilitando “mediante un proceder más libre y valioso 
en el acto sentencial, manipular y conducirse con prueba compuesta, indirecta u 
oblicua. Una red de indicios que se acoplen al comportamiento (la conducta de 
acción u omisión, es decir la falta de colaboración) de las partes durante el desar-
rollo de la controversia”121. 

Por lo demás, téngase presente que el espesor de la convicción, el grado de 
certeza, el tornar definitiva comprensión de lo fáctico, reconoce escalones que 
responden a exigencias distintas. Es bastante el fumus bonis iuris para dar res-
puesta a la cautela. Mayor conocimiento y acreditación en supuestos de tutela an-
ticipatoria y urgencia. Y una dimensión en concordancia con la garantía plena 
del juicio de conocimiento como asimismo el deber de adecuada, seria y profunda 
motivación que, constitucionalmente, impone la garantía del proceso justo - art. 
18 CN, al expedirse la sentencia final122. 

Es necesario adecuar los criterios de distribución de la carga de probar a 
tenor de circunstancias especiales que caracterizan las problemáticas ambientales, 
adoptando una visión “solidarista”, de colaboración procesal. No se trata de inver-
tir el onus probandi en perjuicio del demandado, pero sí de exigir la cooperación 
imprescindible para arribar a la verdad de lo sucedido. En resumen: “el juez, res-
petando las garantías del proceso justo, está habilitado para flexibilizar los princi-
pios procesales y las reglas que reglamentan la distribución de la carga de prueba. 

119 MORELLO, Augusto M. Nota a fallo: “El peso de los indicios y la valoración de la prueba de presunciones en el delito 
de violación”, de la causa Vera Rojas, Rolando CSJN, Julio 15-997, publicado en La Ley. 
120  MORELLO, Augusto M. “La prueba. Tendencias modernas”, p. 125, Platense, 1991.  
121  MORELLO, Augusto M, “Apreciación de la prueba. Modernidad del tema”, JA, 2000-II-876
122  MORELLO, Augusto M, “Carga de probar: dos puntos claves”, JA-1997-I-733. 
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A esos fines y a tenor de las particulares circunstancias del objeto en controversia 
o hallarse la parte en mejores condiciones para colaborar en la producción de la 
misma, será ella la que viene principalmente gravada en su gestión”123 

En estos casos, es recomendable: 1) desgranar de manera acumulativa y no 
atomística o fraccionada (insular o balcánica) la prueba aportada, para llegar a una 
unidad de síntesis, con la cual armar el edificio probatorio total; 2) espumar la prueba 
presuncional, sometida a una valoración crítica, a partir de ciertos presupuestos que 
como datos de experiencia, se soporta en otras piezas que en esta materia cobran 
peculiar importancia;  3) utilizar todo el instrumental de análisis que se respalda en 
el moderno pensamiento procesal: el deber de colaboración, las cargas dinámicas, 
el valor de la prueba liviana, el rol decisivo en esta clase de ASUNTOS DE ALTA 
COMPLEJIDAD O CIENTIFICIDAD QUE LE CABE AL JUEz (acompañante, so-
cialmente más comprometido); 4) el aflojamiento de ciertos rigores de apreciación 
de la prueba. Todo ello con la debida prudencia, y sin acordarle fuerza de utilización 
maquinal, sino adaptada a las particularidades de cada caso124  

En un intento por mejorar la posición de la parte demandante y la necesidad 
de garantizar la búsqueda eficiente de la verdad material, en la defensa de bienes 
colectivos, la Ley 25675 General del Ambiente, Artículos 32 y 33, estipula: “El 
juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, con-
ducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el 
interés general”125. Además: “los dictámenes emitidos por organismos del Estado 
sobre daño ambiental agregados al proceso, tendrán fuerza probatoria de los in-
formes periciales, sin perjuicio del derecho de las partes a su impugnación”.  

De esta manera, cambia el papel del Juez (de pasivo a activo), y la naturaleza 
jurídica del proceso colectivo ambiental, que pasa a caracterizarse de un proceso 
de tipo dispositivo a un proceso quasi inquisitivo, con componentes de oficio. .  

En miras de atender al deber de motivación, sin acordar atingencia a los 
argumentos periciales cuando ellos se basan en meras suposiciones, en tanto tal 
criterio infringiría reglas de la sana crítica, pero cuando existen, por el contrario, 
bases fácticas objetivamente ciertas, el sostén inferencial será siempre de uno o 
más indicios y habrá prueba de presunción con aptitud bastante para formar el 
juicio de convicción. Es que cada una de ellas y más en su conjunto, constituyen 
el arco de soporte que predomina sobre un débil esquema de suposiciones, sin 
impedir arribar a la eficacia del juzgamiento y de las consecuencias jurídicas del 
derecho que rige esos hechos.  Más que juicio hipotético es una evidencia de expe-
riencia sobre un orden normal de convivencia, que con cautela, puede ser utilizado 
en la medida en que no deje de ser razonable o contradiga hechos demostrados o 
evidencias opuestas de una entidad o valor superior126

123  MORELLO, Augusto M. “La valoración de la prueba y otras cuestiones de la tutela procesal del ambiente, JA, 1999-
III-380.
124  MORELLO, Augusto M. “La valoración de la prueba y otras cuestiones de la tutela procesal del ambiente, JA, 1999-
III-380.
125  BIBILONI, Héctor: “El proceso ambiental”, Cap. 15: La Prueba, p. 317, LEXIS NEXIS, 2005. 
126  GOLDENBERG, Isidoro H., “La relación de causalidad en la responsabilidad civil”, p. 177, La Ley, 2000.  
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Con lo que volvemos a nuestra anterior afirmación, en estos casos, se admite 
que el juez pueda fundar su decisión cuando le resulta evidente a tenor de los 
elementos de convicción aportados la existencia de un alto grado de probabili-
dad, vale decir, una situación que sin alcanzar la exactitud o certeza está distante 
de la mera contingencia o posibilidad de acaecimiento de una determinada con-
secuencia. 

Acorde con enfoques modernos, se acentúa la valoración judicial tendiente 
a aligerar la prueba del nexo de causalidad. Como lo hemos citado anteriormen-
te, una variante de causalidad virtual, vale lo dicho por R. DE ANGEL YAGUEz: 
“el juez puede contentarse con la probabilidad de su existencia”, más aún como en 
el caso (daño ambiental, contaminación, polución) se trata de campos vinculados 
con las nuevas condiciones creadas por el desarrollo científico y tecnológico, que 
arrojan inseguridad sobre el desenvolvimiento de los procesos causales127. 

Hemos destacado la vocación redistributiva del derecho ambiental, su na-
turaleza “igualadora”128: se parte de una situación de desigualdad de partes (de 
poder político, técnico, económico), que el ordenamiento jurídico desde esta es-
pecialidad pretende equiparar. 

Es así que para no tornar ilusorio el derecho al ambiente sano, y lograr el ne-
cesario equilibrio con el crecimiento económico, que en términos productivos se 
traduce en la actividad industrial, a la luz del deber de preservación o conservación 
de los recursos naturales, se privilegia, fortalece, o favorece el ejercicio de las fa-
cultades o poderes que lo constituyen. Este principio de igualdad, aflora también 
en el tratamiento de las partes en el proceso. En un marco de relación de paridad 
entre la industria y el vecino, ciudadano, habitante, poblador, afectado, usuario, 
consumidor, etc. dicho principio puede tener influencia en la distribución de la 
carga de la prueba, para acudir a un criterio de flexibilidad de la misma. Es que 
es evidente que ciertos procesos productivos generan riesgos ambientales, y que 
los mismos pueden ser evitados adoptando las técnicas adecuadas. 

Es claro que nos encontramos en estos casos, ante situaciones que es parti-
cularmente revelador la necesidad de adoptar mitigaciones o paliativos al  régi-
men estricto de la carga de la prueba129. No para consagrar presunciones de res-
ponsabilidad, ni por tanto, la inversión de la carga de la prueba. Sino para aliviar la 
pesadez de la misma, no siendo ya imprescindible una prueba acabada o completa 
de la relación causal, pero en condiciones de alta probabilidad, deduciendo ésta de 
determinados hechos que “prima facie” permiten presumirla según las reglas del 
criterio humano, que no son otras que las de la lógica. 

127  DE ANGEL YAGUEz, Ricardo, “Algunas previsiones sobre el futuro de la responsabilidad civil, con especial atención 
a la reparación del daño”, p. 77, Civitas, Madrid, 1995.   
128  CAFFERATTA, Néstor A.- GOLDENBERG, Isidoro H. - “Derecho ambiental y Derecho del Trabajo. Confluencia”; 
Doctrina Laboral”, Abril 1998, Nº 152. 
129 DE ANGEL YAGÜEz, Ricardo “Un repertorio de cuestiones de responsabilidad médica (en una sentencia de la Sala 
Primera del Tribunal Superior Español)”, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, año I, Nº 2, marzo- abril 1999, p. 
1/19. Se recoge los principales conceptos del artículo, adaptándolo a la especial naturaleza de las causas ambientales. 
MALINVERNI DA SILVEIRA, Clávis E., “A inversào do onus prova na reparaçao do dano ambiental difuso”, p. 18, en 
“Aspectos processuais do Direito Ambiental”, Forenze Universitaria, 2003. ABLEHA, Marcelo: “Breves consideraçoes 
sobre a prova nas demandas colectivas ambientais”, p. 146, de la misma obra.  
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Es la técnica deductiva que permite concluir que hubo negligencia en el obrar, 
imprudencia, impericia o inobservancia de los reglamentos o de las reglas del arte 
y la profesión, porque la experiencia común revela que en el curso ordinario de 
las cosas, ciertos accidentes no pueden ocurrir si no es por una falta de cuidado, 
o incompetencia técnica del agente imputado del hecho, o porque se incurrió en 
una conducta reprochable, generando una situación de riesgo o daño injustifica-
do, no permitido, intolerable o excesivo, por la que se debe responder. 

Fruto de la aplicación lisa y llana de la circunstancia que si en el curso normal o 
natural de los acontecimientos en una proceso productivo no es razonable esperar un 
determinado resultado (dato que proporcionará el estado de las ciencias duras en cada 
caso), esta postura basada en lo que “los hechos dicen por sí mismo” (res ipsa loqui-
tur), no contradice las exigencias jurisprudenciales establecidas en este campo130 . 

Siguiendo las recientes enseñanzas, siempre fructíferas, de MORELLO en 
la temática, diremos que: “a) en el empleo de la prueba científica - in crescendo 
- deviene inevitable en (estos supuestos) en que existe una metodología científica 
para el acertamento de un aspecto cualitativo por la simple razón de que, en tales 
circunstancias, la verdad del hecho será lograda por ese corredor particular 
de eficacia y precisión. b) que las inferencias, las presunciones simples, los ar-
gumentos de prueba y las construcciones más débiles de que se vale el juez son 
“elementos” de prueba que, con apoyo en las más diversas fuentes que entran en 
el campo del conocimiento del decisor, le permiten a éste inferir conclusiones y 
diseñar las consecuencias que derivan de los hechos que él tiene por acaecidos y 
ciertos. Al margen de que este tejido se ubique fuera del procedimiento de admisi-
ón o asunción de la prueba, que es la actividad que se realiza en el proceso para 
que éste la incorpore o adquiera”131. 

18. CONCLUSIONES 

18.1 El carácter difuso del daño ambiental crea un marco de complejidad respecto 
de la individualización del nexo causal. 

18.2 A fin de establecer la vinculación de causa a efectos entre dos sucesos es nece-
sario realizar un juicio retrospectivo de probabilidad o idoneidad cuya formulaci-
ón es la siguiente: ¿la acción u omisión que se juzga era per se apta o adecuada 
para provocar normalmente esa consecuencia? 

18.3 La doctrina denomina “prognosis póstuma” al procedimiento consistente en 
determinar es post facto la posibilidad de un resultado en función de las condicio-
nes precedentes. 

130  DE ANGEL YAGÜEz, Ricardo “Un repertorio de cuestiones de responsabilidad médica (en una sentencia de la Sala 
Primera del Tribunal Superior Español)”, Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, año I, Nº 2- marzo- abril 1999, p. 
1/19. Se recoge los principales conceptos del artículo, adaptándolo a la especial naturaleza de las causas ambientales. 
131 MORELLO, Augusto M. “La prueba. Variaciones”, ED, 30/10/2000. 
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18.4 Este juicio debe emplazarse no desde la óptica del sujeto actuante sino en 
abstracto, en plano objetivo, con prescindencia de lo efectivamente sucedido. 

18.5 La relación de causalidad cumple una doble función: determinar a quién 
debe atribuirse un resultado dañoso; y calibrar la extensión del resarcimiento; 

18.6 Si el examen de la relación de causalidad constituye uno de los temas más 
conflictivos en el área de la juridicidad a punto tal de considerarla inasequible 
desde una óptica epistemológica, en el caso particular del daño ambiental, los 
problemas cognoscitivos se acentúan notablemente. 

18.7 En el íter causal se impone en primer lugar precisar la fuente del daño, 
la identificación de los productores y la aportación de cada uno de ellos en el 
desmedro resultante. 

18.8 Se trata de situaciones de causalidad difusa, reacias a ser atrapadas por el 
derecho a la luz del sistema de causalidad adecuada, en virtud de la falta de cer-
tidumbre del saber científico en caso de concurrencia plural de los componentes 
degradantes, para delimitar los cursos dañosos del medio ambiente, que pueden 
por otra parte actuar en forma coadyugante, acumulativa o  disyuntiva. 

18.9 Tratándose de posibles daños al medio ambiente, la prueba debe tener un 
“particular tratamiento” en cuanto la naturaleza de la agresión no se compadece 
con los sistemas habituales de probanzas; ello no deriva hacia una suerte de siste-
ma de libres convicciones, sino que dentro del sistema de apreciación por medio 
de la sana crítica, se da mayor relieve a dos núcleos focales de determinación: a) 
el análisis comprensivo y no atomístico de los elementos; b) el valor excepcional 
que recibe la prueba de presunciones. 

18.10 El Código Civil argentino define las consecuencias inmediatas (relación 
causal) conforme un criterio de probabilidad: son las que acostumbran suceder 
según el curso natural de las cosas. Se trata del coeficiente universal experiencia, 
quod plerumque fit: normalidad del acontecer, que se apoya en la estadística o en 
el concepto de regularidad. 

18.11 La relación  de causa a efecto que el Derecho aprehende no es aquella 
que exige certidumbre total o certidumbre absoluta: se trata de acreditar una 
probabilidad próxima a la certeza o una probabilidad determinante o razonable-
mente convincente, toda vez que la incertidumbre científica no debe conducir a la 
incertidumbre jurídica. 

18.12 Doble enfoque jurídico y científico: Desde el punto de vista jurídico, el 
principio de causalidad tiene significación diferente de la causalidad material. 
Ello así por cuanto la causalidad jurídica va unida a la imputabilidad.
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18.13 La ciencia clásica se basaba en el paradigma de la simplicidad, de la 
reducción en enunciados formalizables y matematizables, principios simples y 
generales, procesos básicos mecánicos, uniformidad de la naturaleza, el equili-
brio absoluto, la física del reloj, y se caracterizaba por las leyes. La ciencia post 
Newton se basa en el paradigma de la complejidad, algunas leyes básicas son 
estocásticas, probabilísticas, la nueva ciencia se caracteriza por los eventos, cues-
tiona la uniformidad de la naturaleza, incorpora lo azaroso, impredecible o lo 
relativamente indeterminable. El nuestro es un mundo de probabilidades. 

18.14 Actualmente, se predica el fin de las certezas, la física de las nubes y las 
relaciones caóticas, cambiantes, a los saltos, con agitaciones, dispersiones, co-
lisiones, irregularidades. 

18.15 Los daños ambientales son de ordinario el resultado de un proceso dilata-
do en el tiempo: a) continuados, b) prolongados, c) progresivos.

18.16 El tema de la cocausación en sus distintas variantes, causalidad conjunta 
o común, causalidad concurrente o acumulativa y causalidad disyuntiva o alter-
nativa, reviste especial importancia en los casos de daño ambiental en los que 
por lo general se producen efectos sinérgicos. 

18.17 Las dificultades de las pruebas de la relación de causalidad en el daño 
ambiental constituye el paramount obstacle en el que se encuentra la víctima ha-
bida cuenta de las características específicas del daño ecológico y la complejidad 
de sus efectos.

18.18 Se predica aligerar la carga probatoria, en caso como el presente, de alta 
complejidad para los que se propone un tratamiento diferente o innovador, sien-
do necesarios para estos casos, una mayor flexibilidad en el proceso de evaluación 
de las reglas de la sana crítica. 

18.19 La prueba se transforma en tema capital: presunciones de causalidad (má-
ximas de experiencias), inversión de la carga de la prueba, cargas distribuidas 
dinámicamente, principio de colaboración efectiva, prueba in re ipsa, prueba 
prima facie, res ipsa loquitur (the things speaks forimself), teoría de las pruebas 
lebioles, resultan herramientas adecuadas para resolver estas cuestiones. 

18.20 En estos casos se admiten simples argumentos de probabilidad, perspica-
cia indicia, que no producen una evidencia objetiva, pero que se tiene en cuenta 
como excepción debido a la aludida dificultad probatoria. 

18.21 Deberá el intérprete con amplitud y flexibilidad, a través de un pensamien-
to integrado de las ciencias de la cultura y de las ciencias de la naturaleza.

18.22 Para la ciencia clásica la causalidad es un proceso determinista. En el 
paradigma de la complejidad de la ciencia post newtoniana, desaparece la cer-
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tidumbre en una causalidad lineal y es reemplazada por una causalidad circular 
en la que tanto la causa precede al efecto como el efecto a la causa.  

18.23 Todo ello ha generado una serie de teorías nacidas en el área de la respon-
sabilidad civil por daño ambiental: a) teoría holandesa de la causa alternativa o 
disyunta; de casualidad colectiva o de autoría anónima y teoría norteamericana de 
participación en el mercado; b) teoría alemana de la condición peligrosa o teoría 
de responsabilidad por contribución en los riesgos, adoptada por la jurisprudencia 
norteamericana c) teoría de la proporcionalidad en relación a la probabilidad de 
causación del daño; d) teoría de la víctima más probable.

18.24 En los casos arduos, de prueba ríspida, como los de daño ambiental, no 
cabe angostar las probabilidades que dicta el sentido común y la experiencia 
vital del intérprete, pudiendo recurrirse a prueba oblicua, indirecta, compuesta, 
con una visión integral, o totalizadora, mediante una red o racimo de indicios 
que se anudan y tejen, para abastecer las presunciones, en labor acumulativa, 
no atomística, balcánica o insular, de armado del edificio total probatorio.
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1. INTRODUÇÃO

O trabalho propõe investigar alguns dos principais desafios e problemas 
suscitados pela atual Lei de Biossegurança (Lei n. 11.105, de 24 de março de 
2005), em um contexto em que se faz crescente a afirmação — seja pela opinião 
pública, seja pela própria comunidade científica — da necessidade de se garan-
tir pressupostos mínimos de intervenção social nos processos de formação das 
decisões sobre os riscos de alimentos geneticamente modificados, processos que 
atualmente se encontram submetidos a elevados graus de controvérsia que já não 
se limitam ao espaço dos julgamentos científicos.

Considera-se como ponto-de-partida para a análise, a circunstância de que 
nas sociedades contemporâneas, a configuração estatal de centralização da regu-
lação jurídica e da produção normativa perde progressivamente sua capacidade 
de influenciar as definições, os modelos e as decisões sobre o melhor caminho 
para a gestão dos riscos emergentes de novas tecnologias.

Essas decisões passariam a ser influenciadas por efeitos de outras decisões, 
que são tomadas em contextos internacionais, transnacionais, e por atores não-
estatais, e que relacionam mercado, sociedade e os poderes políticos dos Estados 
nacionais em complexas relações de negociação.

Para desenvolver a proposta, o texto foi organizado ao longo de três seções, 
onde primeiro se objetiva caracterizar o novo contexto de exercício do poder po-
lítico na regulação dos riscos, e analisar as diferenças e as condições de desen-
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volvimento de modelos de governança dos riscos, em detrimento dos padrões 
tradicionais de governo dos riscos.

Nesse momento são analisadas as primeiras dificuldades suscitadas à regu-
lação jurídica dos riscos. Sua gestão passa a depender de modelos de processos 
de decisão que precisam produzi-las a partir de contextos que em geral, não po-
dem ser compreendidos de forma suficiente, a partir de abordagens puramente 
científicas.

Em um segundo momento, propõe-se a análise da garantia de informação em 
matéria ambiental no contexto dos deveres de proteção do Estado, para sustentar, 
ao final, que o conjunto de deveres de proteção do Estado em matéria ambiental 
— e particularmente os deveres de proteção do Estado perante riscos — constitui 
uma manifestação objetiva de limitações à capacidade de tomada de decisões eco-
nômicas, seja pelo Estado, ou pelos particulares, que possam produzir prejuízos 
ao meio ambiente.

A perspectiva eleita também privilegia a exposição de uma das faces da 
proteção do meio ambiente na ordem constitucional brasileira, qual seja, aquela 
que considera o ambiente como objeto de proteção através de deveres, não neces-
sariamente estatais, que foram atribuídos pela norma do artigo 225, caput, em um 
sistema de co-responsabilidades, obrigando (em diferentes medidas), os Poderes 
Públicos e a coletividade.

Propõe-se, assim, demonstrar que a busca da realização do modelo cons-
titucional de ordem econômica — considerada aqui como uma tarefa de Estado 
normativamente comprometida com um conjunto plural de valores — também 
produz conseqüências decisivas e de relevância central para a concretização do 
direito fundamental ao meio ambiente.

Com essa proposta, a garantia de informação em matéria ambiental é ana-
lisada detalhadamente com a finalidade de se especificar: a) as possíveis alterna-
tivas de regulação da informação ambiental; b) as principais diferenças de abor-
dagem e suas causas nos modelos de regulação europeu e norte-americano, e; c) 
a importância de se desenvolver uma abordagem funcional para um possível di-
reito à informação no contexto regulatório nacional, que privilegie primeiro uma 
abordagem de informar para melhor decidir, e principalmente, que privilegie uma 
abordagem procedimental e precaucional de produção do conhecimento e de for-
mação das decisões sobre os riscos dos alimentos geneticamente modificados.

Para tanto, argumenta-se que os processos de decisão e gestão dos riscos 
dos alimentos geneticamente modificados devem ser compreendidos de modo a 
privilegiar uma dimensão substantiva, que permitisse enfatizar o objetivo de ins-
trumento para a formação de decisões sobre os riscos.

Consideradas e analisadas essas variáveis, argumenta-se que o modelo pro-
posto pela Lei de Biossegurança para a formação das decisões sobre riscos de ali-
mentos geneticamente modificados apresenta graves défices de democracia, que 
exigiriam sua transformação nos moldes de uma proposta que permitisse atribuir 
ao cidadão, a garantia de graus mínimos de intervenção no processo, seja na for-
mação, na execução ou na constituição dos resultados decisórios no domínio da 
biossegurança. Esses aspectos serão enfatizados na terceira seção do texto, onde 
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serão analisados alguns problemas concretos suscitados pelo processo de decisão 
proposto pela atual Lei de Biossegurança.

Nesse momento, reconhecendo a existência desses défices, o texto procura 
evidenciar a urgência na proposição de instrumentos e abordagens que lidem de 
forma adequada em setor pontual, o da comunicação dos riscos, enfatizando-se 
uma abordagem pela qual as decisões sobre produtos ou processos que lidem com 
elevados graus de incerteza científica sobre sua segurança, devem ser, na medida 
do possível, o resultado de ações de cooperação entre a atividade dos especialistas 
e o conhecimento social.

Procura-se com esses argumentos, sustentar que os resultados preten-
didos somente podem ser obtidos nos contextos constitucional e normativo 
brasileiros, mediante uma abordagem adequada da eficácia dos resultados de 
instrumentos formais de participação (como as audiências públicas, analisa-
das nessa seção), e principalmente, a partir de uma radical revisão das rela-
ções estabelecidas entre as instâncias de produção, avaliação e julgamento dos 
riscos com a sociedade.

2. GOVERNANÇA DOS RISCOS E ALIMENTOS GENETICAMENTE MODIFICADOS

O contexto contemporâneo a partir do qual são organizadas as relações so-
ciais é característico de uma sociedade do risco global1, onde os riscos se apre-
sentam, cada vez mais, como projeções espaciais e temporais do resultado de de-
cisões tomadas sob circunstâncias de deficiência na qualidade do conhecimento. 
Tais padrões de instabilidade terminam por definir a própria extensão dos efeitos 
de nossas decisões irresponsáveis, que se projetam de forma transnacional.

Ocorre que, apesar da projeção desses efeitos ser global, a responsabilidade 
pela produção dos riscos enfrenta hoje graves problemas de democracia ambiental 
no que diz respeito à participação decisória na gestão desses riscos. Isso porque 
no modelo de globalização da atividade econômica e financeira que hoje permeia 
as sociedades contemporâneas, os riscos são conseqüências da irresponsabilidade 
prática dos efeitos de decisões de um conjunto restrito de atores e de espaços, que 
terminam por concentrar um preocupante poder de expor de forma voluntária, e 
em grande escala, espaços e pessoas a diversas espécies de prejuízos.

A diversidade biológica representa elemento de preocupação particular nesse 
sentido, porque as dificuldades de sua proteção estão relacionadas à necessidade 
de gestão de uma série de fatores e causas. Estas últimas são atribuídas em maior 
grau, não a comportamentos individuais ou àqueles eventos de grande magnitude 
e de expressiva visibilidade.

Os riscos a que se encontra exposta têm sua origem decisiva, no resulta-
do das opções e decisões sobre os modelos de desenvolvimento econômico, e 
nos modelos de exploração dos recursos naturais que são reproduzidos em escala 

1  BECK, Ulrich. La sociedade del riesgo global. Trad. de Jesús Albores Rey. Madrid: Siglo XXI, 2001. p. 31-58.
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global2, já sendo possível identificar relações entre as taxas de desenvolvimento 
econômico, e as taxas de perda da biodiversidade3.

Essa afirmação — no sentido de se reconhecer a influência decisiva das op-
ções de desenvolvimento econômico sobre os níveis de proteção do meio ambiente 
— poderia ser a resposta ao interessante problema que atualmente é colocado com 
maior visibilidade na União Européia, que assiste, por exemplo, ao crescimento 
do risco concreto de desaparecimento e da redução da população de numerosas 
espécies, apesar dos avanços nas políticas de conservação da natureza adotadas 
pelos Estados-membros4.

Desse modo, parece ser possível sustentar que o resultado verificado nos 
planos nacionais (níveis insuficientes de proteção à diversidade biológica) em 
contraste com a melhoria dos sistemas normativos de proteção do meio ambien-
te, pode ser imputado como conseqüência de faltas institucionais dos governos 
nacionais no sentido de modificar ou rever suas decisões sobre seus modelos de 
desenvolvimento econômico.

Esse parece ser um diagnóstico possível, mas apenas parcial para o proble-
ma suscitado, pois os resultados sobre os níveis de proteção do meio ambiente 
atualmente não dependem exclusivamente dos efeitos das decisões ou opções to-
madas pelos Estados nacionais. Deve-se levar em consideração que estão, agora, 
situadas no centro de transformações nas relações de poder político.

O paradigma5 estatal de seu exercício vem perdendo, progresssivamente, a 
capacidade de regulação centralizada da jurisdificação das relações sociais, políticas 
e econômicas. Os padrões concretos e os supostos fáticos clássicos para a jurisdifi-
cação foram radicalmente modificados do mesmo modo em que foram substituídas 
ou multiplicadas as fontes de produção da normatividade e de regulação.

Sendo assim, aquela antes intangível capacidade de centralização da regula-
ção jurídica, vem sendo substituída por uma função de mediação ou participação 
em uma difusa rede de fontes de produção da juridicidade e do poder, que resulta 
em cenários de conflitos onde os problemas sociais e políticos não se processam 
mais segundo os padrões daquela estrutura clássica, de centralidade do poder e de 
monopólio na regulação e na produção normativa.

E essa estrutura das relações de poder termina por inserir novas dificuldades 
para a regulação dos efeitos das opções e escolhas, concentradas em torno de limita-

2  Nesse contexto, deve-se enfatizar que decisões nacionais sobre os rumos do desenvolvimento econômico de cada Estado 
não são necessariamente decisões locais sob a ótica da produção de riscos.
3  A Agência Européia do Ambiente (AEA) já considerou, por exemplo, ser mais provável que diante da estimativa de de-
senvolvimento econômico, a tendência é de aumento e não de estabilização das taxas de perda da biodiversidade. (COMIS-
SÃO EUROPÉIA. Relatório da Comissão sobre a aplicação da Directiva 92/43/CEE relativa à preservação dos hábitats 
naturais e da fauna e da flora selvagens. Parte 1. Relatório de síntese sobre os progressos gerais atualizados. Serviço das 
Publicações Oficiais das Comunidades Européias. s/d. p. 4).
4  COMISSÃO EUROPÉIA. NATURA 2000. A gestão do nosso patrimônio. Luxemburgo: Serviço das Publicações Ofi-
ciais das Comunidades Européias. s/d. p. 4.
5  A noção de paradigma aqui utilizada é exatamente aquela desenvolvida por Khun no domínio da filosofia da ciência, 
pela qual o conhecimento não se desenvolve em um modelo evolutivo e fundado em uma idéia de progresso, mas sim, a 
partir de saltos e rupturas de padrões, ou como prefere, por alterações de paradigmas, responsáveis pela possibilidade de 
compreensão específica do sentido do conhecimento científico e do conjunto de representações sociais que se organiza no 
interior de cada um deles. (KHUN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1975).
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dos círculos de decisão que, apesar de localizados além das fronteiras de influência 
do Estado, exercem influência nos processos nacionais de regulação, produzindo 
efeitos negativos, independente de que interfiram ou não nesses processos.

Nesse contexto, os riscos passam, portanto, a ser objeto de modalidades di-
ferenciadas de exercício do poder, incompatíveis com o padrão de governo de 
riscos clássico (governo estatal e nacional), e mais próximos de padrões de go-
vernança de riscos, descentralizados, transnacionais e suscetíveis de influências 
multipolarizadas.

O’Riordan, Walls, Horlick-Jones e Niewöhner6 propõem algumas distinções 
relevantes nesse processo de modificação dos padrões de governo, argumentando 
que o modelo de governo de riscos operaria a partir de uma ordem racional, bus-
cando controlar a gestão de eventos e introduzir ferramentas de previsão de riscos 
mediante padrões de conduta e de regulação, sempre baseados em uma lógica de 
legalidade formal.

Um modelo de governança dos riscos, de forma distinta, caracterizar-se-ia 
por uma combinação da ação de atores estatais e da sociedade civil, através de 
uma rede de interações que compõem uma espécie de ajuste entre diversos valores 
sociais fragmentários7, sendo este um modelo que geralmente está associado à 
necessidade de que sejam atendidas algumas demandas específicas em matéria de 
regulação de riscos ambientais e de novas tecnologias8, como, v.g:

a) Formas processuais de governo exigem a garantia de participação dos 
interessados, e a resolução dos conflitos mediante ações políticas passa a ser vista 
como um processo de construção de consensos entre o Estado, a sociedade civil e 
o empreendedor, sendo que a tomada de decisão necessita ser transparente, aberta 
e justa para todos os envolvidos;

b) Necessidade de desenvolvimento de novas formas institucionais para re-
fletir a pluralidade de perspectivas possíveis, tendo por referência, a complexida-
de dos riscos;

c) Crescente afirmação de valores como a precaução e outros valores pú-
blicos na definição de standards e na formação das decisões, em substituição aos 
sistemas tradicionais de comitês de assessoramento científico9;

d) Necessidade de reconstruir a confiança do público e de utilizar a comuni-
cação de riscos em um sentido funcional, para promover a aprendizagem social e 
o consenso sobre a tomada de decisões.

Nesse novo contexto, o modelo de processo de tomada de decisão resultante 
seria caracterizado por uma proposta de responsabilidades compartilhadas entre 

6  O’RIORDAN, Tim; WALLS, John; HORLICK-JONES, Tom; NIEWÖHNER, Jörg. The meta-governance of risk and 
new technologies: GM crops and mobile telephones. Journal of Risk Research. n. 8, p. 637, Oct.-Dec. 2005.
7  Idem, ibidem.
8  Idem, p. 636.
9  Sobre esse aspecto, vale mencionar que a Comissão Européia considerou, no Livro Branco sobre a Governança na União 
Européia, que o maior desafio para a União Européia, seria justamente o de encontrar modelos adequados para relacio-
nar a ciência à governança. Modelos que fossem compatíveis com os diversos enfoques nacionais, e principalmente que 
rejeitassem de uma vez por todas, a noção simplista de que a ciência, de forma universal, tem o poder de dizer a verdade. 
(Cf. JASANOFF, Sheila. Citzens at Risk: Cultures of Modernity in the US and EU. Science as Culture. Vol. 11, n. 3, p. 
376, 2002).
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o Estado, o empreendedor e a sociedade civil, objetivando produzir confiança 
mútua e legitimidade10.

Padrões de governança diferenciados suscitam como uma conseqüência 
imediata, padrões de regulação (enquanto forma de atuação e de exercício desse 
perfil de poder) adequados, que propõem ao Direito Ambiental em particular, uma 
demanda crescente por instrumentos e condições capazes de assegurar eficácia na 
compreensão e resolução dos novos problemas que emergem desse contexto de 
modificação11.

Não é outro o cenário a partir do qual se pretende desenvolver a temática de 
análise proposta. Um cenário em que se verifica basicamente:

a) a expansão das necessidades alimentares em uma escala global;
b) a expansão dos interesses comerciais sobre os mercados emergentes de 

exploração de novos processos e produtos biotecnológicos, e principalmente;
c) um progressivo privilégio (não exclusividade), não apenas na concentra-

ção do controle e da regulação de todas as fases do ciclo produtivo desses resulta-
dos, mas, principalmente, da própria capacidade de regulação técnica e científica 
dos padrões de segurança desses novos produtos e processos tecnológicos, nos 
mesmos atores que são responsáveis pela exploração comercial dos mercados dos 
novos alimentos (novel foods), compreendidos enquanto aqueles alimentos obti-
dos mediante a aplicação da biotecnologia moderna12, especialmente a tecnologia 
do DNA recombinante13.

No plano internacional, a definição dos padrões de segurança à saúde (ino-
cuidade) para os novos alimentos (ou alimentos geneticamente modificados) é re-
alizada por uma instância que se estrutura na forma de uma comissão internacio-
nal, ou como um fórum internacional de normalização de alimentos, participando 
180 países-membros14, a Comissão do Codex Alimentarius. A Comissão é órgão 
criado em 1963 pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Ali-
mentação (FAO), e pela Organização Mundial da Saúde (WHO), tendo por objeti-
vo principal, o desenvolvimento normativo da regulação das etapas da fabricação, 
elaboração, segurança e qualidade dos alimentos geneticamente modificados15.

Em relação à regulação da inocuidade para o meio ambiente, a referência 
normativa no plano internacional é o Protocolo de Cartagena sobre Biosseguran-

10  O’RIORDAN, Tim; WALLS, John; HORLICK-JONES, Tom; NIEWÖHNER, Jörg. The meta-governance of risk and 
new technologies: GM crops and mobile telephones. Journal of Risk Research. n. 8, p. 637, Oct.-Dec. 2005.
11  Modificações que atingem não apenas o próprio perfil do riscos, mas, principalmente, as formas de se lidar com os 
mesmos.
12  A Comissão do Codex Alimentarius, baseando-se no Protocolo de Cartagena sobre a Biossegurança, define biotecno-
logia moderna como: “[...] a aplicação de (i) técnicas in vitro de ácido nucléico, incluindo o ácido desoxirribonucléico 
(DNA) recombinante e a injeção direta de ácido nucléico em células ou orgânulos, ou (ii) a fusão de células mais adiante 
da família taxonômica, que superam as barreiras fisiológicas naturais de reprodução ou recombinação e que não são téc-
nicas utilizadas na reprodução e seleção tradicionais.” (ORGANIzACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Departamento 
de Inocuidade de los Alimentos. Biotecnologia moderna de los alimentos, salud y desarrolo humano: estudio basado en 
evidencias. Ginebra: Suiza, 2005. p. 2).
13  Esse foi o conceito utilizado pelo Departamento de Inocuidade de Alimentos da Organização Mundial da Saúde, em seu 
último relatório (Idem, ibidem).
14  Informação disponível em: http://www.codexalimentarius.net/web/members_area.jsp?lang=EN. Acesso em: 06 de agos-
to de 2006.
15  Cf. em: http://www.fao.org/docrep/w9114e/w9114e00.htm. Acesso em: 02 de agosto de 2006.



31�Conferências / Invited Papers

ça16, que tem como principal objetivo, regular os riscos para a diversidade bio-
lógica e para a saúde humana, nos processos de desenvolvimento, manipulação, 
transporte, utilização, transferência e liberação de qualquer espécie de organismo 
vivo modificado17.

Apesar da atribuição da atividade normativa à comissão do Codex Alimen-
tarius, outras instâncias possuem visível e expressiva atuação no domínio dos ali-
mentos geneticamente modificados, especialmente na avaliação dos riscos à saúde 
e ao meio ambiente, in casu, a própria FAO e a WHO18.

Note-se que a observação é relevante neste momento, porque é necessário 
distinguir dois cenários possíveis para o problema da governança dos riscos: a) a 
regulação pertinente à inocuidade dos alimentos geneticamente modificados, e; b) 
a regulação pertinente aos riscos potenciais dos alimentos geneticamente modifi-
cados, que compreenderia a avaliação de riscos propriamente dita, dois processos 
que apesar de relacionados, podem ser considerados distintos19.

O maior desafio nesse sentido (em termos de governança dos riscos) está 
justamente na proposição de padrões para a segurança ao meio ambiente, e de 
padrões no domínio dos processos de avaliação e gestão de riscos, planos nos 
quais não há consensos visíveis, havendo, ao contrário, profundas divergências 
atribuídas a diversos fatores, sendo os mais importantes, como se perceberá no 
item a seguir, aqueles pertinentes às diferenças culturais nas políticas de regulação 
dos riscos.

2.1 O Dissídio Transatlântico nas Políticas de Regulação dos Riscos de Organismos 
Geneticamente Modificados (OGMS): Algumas Distinções entre os Modelos  
Norte-Americano e Europeu

Cabe aqui uma primeira delimitação de nosso foco de abordagem sobre as 
diferenças nas políticas de regulação dos riscos, enquanto resultados de relações 
específicas entre a ciência e o público.

No domínio da regulação dos riscos dos organismos geneticamente modi-
ficados, o fato de os Estados Unidos da América (EUA) privilegiarem o critério 
da equivalência substancial para a avaliação da segurança do produto à saúde 
não importa que se afirme que o modelo norte-americano de regulação de riscos 

16  Celebrado em Montreal em 29 de janeiro de 2000, tendo entrado em vigor na ordem jurídica internacional, em 11 de 
setembro de 2003.
17  Nesse sentido, o artigo 2º, 2, do Protocolo, texto que, na ordem jurídica nacional, foi aprovado pelo Congresso Nacional 
pelo Decreto-legislativo n. 908, de 21 de novembro de 2003, vindo receber a adesão formal do governo brasileiro em 24 de 
novembro de 2003, e promulgado pelo Decreto presidencial n. 5705, de 16 de fevereiro de 2006, conquanto já se encontre 
em vigor no plano nacional desde 22 de fevereiro de 2004.
18  Também não se pode deixar de mencionar que os princípios do Codex não possuem efeito vinculante sobre as deci-
sões nacionais, mas exercem influência relevante como referência nos casos de conflitos comerciais, além de terem sido 
considerados no Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitosanitárias da Organização Mundial do Comércio. 
(ORGANIzACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Departamento de Inocuidade de los Alimentos. Biotecnologia moderna 
de los alimentos, salud y desarrolo humano: estudio basado en evidencias. Ginebra: Suiza, 2005. p. 15).
19  ORGANIzACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Departamento de Inocuidade de los Alimentos. Biotecnologia moder-
na de los alimentos, salud y desarrolo humano: estudio basado en evidencias. Ginebra: Suiza, 2005. p. 13.



31� 11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

ignora a necessidade de uma abordagem precaucional sobre esses processos, e o 
modelo europeu deveria ser, incontestavelmente, uma referência exemplar para as 
políticas de regulação na matéria.

Em esclarecedora síntese, Jasanoff explica que as instâncias de regulação e 
de decisão sobre os riscos nos EUA reconhecem, pelo menos desde a década de 
70, a desnecessidade de se aguardar que a ciência providencie provas incontestá-
veis de que os prejuízos venham ocorrer para justificar ações ambientais20.

O que ocorre parece ser uma diferença substancial na valoração realizada 
sobre os riscos relevantes e, principalmente, uma diferença nos métodos de ava-
liação dos riscos, e na seleção do objeto de avaliação, privilegiando-se no modelo 
norte-americano, processos de gestão baseados em modelos formais e em análises 
quantitativas21, e uma preferência pela avaliação dos riscos à saúde, em detrimento 
dos riscos ecológicos ou outras espécies de riscos menos visíveis ou tangíveis22.

Isso se deve, de certa forma, em razão da consolidação da noção de risco en-
quanto probabilidade de prejuízos à saúde humana e ao meio ambiente23, (noção 
que expõe, justamente, uma perspectiva quantitativa de mensuração dos riscos 
que deveriam ser objeto de avaliação), e pelo fato de se ter em consideração que 
os riscos da biotecnologia, supostamente já seriam de domínio adequado, e inves-
tigados de forma suficiente através de métodos prévios à comercialização24.

Dessa forma, poderia se explicar a razão pela qual as agências norte-ameri-
canas, e também os cidadãos norte-americanos, demonstram elevada considera-
ção com os riscos potenciais de quantidades aparentemente insignificantes de quí-
micos nos alimentos, mas não demonstram a mesma preocupação com os riscos 
potenciais de alimentos geneticamente modificados, bem como sobre os efeitos 
da biotecnologia ao meio ambiente25.

A mesma indiferença do público e das autoridades responsáveis pela gestão 
dos riscos sobre os possíveis efeitos adversos do emprego da biotecnologia ao 
meio ambiente e à saúde humana, parece também ser compartilhada pelo Con-
gresso norte-americano26. As autoridades públicas e as instituições norte-ameri-
canas parecem dedicar muito mais interesse aos debates sobre a regulação da 
biotecnologia para fins medicinais e reprodutivos, quadro oposto ao verificado no 
Reino Unido, v.g, onde nem mesmo o apoio financeiro aos investimentos na área, 

20  JASANOFF, Sheila. Commentary: Between risk and precaution – reassessing the future of GM crops. Journal of Risk 
Research. n. 3, p. 278, 2000.
21  JASANOFF, Sheila. Citzens at Risk: Cultures of Modernity in the US and EU. Science as Culture. Vol. 11, n. 3, p. 374, 
2002.
22  Cf. nesse sentido: JASANOFF, Sheila. Commentary: Between risk and precaution – reassessing the future of GM crops. 
Journal of Risk Research. n. 3, p. 278, 2000. Em outro trabalho, Jasanoff afirma que o foco da política norte-americana 
sobre os riscos ainda consiste em considerá-lo sob a ótica da saúde, bem estar e propriedade. (JASANOFF, Sheila. Citzens 
p. 375).
23  JASANOFF, Sheila. Commentary: Between risk and precaution – reassessing the future of GM crops. Journal of Risk 
Research. n. 3, p. 278, 2000.
24  Idem, ibidem.
25  A constatação dessa distinção entre os comportamentos dos públicos europeu e norte-americano sobre os riscos é reali-
zada por Jasanoff em: JASANOFF, Sheila. Citzens at Risk: Cultures of Modernity in the US and EU. Science as Culture. 
Vol. 11, n. 3, p. 364, 2002.
26  JASANOFF, Sheila. Citzens at Risk: Cultures of Modernity in the US and EU. Science as Culture. Vol. 11, n. 3, p. 365, 
2002.
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proposto pelo Primeiro-Ministro em 1998, pôde evitar a oposição pública sobre a 
nova tecnologia, e o bloqueio imposto às exportações norte-americanas27.

Em acréscimo à influência das diferenças culturais sobre a organização das 
políticas sobre os riscos, não se pode deixar de mencionar as divergências esta-
belecidas entre o espaço científico, a academia, e o público, especialmente sobre 
a definição das técnicas e processos adequados a fundamentar decisões sobre a 
segurança dos novos organismos, seja sobre o aspecto de sua inocuidade à saúde, 
ou sob uma perspectiva mais ampla de avaliação de riscos, que envolveria também 
outras variáveis, como, v.g, a proteção do meio ambiente, benefícios econômicos 
e sociais.

A principal controvérsia nesse domínio está relacionada às divergências so-
bre a adequação do critério da equivalência substancial (admitido pelas instâncias 
de decisão norte-americanas) para o fim de determinar a inocuidade dos alimentos 
geneticamente modificados.

Segundo Riechman, o princípio teria sido desenvolvido por empresas do 
setor agro-químico norte-americano, e importaria realizar um singelo julgamento 
de equivalência química entre o alimento já consumido e o novo alimento28.

A principal crítica ao princípio reside na afirmação da fragilidade de seu 
fundamento, na medida em que não seria possível a investigação e avaliação toxi-
cológica, imunológica ou bioquímica dos riscos dos novos alimentos, a partir de 
análises limitadas à composição química do alimento29.

Em resposta a essas objeções, a orientação mais recente sobre o conceito de 
equivalência substancial — firmada no âmbito de uma consulta mista FAO/OMS30 
—é no sentido de que as críticas seriam, em parte, resultado de uma percepção 
equivocada de sua função no processo, pois a equivalência substancial não é o 
ponto final de uma avaliação de segurança, mas apenas o ponto-de-partida, não 
sendo suficiente para determinar a segurança dos alimentos31.

Isso porque, conforme concluiu a consulta “[...] a equivalência substancial 
é um conceito utilizado para determinar similitudes e diferenças entre o alimento 
geneticamente modificado e um homólogo com história de segurança alimentar 
para depois orientar o processo de avaliação de segurança.”32

Nessa perspectiva, a consulta procurou enfatizar que a análise restrita das 
mudanças de composição dos alimentos não é suficiente para uma decisão sobre 

27  JASANOFF, Sheila. Citzens at Risk: Cultures of Modernity in the US and EU. Science as Culture. Vol. 11, n. 3, p. 365, 
2002.
28  RIECHMANN, Jorge. Cultivos e Alimentos Transgênicos. Um Guia Prático. Trad. de: Ricardo Rosenbusch. Petrópolis: 
Vozes, 2002. p. 181.
29  Ibidem. p. 182.
30  ORGANIzACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, ORGANI-
zACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Aspectos relativos a la inocuidad de los alientos de origen vegetal genéticamente 
modificados. Informe de una Consulta Mixta FAO/OMS de Expertos sobre Alimentos Obtenidos por Medios Biotecno-
lógicos. Ginebra: OMS, 2000.
31  ORGANIzACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, ORGANI-
zACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Aspectos relativos a la inocuidad de los alientos de origen vegetal genéticamente 
modificados. Informe de una Consulta Mixta FAO/OMS de Expertos sobre Alimentos Obtenidos por Medios Biotecno-
lógicos. Ginebra: OMS, 2000. p. 7
32  Idem, ibidem.
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sua segurança33. Esta somente poderia ser determinada mediante a conjugação 
e integração dos resultados de todos os elementos que deveriam ser objeto de 
comparação entre o novo alimento e o seu homólogo, mas também, de aspectos, 
como: a) a toxicidade (efeito diretos sobre a saúde), b) o potencial alergênico, c) a 
estabilidade do gene inserido, d) efeitos nutricionais associados com a modifica-
ção gênica, e principalmente; d) todo e qualquer efeito não desejado que poderia 
resultar da inserção do gene34.

No entanto, apesar de reconhecidas as limitações do conceito de equiva-
lência substancial para a finalidade de avaliação da segurança dos novos alimen-
tos, e de ter sido reconhecida a necessidade de que a compreensão adequada do 
conceito para essa finalidade, exige a integração de um conjunto mais comple-
xo de resultados sobre os alimentos comparados, seriam no mínimo duvidosos 
os resultados apresentados. Isso se deve pela precariedade da base cognitiva 
conhecida sobre qualquer espécie de alimento, de modo que uma comparação 
analítica de todos os aspectos sugeridos para a avaliação de segurança estaria 
seriamente prejudicada em virtude da deficiência do conhecimento detido sobre 
os paradigmas de referência35.

Nesse contexto, uma aplicação irresponsável do conceito de equivalência 
substancial representaria uma perigosa inversão da racionalidade da gestão de ris-
cos com fundamento na precaução, uma vez que oportuniza primeiro a exposição 
da sociedade aos riscos, com a autorização para exploração comercial do processo 
tecnológico, para depois submeter seu resultado a eventuais processos técnicos 
de investigação, em momentos em que os efeitos daquela decisão poderiam ser 
considerados potencialmente irreversíveis.

Esse cenário de incertezas e de precariedade sobre o conhecimento científico 
disponível constitui uma das principais fontes que alimentam a atual desconfiança 
da sociedade sobre a atividade científica, que não é propriamente um juízo de 
reprovação sobre as posições e julgamentos dos especialistas, per se.

Para Wynne, a causa principal para a desconfiança da sociedade sobre o dis-
curso dos cientistas em relação aos riscos das novas tecnologias e processos, não 
é resultado de sua percepção sobre os riscos, mas sim, de sua oposição à forma 
inadequada pela qual os riscos são expostos pelos cientistas36.

33  Idem, ibidem.
34  ORGANIzACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Departamento de Inocuidade de los Alimentos. Biotecnologia moder-
na de los alimentos, salud y desarrolo humano: estudio basado en evidencias. Ginebra: Suiza, 2005. p. 14-15.
35  Essa precariedade foi admitida pela Organização Mundial para a Saúde pelo menos em relação aos estudos toxicológi-
cos sobre os alimentos (ORGANIzACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Departamento de Inocuidade de los Alimentos. 
Biotecnologia moderna de los alimentos, salud y desarrolo humano: estudio basado en evidencias. Ginebra: Suiza, 2005. 
p. 3), e em relação aos seus efeitos de longo prazo, neste caso, em informe de consulta mista formulada pela FAO/WHO 
(ORGANIzACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, ORGANIzA-
CIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Aspectos relativos a la inocuidad de los alientos de origen vegetal genéticamente 
modificados. Informe de una Consulta Mixta FAO/OMS de Expertos sobre Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnoló-
gicos. Ginebra: OMS, 2000. p. 8).
36  WYNNE, Brian. Creating Public Alienation: Expert Cultures of Risk and Ethics on GMOs. Science as Culture. Vol. 
10, n. 4, p. 449, 457, 2001. Note-se, curiosamente, que os informes de especialistas parecem não reconhecer problemas no 
âmbito de sua atividade. Em relação à inocuidade dos alimentos geneticamente modificados, v.g, a FAO e a WHO conside-
ram que os cidadãos não são nem favoráveis nem desfavoráveis aos OGMs, que estão suficientemente esclarecidos sobre 
as controvérsias existentes nos argumentos de ambas as posturas, e que a oposição aos cultivos tem relação com valores  
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De forma distinta do processo de elaboração do conhecimento científico (en-
quanto resultado de um processo auto-reflexivo que deveria propor uma hipótese 
a ser testada no domínio público), a representação dos riscos é simplesmente im-
posta ao público sem qualquer discussão ou negociação, em comportamento que 
reflete com clareza, uma postura particular de relação com a produção do conhe-
cimento científico, uma cultura de racionalidade científica, tal como já se encontra 
institucionalizada e articulada no domínio público da ciência37.

Nessa perspectiva, a oposição da sociedade não poderia ser compreendida 
como uma manifestação passional ou como uma resposta de conteúdo exclusiva-
mente moral e subjetiva aos resultados das avaliações científicas, uma vez que não 
se tratariam, propriamente, de protestos perante os riscos per se, mas sim, perante 
a forma de comunicação desses riscos pelos especialistas38.

E mesmo que fosse possível atribuir ao comportamento da sociedade, cono-
tações morais ou éticas, que pudessem ser discursivamente deslegitimadas pela 
cultura de racionalidade científica descrita nas linhas anteriores, é importante res-
saltar, como faz Wynne, que essa postura também constituiria um efeito de um 
mito sobre os processos de gestão dos riscos. Esse mito foi reproduzido inicial-
mente no contexto da percepção pública dos riscos da energia nuclear, e agora, 
como a percepção pública dos riscos potenciais dos organismos geneticamente 
modificados: a pretensa possibilidade de distinção entre os riscos objetivos (que 
constituiriam o resultado real de avaliações e julgamentos de cientistas), e os ris-
cos percebidos (subjetivos). Ou em outras palavras, e conforme descrito por Wyn-
ne, uma relação que oporia o conhecimento científico e o conhecimento popular, 
os fatos e os valores (ou emoções)39.

A chave para essa dicotomia parece estar em um aparente equívoco na for-
ma de representação dos riscos proposta pelos cientistas, baseada em um modelo 
quantitativo de avaliação, onde os riscos de novos processos e tecnologias tende-
riam a ser apresentados como menores do que os riscos que comumente estão as-
sociados aos hábitos de nossa vida cotidiana40. Ocorre que outros fatores também 
estão associados aos julgamentos que precisam ser realizados sobre os riscos, que 
não se limitam a avaliações quantitativas, e que deveriam fazer parte do julga-
mento dos cientistas, tais como a magnitude desses efeitos, mesmo quando fosse 
reduzida a probabilidade de sua ocorrência41.

sociais e políticos, ou com a preocupação da sociedade com sua saúde e com a própria inocuidade dos alimentos, mas 
nenhuma relação com sua forma de trabalho e de comunicação dos riscos. (ORGANIzACIÓN DE LAS NACIONES UNI-
DAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, ORGANIzACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Aspectos 
relativos a la inocuidad de los alientos de origen vegetal genéticamente modificados. Informe de una Consulta Mixta 
FAO/OMS de Expertos sobre Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológicos. Ginebra: OMS, 2000. p. 58).
37  WYNNE, Brian. Creating Public Alienation: Expert Cultures of Risk and Ethics on GMOs. Science as Culture. Vol. 10, 
n. 4, p. 449, 2001.
38  Idem, p. 450. Jasanoff explica que, quando as inovações tecnológicas são admitidas como certas e naturais, a precaução 
e a resistência tornam-se um fenômeno que demanda especial explicação, uma vez que são tidas como manifestações de 
ignorância pública, superstição e irracionalidade. (JASANOFF, Sheila. Citzens at Risk: Cultures of Modernity in the US 
and EU. Science as Culture. Vol. 11, n. 3, p. 366-367, 2002).
39  WYNNE, Brian. Creating Public Alienation: Expert Cultures of Risk and Ethics on GMOs. Science as Culture. Vol. 10, 
n. 4, p. 450, 2001.
40  Idem, p. 454.
41  Idem, ibidem. Esses critérios já vem sendo objeto de proposição para orientar a aplicação do princípio da precaução, 
reconhecendo-se que o grau de incerteza (determinada em termos probabilísticos) não pode ser o único critério aplicado. 
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Nesse sentido, a oposição entre riscos objetivos e a percepção dos riscos, e a 
conotação negativa que geralmente se atribui ao domínio ético (associando-o a subje-
tivismos e às emoções dos julgamentos públicos) parece se delinear como o resultado 
de uma redução artificial realizada pelos cientistas sobre o que se deva entender por 
risco, restringindo sua complexidade, tal como tende a ser proposta pelo público.

A importância de alguma medida de avaliação, fiscalização ou controle pú-
bico nesse domínio deve ser enfatizada principalmente porque, apesar de nos ter-
mos de estudo da Organização Mundial da Saúde, poucos cultivos alimentares 
prestarem-se ao uso como alimento e para o comércio internacional nos mercados 
de alimentação humana ou animal42, a mesma Organização Mundial da Saúde, 
em conjunto com a FAO, admitiu claramente que muito poucos alimentos que se 
consomem hoje (mesmo os alimentos tradicionais) foram objeto, v.g, de uma ava-
liação toxicológica, mas, mesmo com essa lacuna, são considerados inócuos43.

Como resposta a consulta mista formulada no âmbito da FAO e da WHO, o 
grupo de especialistas considerou claramente que “[...] se sabe muito pouco sobre 
os efeitos potenciais a longo prazo de qualquer alimento.”44

Esse cenário expõe claramente o grau das incertezas que pairam sobre o 
domínio da segurança alimentar, e expõe a necessidade de se atribuir maior rele-
vância a outras formas de conhecimento nos processos de formação das decisões 
sobre a aceitação dos efeitos de novas tecnologias, uma vez que, (neste caso) 
mesmo em relação aos alimentos tradicionais, pouco se conhece (no plano de 
investigações científicas) sobre os riscos potenciais em determinados domínios 
pertinentes à avaliação de sua inocuidade.

3. ORDEM ECONôMICA, REGULAÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS EM 
FACE DOS RISCOS DE NOVAS TECNOLOGIAS ALIMENTARES

A opção pública por uma Política Nacional de Biossegurança não importa 
apenas uma leitura linear e monotemática da questão, que nos remeta a uma opção 

(WORLD HEALTH ORGANIzATION. Regional Office for Europe. Precautionary Policies and Health Protection: Princi-
ples and Applications. Report on a WHO Workshop. EUR/02/5027100. Copenhagen: WHO, 2002. p. 13).
42  ORGANIzACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Departamento de Inocuidade de los Alimentos. Biotecnologia moder-
na de los alimentos, salud y desarrolo humano: estudio basado en evidencias. Ginebra: Suiza, 2005. p. 5. Nesses cultivos 
destacam-se o milho resistente a insetos e herbicidas, soja resistente a herbicidas, sementes de canola e o algodão resistente 
a herbicidas e insertos, sendo que a predominância mundial de cultivos no ano de 2004 foi de duas dessas espécies: a soja 
(60% do total mundial de área plantada) e o milho (14% do total mundial de área plantada), todas elas tendo como carac-
terística geneticamente modificada, a resistência a herbicidas.
43  ORGANIzACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, ORGANI-
zACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Aspectos relativos a la inocuidad de los alientos de origen vegetal genéticamente 
modificados. Informe de una Consulta Mixta FAO/OMS de Expertos sobre Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnológi-
cos. Ginebra: OMS, 2000. p. 3. O informe dos especialistas chega a expor que a referência para a inocuidade dos alimentos 
somente seria proposta pela OCDE em 1991, considerando-se, na ocasião (tendo em vista a inexistência de elementos e dados 
científicos que pudessem orientar outra proposta), a definição pela qual, um alimento seria inócuo se existisse certeza razoável 
de que não viesse causar prejuízos pelo seu consumo, nas condições de uso previstas. (Idem, ibidem).
44  ORGANIzACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN, ORGANI-
zACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Aspectos relativos a la inocuidad de los alientos de origen vegetal genéticamente 
modificados. Informe de una Consulta Mixta FAO/OMS de Expertos sobre Alimentos Obtenidos por Medios Biotecnoló-
gicos. Ginebra: OMS, 2000. p. 8.
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específica de abordagem sobre a gestão e sobre um modelo de segurança à saúde 
e ao meio ambiente, seja ele científico, técnico, social ou político.

Em um contexto contemporâneo em que se verifica a expansão da influência 
exercida pelos fatores econômicos, e pelos efeitos de decisões de atores interna-
cionais e transnacionais sobre a definição dos perfis regulatórios nacionais em 
matéria de segurança alimentar e de segurança ao meio ambiente em face dos 
riscos da aplicação da biotecnologia, faz-se necessário enfatizar que as opções pú-
blicas materializadas na atual Lei de Biossegurança45 devem ser compreendidas, 
em primeiro lugar, como decisões que definem opções por modelos econômicos 
de desenvolvimento com propostas bem definidas.

Tem-se, in casu, opções cujas motivações não têm necessariamente sua ori-
gem em arranjos de poder nacionais. São mediadas por valores, necessidades e 
interesses complexos oriundos dos mais diversos espaços temáticos internacio-
nais e transnacionais de decisão, mas que terminam por produzir seus efeitos, 
preponderantemente, nos contextos nacionais.

Mas muito mais do que efeitos de manifestações de poder extra-territo-
riais, são sobretudo, opções mediadas por leituras que constituem representa-
ções ou manifestações definidas de modelos de desenvolvimento econômico, 
de organização da cadeira produtiva e de apropriação dos meios de produção 
que, uma vez transpostas na forma de decisões regulatórias no plano nacional 
, podem ser o ponto-de-partida para conflitos e contradições perante consensos 
políticos estatais.

Sob essa perspectiva, considera-se que não é possível analisar as opções re-
alizadas sob uma perspectiva neutra e instrumental, que priorize exclusivamente, 
os efeitos diretamente emergentes dessas opções sobre a ordem jurídica nacional 
no contexto específico de seu objeto de regulação: biossegurança de organismos 
geneticamente modificados.

Para o efeito de esclarecimento de nossa proposta argumentativa neste mo-
mento, consideramos que, mais do que efeitos regulatórios temáticos, as opções 
institucionais realizadas são em última análise, opções com efeitos expressivos 
sobre a ordem econômica nacional nos moldes como atualmente se encontra es-
truturada pela Constituição da República brasileira.

E é a partir das divergências dessas opções perante aquelas que constituem 
os fundamentos da ordem econômica nacional é que se pretende situar a regulação 
dos alimentos geneticamente modificados no plano nacional.

Nesse sentido, argumenta-se que a busca da efetividade do modelo cons-
titucional de ordem econômica — considerada aqui como uma tarefa de Estado 
normativamente comprometida com um conjunto plural de valores — também 
produz conseqüências decisivas para a concretização do direito fundamental ao 
meio ambiente.

45  A Lei n. 11.105/05 não definiu os contornos da Política Nacional de Biossegurança, tendo se limitado a atribuir a novo 
órgão (instituído pela lei), o Conselho Nacional de Biossegurança (CNBS), a função de assessoramento do presidente da 
República para a formulação da Política (artigo 8º, caput).
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Nessa linha de argumentação, sustenta-se que no plano da proteção dos di-
reitos fundamentais, o Estado não possui apenas uma obrigação de abstenção pe-
rante os mesmos, mas também, obrigações que são expressas como deveres de 
proteção (de direitos fundamentais). E no caso da proteção do direito fundamental 
ao meio ambiente, conquanto tenham sido atribuídos também à coletividade46, foi 
ao Estado que se atribuiu um extenso conjunto de obrigações (deveres de prote-
ção47) que estão associadas diretamente à concretização do direito fundamental48.

Interessa ressaltar neste momento, que entre os diversos deveres de proteção 
associados ao Estado e no interesse do direito fundamental ao meio ambiente, a 
Constituição brasileira previu expressamente os deveres de: a) preservar o patri-
mônio genético e sua diversidade; b) de controlar a cadeia produtiva e o emprego 
de técnicas, métodos e substâncias que possam importar em riscos para a saúde 
humana, à qualidade de vida e ao meio ambiente, e; c) de proteger a fauna e a 
flora, especialmente de práticas que coloquem em risco sua função ecológica49. O 
texto constitucional prevê todos estes deveres como formas a partir das quais se 
poderá garantir a proteção daquele direito fundamental.

Mais do que deveres específicos de proteção do Estado em relação ao meio 
ambiente, também podem ser compreendidos como um conjunto ordenado de li-
mitações sobre a capacidade de tomada de decisões, que contribuem para a tarefa 
de determinação do sentido constitucionalmente protegido de livre iniciativa, eco-
nômica, do livre desenvolvimento da personalidade, e de economia de mercado.

Desse modo, segundo os termos definidos pelos princípios da ordem econô-
mica nacional, e tomando-se como referência os deveres de proteção do Estado 
em matéria ambiental, ordenar os espaços naturais e os usos dos recursos naturais, 
não é uma decisão de significado exclusivamente político, que possa ser livremen-
te exercitada ou que se encontre reservada ao juízo absoluto do próprio Estado.

Ordenar os espaços e as formas de uso de seus recursos é uma decisão que 
se encontra previamente orientada por valores que devem ser observados, e, mais 
importante, concretizados em cada uma das decisões de intervenção (seja qual 
for sua finalidade, mas especialmente as decisões econômicas) ou restrição sobre 
esses espaços.

E nos termos da ordem constitucional brasileira, a tomada de decisões sobre 
os espaços naturais não pode desconsiderar, fundamentalmente, os objetivos de 
proteção do meio ambiente, e a necessidade de que a apropriação que se faça so-
bre os recursos naturais deva permitir o desenvolvimento de uma função social da 
propriedade. Assim sendo, as decisões políticas sobre o exercício das opções eco-
nômicas devem considerar, também, a exigência de proteção do meio ambiente.

Sendo assim, a expansão dos efeitos da ordem econômica nacional sobre as 
relações produtivas e sobre as relações de apropriação dos bens (recursos e espa-
ços naturais), a tarefa estatal de buscar sua realização, especialmente através da 

46  Artigo 225, caput, CRB.
47  Artigo 225, § 1º, CRB.
48  Mas não exclusivamente através dessas obrigações.
49  Artigo 225, § 1º, incisos II, V, e VII, da CRB, respectivamente.
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conformação dessas relações (tenham ou não o Estado como parte das mesmas), 
e os deveres de proteção já enumerados, permitiriam delinear as bases para que se 
permitisse vislumbrar limites objetivos a determinadas opções e decisões estatais 
no plano da ordem econômica, e que interessam à proteção do meio ambiente.

O destino do desenvolvimento da ordem econômica, e o exercício das ati-
vidades econômicas — sejam estas de iniciativa do próprio Poder Público50, ou 
de iniciativa dos particulares (em relações das quais o Estado não participa dire-
tamente) — importam a limitação da liberdade plena de uso e apropriação dos 
espaços que produz efeitos não apenas em relação ao Estado (impondo-lhe com-
portamentos de abstenção de atividades proibidas), mas também em relação aos 
particulares que da mesma forma, encontram-se limitados em sua capacidade de 
livre disposição e uso dos espaços.

Com esses argumentos, quer-se sugerir que é possível reconhecer uma in-
fluência do modelo de desenvolvimento econômico proposto pela Constituição 
sobre as decisões públicas ou sobre os comportamentos (públicos ou privados) de 
intervenção sobre os espaços e recursos naturais, e principalmente, a importância 
de se reconhecer, na concretização dos deveres de proteção do Estado em matéria 
ambiental, instrumentos que enfatizam essas limitações.

Isso porque não deixam de contribuir para a restrição da liberdade prima 
facie, do Estado e do particular, de fazer opções e tomar decisões econômicas 
que possam ter conseqüências negativas ao meio ambiente, tais como poderiam 
ser compreendidas as decisões e as opções realizadas no domínio da aplicação da 
biotecnologia na produção de alimentos geneticamente modificados.

É esse o enfoque que se apresenta para a análise da garantia do acesso e ao 
debate público sobre as informações relacionadas aos riscos de novas tecnologias, 
procurando contextualizá-la perante as condições delineadas concretamente pela 
Lei de Biossegurança em vigor.

3.1 O Direito à Informação, o Dever de Informar e o Direito à Proteção em Face dos 
Riscos de Alimentos Geneticamente Modificados

Situado no contexto de uma economia de mercado, e sujeita aos efeitos de 
decisões tomadas em fóruns e instâncias internacionais e transnacionais, a garan-
tia de realização de escolhas livres sobre os novos alimentos geneticamente mo-
dificados (ou derivados da aplicação da biotecnologia) poderia ser compreendida 
como uma manifestação diretamente associada à própria definição das condições 
de desenvolvimento de uma economia de mercado.

Nesse sentido, uma primeira proposição razoável sobre a gestão dos riscos 
do emprego dessas tecnologias seria a de que, a proteção do direito à informação 

50  Sob a perspectiva das funções públicas, importariam uma auto-vinculação, seja em relação à escolha da forma de inter-
venção sobre os bens de produção, stricto sensu, e seja, principalmente, sobre a planificação e os destinos da economia, 
irradiando seus efeitos através da necessidade de conformação das ações nesse domínio, segundo valores de ordem social 
e ambiental.



32� 11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

sobre seus riscos potenciais seria um pressuposto indispensável para a proteção 
de outro direito que parece emergir do conjunto de deveres de proteção do Estado 
associados ao controle dos riscos: um direito à proteção em face dos riscos dos 
novos alimentos, e que eventualmente suscitaria a proposição de uma relação de 
conseqüência entre um direito à proteção em face dos riscos, a partir da garantia 
do direito à informação.

Ou em outras palavras, tenderia a estabelecer uma eventual relação que as-
sociasse um direito à proteção em face do riscos, como o resultado imediato e 
direto da garantia do direito à informação, ou, de forma inversa, que considerasse 
a garantia do direito à informação seria suficiente e o pressuposto relevante para 
produzir o resultado segurança em face dos riscos.

No entanto há algumas variáveis e problemas cuja solução poderia influen-
ciar na correção dessa proposição, que para a finalidade deste trabalho, sinteti-
zamos em número de três: a) a proteção em face dos riscos depende da proteção 
de um direito à informação ou simplesmente da garantia ao acesso à informação, 
independente dos instrumentos dogmáticos para sua obtenção e produção? b) que 
finalidade deve ser atingida por um pretenso direito à informação? (proteção da 
saúde humana, escolhas de consumo, ou proteção do meio ambiente); c) garantir 
ao consumidor a capacidade e a liberdade de tomar decisões livres produz como 
resutado uma decisão que considere os riscos dos novos alimentos? Ou em outras 
palavras, quando o consumidor realiza suas escolhas, a partir de informações dis-
poníveis, o faz tendo em conta uma ótica da percepção de riscos?

Antes de analisar as conseqüências para cada um dos problemas propostos, 
convém esclarecer que a análise da temática, passa primeiro, por uma compreen-
são adequada de modelos teóricos possíveis para a regulação jurídica da informa-
ção ambiental, que reuniríamos em dois grupos: a) a informação considerada sob 
uma perspectiva público-institucional, e; b) a informação considerada sob uma 
perspectiva público-cidadã.

Em um enfoque público-institucional, teríamos uma abordagem realizada 
preponderantemente, a partir de um enfoque onde a produção, gestão, o uso e o 
acesso à informação ambiental se encontraria restrita aos órgãos públicos e instân-
cias administrativas ambientais. E de outro modo, a informação ambiental seria 
compreendida como instrumento para motivação e fundamentação de decisões 
com status de tecnicidade e cientificidade.

Como principais efeitos negativos dessa abordagem, poderiam ser enume-
rados: a) limitação e restrição da participação pública nos processos de decisão; 
b) sonegação da visibilidade social da informação e; c) o fato de privilegiar a 
motivação de medidas de proteção do meio ambiente por iniciativa do Poder 
Público.

Uma abordagem público-cidadã propõe um enfoque bastante diferenciado. 
Nessa abordagem, a informação é compreendida sob um ótica de intrumentalida-
de. A informação passa a ser tomada como objeto de consideração funcional, onde 
o conhecimento sobre o estado do meio ambiente e sobre os riscos de atividades 
ou empreendimentos potencialmente perigosos, constitui um pressuposto para a 
tomada de decisões ou para a motivação e justificação de medidas de proteção do 
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bem ambiental também pela sociedade, sejam elas, preventivas, precaucionais, ou 
mesmo pecuniárias.

Note-se que nessa abordagem, a informação deixa de ser relevante apenas 
para a fundamentação e justificação das ações das autoridades públicas, atribuin-
do, agora, ao cidadão, uma postura pró-ativa perante os problemas ambientais, 
favorecendo a participação e o envolvimento público na tomada de decisões cujos 
principais destinatários são os integrantes da própria sociedade, local ou global.

É nesse contexto que a informação passa a ser considerada na condição de 
um direito atribuído a todos, mas que também exige o desenvolvimento de deter-
minadas iniciativas (que podem ou não constiruir deveres, mas que opta-se por 
tratar, em princípio, como responsabilidades no sentido de compromissos), com-
partilhadas entre todos e compreendendo os seguintes caracteres:

a) garantia de acesso a informações sobre o estado do meio ambiente;
b)  garantia do conhecimento dos efeitos negativos sobre o ambiente;
c) garantia do conhecimento sobre os riscos dos empreendimentos públicos 

ou privados;
d)  garantia de participação nos processos de decisão.
Se uma abordagem público-cidadã oferece condições para o tratamento da 

informação como direito que para seu exercício pelos cidadãos, necessita de ini-
ciativas que precisam ser desenvolvidas, seja pelo setor produtivo, pelos particula-
res, e mesmo pelo próprio Estado (iniciativas que permitam a garantia dos quatro 
caracteres retro-enumerados), permanece em aberto a determinação de qual é o 
conteúdo e o que importa considerar a informação nessa condição (direito), o que 
se fará adiante, tomando como referência os problemas propostos inicialmente.

3.1.1 Rotulagem e o Direito à Informação: Entre Decisões de Consumo e a  
Segurança Alimentar

Um dos principais instrumentos que geralmente se procura associar à pro-
teção do direito à informação em relação aos alimentos geneticamente modifica-
dos é a rotulagem, que em princípio, teria como objetivo principal, proporcionar 
esclarecimento ao consumidor, sobre as propriedades do alimento, e permitir o 
exercício opções de consumo, proporcionando-lhe livre capacidade de decisão 
sobre optar pelo novo alimento ou recusá-lo, em sistemática que, apenas aparen-
temente pode ser tida como positiva, uma vez que, perversamente, parece atribuir 
com exclusividade, ao consumidor, a responsabilidade pela gestão dos riscos do 
alimento, e reservar ao mercado, a condição de espaço onde as decisões sobre os 
riscos serão tomadas.

De outro modo, convém enfatizar que a rotulagem não pode, nunca ser iden-
tificada com o próprio processo de gestão de riscos ou substituí-lo, pois é apenas 
uma fase (final), de um processo de caracterização, avaliação e decisão sobre os 
riscos, cujos resultados devem ser levados ao conhecimento do público mediante 
diversos instrumentos (inclusive, através da própria rotulagem). E por fim, como 
última crítica a esse enfoque, não se pode desconsiderar que a rotulagem, geral-
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mente está associada a uma abordagem de relações de consumo, compreendendo, 
quando muito, uma função de proteção à saúde dos consumidores, de modo que 
não seria adequado como instrumento (ainda que parcial), de avaliação de riscos 
ao meio ambiente.

A rotulagem e o direito à informação são ineficazes enquanto instrumentos 
de gestão de riscos de alimentos geneticamente modificados se o desenvolvimen-
to do processo de gestão da biossegurança falha. Se os riscos não são avaliados 
adequadamente, não há garantia de que as escolhas que se oportunizaria com a 
garantia da informação através da rotulagem, possam ser realizadas com a segu-
rança exigível.

Essa advertência ganha relevância principalmente se for compreendida sob 
uma perspectiva adequada dos processos de comunicação dos riscos, que também 
são geralmente identificados, de forma equivocada, como uma fase final da avalia-
ção dos riscos, e que desse modo, estariam limitados exclusivamente à função de 
exposição pública dos resultados, e de disponibilizar informações aos interessados.

Essa perspectiva restritiva sonega a oportunidade de envolvimento e respon-
sabilização do público no processo, e termina por impor uma orientação racio-
nalizada de produção do conhecimento científico no processo, em detrimento da 
busca dos melhores consensos51.

A participação dos interessados indica o sentido inverso como objetivo ao 
processo de comunicação dos riscos: o de atingir os melhores consensos possí-
veis, enfatizando que uma concepção democrática para o direito à informação 
não apenas é possível, como sobretudo, necessária, uma vez que, como foi reco-
nhecido em relatório da Organização Mundial para a Saúde, o processo é parte da 
mensagem, e é uma comunicação para a sociedade, e não para os cientistas52.

Sendo assim, o processo deve produzir o conhecimento necessário em con-
sideração às necessidades cognitivas da sociedade e no interesse da sociedade, e 
não propor respostas a perplexidades e incertezas atribuídas exclusivamente às 
pretensões de técnicos e especialistas53.

Esse enfoque que associa a rotulagem como o ponto-de-partida adequado 
para a fundamentação de um suposto direito à informação sobre as propriedades 
dos alimentos geneticamente modificados, além de comportar críticas, somente 
poderia ser considerado verdadeiro se tomássemos como referência, um modelo 
de regulação baseado em um enfoque de rotulagem voluntária, enfoque que não 
constitui a tendência verificada em estudo realizado até o ano de 2004, comparan-
do-se os sistemas de mais de 30 países54.

Demonstrou-se haver até aquela data, uma preferência pelo enfoque de ro-
tulagem obrigatória, com variações sobre os usos intrínsecos e finalidades que 

51  Ressalte-se que essas críticas também vêm sendo formuladas até mesmo no interior dos círculos de especialistas. Veri-
ficar nesse sentido, interessante contribuição da Organização Mundial para a Saúde. (p. 10).
52  WORLD HEALTH ORGANIzATION. Regional Office for Europe. Precautionary Policies and Health Protection: Prin-
ciples and Applications. Report on a WHO Workshop. EUR/02/5027100. Copenhagen: WHO, 2002. p. 10.
53  Idem, ibidem.
54  ORGANIzACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Departamento de Inocuidade de los Alimentos. Biotecnologia moder-
na de los alimentos, salud y desarrolo humano: estudio basado en evidencias. Ginebra: Suiza, 2005. p. 59.
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deveriam ser satisfeitas pelo instrumento de informação, que poderiam, em 
síntese, pretender: a) comunicar informações de relevância para a saúde, ou; 
b) comunicar informações sobre o método de produção, sendo que o primeiro 
objetivo é o mais usual55.

O Brasil optou pelo modelo de rotulagem obrigatória, atualmente defini-
do nos termos do Decreto federal n. 4680, de 24 de abril de 2003, e que impõe 
ao setor produtivo e ao empreendedor, a obrigação de informar ao consumidor 
sobre as características geneticamente modificadas do alimento destinado ao 
consumo humano ou animal, inclusive no caso em que sejam apenas derivados 
de organismos geneticamente modificados56.

Uma vez que o regime vigente na ordem jurídica nacional privilegia o 
enfoque de rotulagem obrigatória para os alimentos geneticamente modifica-
dos, a informação não pode ser considerada, necessariamente, como um di-
reito de ter acesso ao conhecimento sobre os novos alimentos, mas sim, como 
um dever atribuído, neste caso, diretamente aos atores da cadeia produtiva, de 
tornar público o conhecimento pertinente sobre os alimentos geneticamente 
modificados.

Saliente-se que a abordagem proposta pelo Decreto federal n. 4680/2003 
ainda parece privilegiar o objetivo de proteção do consumidor, mas aparen-
temente, não sobre sua saúde, mas sobre sua autonomia volitiva, sobre sua 
independência e liberdade de tomar decisões no âmbito do mercado57.

Compreender o direito à informação ambiental sob uma abordagem fun-
cional em um processo de avaliação da segurança dos novos alimentos, e em 
um processo de decisão sobre os riscos potenciais da aplicação da biotecno-
logia nesse setor, expõe a necessidade de que o conteúdo dessa informação, 
que constituirá, eventualmente, objeto de uma pretensão, também seja tratado, 
concreta e exatamente, no contexto desses mesmos processos de tomada de 
decisão, e não em outros.

Assim sendo, a proteção do direito à informação passa a depender da ga-
rantia de condições suficientes e adequadas de influenciar de forma relevante 
e decisiva nas formações dessas decisões, propondo, portanto, a emergência 
de demandas de participação nos processos de decisão, compreendida aqui, 
como possibilidades de intervenção e de influência sobre as decisões, temática 
que passamos a analisar na seqüência.

55  Idem, ibidem.
56  Artigo 1º, Decreto n. 4680/2003. No entanto, a obrigação de informar somente surge para aqueles alimentos ou derivados 
de organismos geneticamente modificados em presença superior ao importe de um por cento do produto (artigo 2º).
57  Apenas a título de contraste dos diversos regimes jurídicos de rotulagem, o modelo norte-americano privilegia um 
modelo pelo qual a rotulagem só é obrigatória por razões relacionadas à segurança. (ORGANIzACIÓN MUNDIAL DE 
LA SALUD. Departamento de Inocuidade de los Alimentos. Biotecnologia moderna de los alimentos, salud y desarrolo 
humano: estudio basado en evidencias. Ginebra: Suiza, 2005. p. 61). Uma vez que as instâncias regulatórias norte-ameri-
canas consideram os novos alimentos inócuos, segundo comparação com alimentos homólogos (equivalência substancial), 
a rotulagem não se faz obrigatória.
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3.1.2 O Direito à Informação e a Garantia de Intervenção Pública na Formação das 
Decisões sobre Riscos

Em uma abordagem funcional sobre o direito à informação sobre o meio 
ambiente e, principalmente, sobre os riscos ao meio ambiente, a garantia de aces-
so à informação se dá sobre um direito cuja eficácia na gestão dos riscos — espe-
cialmente daqueles sob análise neste trabalho — depende de que possa ser exer-
citado objetivando cumprir finalidades relevantes no processo em que esses riscos 
constituem objeto de análise, avaliação e julgamento.

A informação enquanto objeto de um direito, deve poder permitir a influên-
cia de seus titulares na formação das decisões, mediante a garantia de graus de 
intervenção no mesmo.

No Estado democrático de Direito ambiental, a informação tende a ser com-
preendida sob uma ótica funcional porque tem funções relevantes em estruturas 
de decisão sobre a gestão democrática dos riscos.

Nesse sentido, o direito à informação ambiental é tido como condição e 
pressuposto para o exercício de um direito de participação esclarecida.

A consolidação e a afirmação dessa perspectiva do direito à informação está 
inserida em um contexto de modificação da relação clássica estabelecida entre as 
instâncias de produção do conhecimento científico, seus atores, e a sociedade.

Em um contexto de crescente desconfiança do público sobre os julgamentos dos 
especialistas — desconfiança que é justificada em uma prolixa história de predições 
pautadas em excesso de confiança, e que vieram a se mostrar falsas ou que falharam 
— adverte Jasanoff que é cada vez menor o peso dos argumentos científicos perante 
os cidadãos céticos, e há atualmente, uma demanda por maior controle público, onde 
os afetados reclamam por participação nos processos de produção do conhecimento, 
que supostamente os protegeriam contra riscos de proporções difusas58.

Como bem ressalta Jasanoff, participação é um direito fundamental de cida-
dania democrática59.

Um enfoque democrático sobre o conteúdo de um direito à informação prio-
riza uma ótica de informar para melhor decidir, na qual a informação é pressu-
posto para a formação de decisões, que passam a depender da cooperação entre 
diversos atores sociais.

Mas também se enfatiza a importância que deve ser atribuída a uma dimen-
são procedimental da produção do conhecimento, que envolve:

a) a necessidade da composição de interesses de diversas espécies;
b) consideração de diversas qualidades de dados e de informações, não ne-

cessariamente científicas;
c) o privilégio de métodos de conciliação e de colaboração no desenvolvi-

mento dos processos de decisão, e na escolha das alternativas e das soluções;

58  JASANOFF, Sheila. Citzens at Risk: Cultures of Modernity in the US and EU. Science as Culture. Vol. 11, n. 3, p. 368, 
2002.
59  Idem, ibidem.
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d) previsão de medidas que procurem permitir o acesso do público em públi-
co para debater os riscos e decidir sobre os mesmos, e;

e) comitês mistos e transcientíficos, objetivando sempre prevenir e/ou mini-
mizar os indesejáveis efeitos da falha técnica, optando por submeter os processos 
de decisão ao controle público60;

É sob a ótica de um processo é que se deve procurar localizar a garantia do 
direito à informação na gestão dos riscos dos alimentos geneticamente modifica-
dos. Como bem percebido por Levidow, Carr e Weid, no domínio das políticas de 
regulação de riscos de inovações, mais especificamente no tema organismos ge-
neticamente modificados, a reorganização dos comitês de especialistas, medidas 
de precaução no mercado, e a rotulagem são instrumentos que representam uma 
alteração no relacionamento entre regulação e comercialização61.

A consolidação dessa proposta sobre os instrumentos de informação e sobre 
a tomada de decisões nesse domínio é mais nítida se tomarmos em especial consi-
deração o iter mais relevante nesse processo, o de comercialização, que na leitura 
de Jasanoff, deveria ser compreendida como um processo evolutivo e não como 
um momento singular62.

3.1.3 Políticas Públicas e o Direito à Informação sobre OGMS: Políticas de Precaução ou 
Políticas de Insegurança?

Convém propor neste momento, uma outra abordagem que possivelmente, 
tímida consideração vem recebendo pela doutrina nacional no que se refere à 
problematização dos défices de proteção do direito à informação e à garantia de 
intervenção pública na tomada de decisões sobre os riscos de OGMs.

É certo que a Constituição brasileira especifica um conjunto de deveres de 
proteção atribuídos ao Estado no sentido de zelar pela proteção da diversidade 
genética, de controlar e fiscalizar as fontes potencialmente produtoras de efeitos 
negativos à saúde humana e ao meio ambiente, e principalmente, no sentido de 
exigir a realização de EPIA para todas as atividades que possam produzir efeitos 
negativos significativos ao meio ambiente, no qual, os respectivos resultados de-
vem ser objeto de publicidade.

Ao lado do direito geral de acesso à informação perante os órgãos públicos, e 
do direito geral de ser informado sobre os resultados dos procedimentos de avalia-
ção de fontes potencialmente causadoras de riscos significativos (oriunda do dever 
imposto ao processo produtivo nacional, de conformação da liberdade de empresa 
e do princípio da livre iniciativa de conformar suas ações, especificamente através 

60  Como argumenta Weiss, oportunizar condições para a participação pública e sobretudo integral de todos aqueles que 
tenham condições de intervir nos processos, é uma das condições fundamentais para a proteção do ambiente. (WEISS, 
Edith Brown. The emerging international system and sustainable development. International Review for Environmental 
Strategies. Vol. 1, n. 1, p. 9, 2000).
61  Cf. em: JASANOFF, Sheila. Commentary: Between risk and precaution – reassessing the future of GM crops. Journal 
of Risk Research. n. 3, p. 277, 2000.
62  JASANOFF, Sheila. Commentary: Between risk and precaution – reassessing the future of GM crops. Journal of Risk 
Research. n. 3, p. 277, 2000.
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da demonstração da inocuidade de algumas de suas pretensões de exploração, em 
um EPIA), tem-se, ironicamente, no texto da criticada Lei Nacional que regula 
o direito à informação ambiental (art. 2º, inciso VIII, da Lei n. 10.650/03), mais 
um instrumento que, ao lado dos deveres de publicidade e transparência previstas 
na condição de princípios pela Lei n. 9784/99 (que regula o processo administra-
tivo no âmbito da Administração Federal), impõe à Administração Pública uma 
obrigação jurídica de colocar à disposição do público o acesso a todos os dados 
relativos aos organismos geneticamente modificados, sendo mais um aspecto que 
contribui para colocar em evidência, os graves equívocos reproduzidos na atual 
Lei n. 11.105/200563.

De outro modo, de forma distinta do previsto na Lei n. 11.105/05, é possível 
identificar-se na ordem constitucional, a afirmação de um direito à proteção — em 
face dos poderes públicos — perante riscos, e estes se encontram qualificados por 
exigências específicas de ordenação desse dever geral de proteção, primeiro no 
sentido de que a proteção seja obtida através de iniciativas públicas, (asseguran-
do-se garantias procedimentais adequadas para atingir o objetivo de proteção do 
direito fundamental ao meio ambiente). E depois, no sentido de que a proteção 
seja obtida por ações da própria sociedade, garantindo-se condições de acesso 
suficiente e transparente sobre os resultados dos procedimentos de avaliação de 
riscos, (concretizado através do dever de publicidade de seus resultados).

Note-se que no contexto normativo brasileiro, nem mesmo as controvérsias 
doutrinárias sobre a possibilidade de subjetivação da proteção garantida pelos de-
veres atribuídos ao Estado, poderia ser desenvolvida. Referido direito à proteção 
poderia ser sustentado com relativa facilidade na ordem jurídica nacional, exa-
tamente porque a concretização legislativa é suficientemente clara no sentido de 
reconhecer: a) o direito de ser informado sobre os riscos dos organismos geneti-
camente modificados, e; b) o dever de realização de audiências públicas sempre 
que interesses de terceiros puderem ser afetados.

Outro dado revelador da incongruência exposta na forma de organização 
e funcionamento da estrutura executiva da Política Nacional de Biossegurança 
reside no fato de que uma das Políticas Públicas em matéria ambiental ignora 
absolutamente os objetivos de outra Política Pública, esta proposta pela Lei n. 
9795/99, a Política Nacional de Educação Ambiental. Isso porque, esta propôs 
especificamente em seu artigo 5º, inciso II, na condição de objetivo fundamental 
da Política, a democratização das informações ambientais.

Não bastasse a visível incongruência da opção política realizada na ordena-
ção das ações no domínio da biossegurança, é visível a falta de integração entre 
as várias Políticas Públicas em matéria ambiental, evidência que não é apenas 

63  Assim dispõe o artigo 2º, inciso VIII, da Lei n. 10.650/03: “Art. 2º Os órgãos e entidades da Administração Pública, 
direta, indireta e fundacional, integrantes do Sisnama, ficam obrigados a permitir o acesso público aos documentos, ex-
pedientes e processos administrativos que tratem de matéria ambiental e a fornecer todas as informações ambientais que 
estejam sob sua guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico, especialmente as relativas a:
[...]
VIII - organismos geneticamente modificados.
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censurável no plano da moralidade pública, mas principalmente, no plano de sua 
compatibilidade com a ordem constitucional brasileira, que impõe, como visto, 
deveres ao Estado, no sentido de exposição pública dos processos de tomada de 
decisões, e fundamentalmente, de exposição pública da organização e do procedi-
mento de toda e qualquer espécie de atividade tenha desenvolvimento a partir de, 
ou através de agente público, ou no espaço da Administração Pública.

Sendo assim, não é possível admitir uma irrestrita margem de conformação 
dos deveres de proteção do Estado, aos Poderes Públicos, mas senão em estrita 
conformidade com os objetivos ou opções admitidas ou autorizadas pela ordem 
constitucional.

E seguramente, é perfeitamente admissível que em um Estado democrático 
de Direito, as funções públicas ainda dependam de que se garanta maior ou me-
nores graus de poder de conformação dos meios através dos quais os objetivos 
públicos terão que ser realizados, mas não o é, que para que esses objetivos sejam 
atingidos, tais escolhas e julgamentos sejam realizados em segredo, comporta-
mento que é censurado com severidade pela Constituição da República, seja nas 
relações jurídicas públicas (através da proteção da garantia de publicidade)64, seja 
nas relações privadas (mediante a proibição do anonimato)65, mas que se encontra 
sob a proteção da nova Lei de Biossegurança, como se verificará adiante, por oca-
sião da análise de seu processo de decisão específico.

4. OS DÉFICES DE PROTEÇÃO NORMATIVA NO PROCESSO DE DECISÃO SOBRE A 
BIOSSEGURANÇA DE OGMS

Analisando-se sumariamente a estrutura dos processos de decisão sobre a 
biossegurança e, especialmente, sobre a autorização para uso científico e comer-
cial dos organismos geneticamente modificados, constata-se a existência de pelo 
menos três graves indícios de défice democrático.

O primeiro está relacionado à forma de organização dos processos de deci-
são proposta pela Lei n. 11.105/2005.

Nota-se, nesse sentido, o privilégio por uma abordagem eminentemente ins-
titucionalizada para a gestão dos riscos, concentrando a decisão sobre a inocui-
dade/biossegurança dos OGMs, a um órgão colegiado composto quase em sua 
totalidade, por representantes da comunidade científica e do Poder Público, em 
grande parte, representado por atores que não necessariamente desenvolvem ati-
vidades, ou representem interesses relacionados à matéria66.

A lei ainda propôs uma nova e segunda instância de decisão (superior), 
representada pelo Conselho Nacional de Biossegurança (CNBs), integrado ex-
clusivamente por representantes governamentais, no qual, seguindo-se idêntica 

64  Art. 37, caput, CRB.
65  Art. 5º, inc. IV, CRB.
66  Trata-se da nova composição da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNbio), que nos termos do artigo 11, 
§ 10º, admite a participação da sociedade apenas sob convite, e sem direito a voto.
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orientação proposta para a CTNBio, não foram admitidas oportunidades de parti-
cipação popular, seja para a realização de funções de controle, ou especialmente, 
para o exercício de atividades com interferências nas decisões67.

A gravidade do bloqueio às oportunidades de fiscalização e participação du-
rante os processos de debate e formação das decisões no âmbito da nova instância 
é ainda maior se considerarmos que ao CNBs também foi reservada a atribui-
ção de formular e implementar a Política Nacional de Biossegurança (PNB), bem 
como, a de decidir em última instância sobre as autorizações e sobre a liberação 
do uso comercial dos OGMs68.

Ressalte-se que o poder de decisão foi, de certo modo, distribuído entre as 
duas instâncias, de acordo com a qualidade do julgamento e da função atribuída 
a cada uma delas.

Com o novo texto, a CTNbio, que antes apenas avaliava em parecer conclu-
sivo, os aspectos relacionados à biossegurança dos OGMs, passou a deter poder 
de decisão originário, limitado à avaliação da biossegurança desses organismos, 
não apenas em relação às atividades de pesquisa, mas também sobre seu uso co-
mercial69, sendo sua decisão, vinculante para todos os órgãos administrativos em 
relação à matéria biossegurança70.

Ao CNBs, reservou-se não apenas, como já mencionado, o poder de decisão 
em última instância, mas também, uma perigosa capacidade de realizar juízos 
sobre a conveniência e oportunidade sobre a liberação para uso comercial dos 
OGMs e derivados, sempre a pedido da CTNBio71.

O segundo indício também está relacionado à atividade dos órgãos de 
decisão da nova estrutura proposta pela lei. Trata-se do poder conferido à 
CTNBio de avaliar e decidir sobre a exigência ou dispensa de estudo prévio 
de impacto ambiental, segundo sua avaliação sobre o potencial de impacto da 
atividade72.

Nesse sentido, a nova lei continua a reproduzir a mesma controvérsia 
gerada no contexto do texto normativo revogado, ao manter a subtração arbi-
trária da obrigatoriedade da realização da investigação científica sobre os ris-
cos através do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EPIA), cujos resultados 
e conclusões deveriam ser objeto de publicidade na forma de um Relatório de 
Impacto Ambiental73, e através do ainda hoje, principal instrumento previsto 
para tal finalidade pela ordem jurídica brasileira, as audiências públicas74.

67  Em relação ao CNBs, a solução proposta pela lei foi sensivelmente diferenciada, oportunizando, excepcionalmente, o 
ingresso de entidades da sociedade civil nas reuniões, desde que a convite de algum dos membros do conselho. (artigo 9º, 
§ 3º, Lei n. 11.105/2005).
68  Artigo 8º, incisos II e III.
69  Artigo 14, inciso XII.
70  Artigo 14, § 1º. Este dispositivo, dentre outros, foi objeto de impugnação e de requerimento de suspensão de sua eficá-
cia, através da ADIn n. 3526, proposta pelo então procurador-geral da República, Cláudio Fontelles, tendo por relator, o 
excelentíssimo senhor Ministro Celso de Mello.
71  Artigo 8º, inciso II, Lei n. 11.105/2005.
72  Artigo 16, §§ 2º e 3º. Os dispositivos também tiveram requerida a suspensão de sua eficácia através da ADIn n. 3526.
73  Artigo 9º, caput, Resolução n. 01, 1986, do CONAMA.
74  Vide Resoluções do CONAMA n. 01, de 1986; n. 09, de 1987; e 237, de 1997.
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Sua realização, ressalte-se, é dever imposto expressamente pela Constitui-
ção brasileira como condição para o desenvolvimento de qualquer obra, atividade 
ou empreendimento capaz de produzir prejuízos significativos ao meio ambiente 
(art. 225, § 1º, inc. IV)75.

A atribuição do juízo deliberativo sobre a realização do EPIA junto a um órgão 
essencialmente técnico, possui, nesse sentido, o potencial de prejudicar a própria 
oportunidade de publicidade dos resultados do processo de decisão e de gestão so-
bre esses riscos (na hipótese de deliberação negativa sobre sua realização).

Na seqüência, a terceira e mais grave evidência de défice democrático con-
centra-se no perfil fixado pela Lei n. 11.105/2005 à realização das audiências 
públicas, ao ter atribuído à CTNBio, a faculdade de realizá-las, mediante requeri-
mento da parte interessada, garantindo-se, apenas dessa forma e nessa ocasião, a 
participação da sociedade civil76.

O enfoque proposto indica a possibilidade de sua realização, independente 
da realização de EPIA, hipótese em que o instrumento de participação pública 
perderia substancial eficácia em relação à sua funcionalidade originária (que de-
corre da própria ordem constitucional, na condição de espaço de publicidade dos 
resultados do EPIA), que compreende, a saber, a função de comunicação pública 
dos riscos aos atores sociais, e como se verificará em seguida, a função de espaço 
de interferência decisória sobre o próprio processo de gestão dos riscos.

Esse défice poderia ser superado com algumas soluções tópicas relacionadas 
à necessidade de reavaliação das hipóteses de eficácia de seus resultados.

Propõe-se nesse sentido, que as decisões devem procurar considerar de for-
ma obrigatória, as manifestações dos interessados. 

A proposta privilegia a responsabilização democrática dos atores envolvidos 
no processo de decisão77, repartindo e compartilhando, efetivamente, responsabi-
lidades pela produção da decisão, entre Poder Público e sociedade.

A hipótese apresentada parece encontrar fundamento no próprio regime 
constitucional de responsabilidades compartilhadas, traçado no art. 225, ca-
put, que pretendeu reproduzir, concretamente, em todos os espaços (públicos 
ou privados), a repartição efetiva de responsabilidades na proteção do bem 
ambiental, distribuindo-as entre Poder Público e sociedade. Sendo assim, a 
gestão dos riscos através de procedimentos administrativos, não poderia pres-
cindir do perfil constitucional de responsabilização plural, também na forma-
ção das decisões.

75  Destaque-se a previsão de sua realização no texto da Resolução n. 305, 2002, do CONAMA, fixada tendo como referên-
cia normativa, a Lei n. 8974, de 1995.
76  Artigo 15, caput e parágrafo único. A matéria não foi objeto de impugnação na ADIn n. 3526, que limitou seu objeto 
ao requerimento de suspensão da eficácia do inciso IV, artigo 6º; incisos IV, VIII, XX, e parágrafo 1º, usque 6º, do artigo 
14; parágrafo 1º, inciso II, e parágrafo 2º, usque 7º, do artigo 16; bem como os artigos 30, 34, 35, 36, 37 e 39 da Lei n. 
11.105.
77  Cf., a propósito: Comissão das Comunidades Européias. Comunicação da Comissão. Para uma cultura reforçada de 
consulta e diálogo – Princípios gerais e regras mínimas de consulta das partes interessadas pela Comissão. COM (2002) 
704 final. Bruxelas, 11 de dezembro de 2002.
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Isso porquê “[...] os problemas do ambiente não podem nem devem ser ques-
tões de pequenos auditórios esclarecidos, mas cheios de ruído, já pelo seu carácter 
planetário, já pelas incidências que eles têm no ‘último homem.”78

O desenvolvimento desse enfoque permite que a sociedade possa interferir 
de forma eficaz no resultado dos processos de decisão, parecendo, de outra forma, 
a abordagem mais próxima de uma proposta viável para a reordenação do modelo 
brasileiro de audiências públicas em matéria ambiental.

O que se pretende é enfatizar a necessidade de se trabalhar com outra pers-
pectiva para a organização dos processos de formação das decisões sobre a bios-
segurança, baseando-se em um modelo diferenciado de relacionamento entre a 
ciência, política e sociedade, no sentido do que Jasanoff define como politização 
da ciência79.

Não se trata de sujeitar os responsáveis pela formação das decisões, aos 
interesses da indústria, ou aos efeitos do poder econômico ou mesmo do próprio 
Estado, mas apenas de permitir a inserção de variáveis como transparência e res-
ponsabilidade na atividade científica80.

De forma distinta do perfil proposto pela Lei n. 11.105/05, a realização de 
audiências públicas deve ser compreendida como o último momento de um pro-
cesso de decisão complexo. Trata-se de compreendê-las em uma abordagem onde 
seriam a conseqüência necessária do desenvolvimento de processo de gestão de 
riscos significativos, definido pela ordem constitucional brasileira na condição de 
dever, na forma da realização do EPIA81.

A importância da consolidação dessa identidade para as audiências públi-
cas no contexto da nova Lei de Biossegurança está relacionada à proposição de 
uma segunda funcionalidade que foi subtraída pela norma em referência, a de 
oportunizar a interferência pública no processo de decisão, permitindo que possa 
contribuir, obrigatoriamente, na formação das decisões, mediante o respeito das 
autoridades públicas dos deveres de motivar e de considerar os argumentos dos 
interessados em seus julgamentos.

Não se quer, com isso, afirmar que uma posição ou uma leitura parcial dos fatos 
proposta pela sociedade no espaço de uma audiência pública, vincularia de forma 
direta o resultado da decisão a ser tomada sobre os riscos envolvidos nas relações.

Cabe aqui uma pequena digressão sobre a forma de julgamento e sobre o 
objeto de julgamento presentes nas audiências públicas.

Nesta, mais do que considerar os fatos da forma pela qual são apresentados 
pela coletividade, a autoridade decisória deveria também atribuir maior relevância 
em seu julgamento, às manifestações pertinentes à percepção dos riscos para a 
influência, positiva ou negativa, na formação da decisão.

78  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Actos autorizativos jurídico-públicos e responsabilidade por danos ambientais. 
Boletim da Faculdade de Direito. Coimbra: Universidade de Coimbra, Vol. LXIX, p. 4, 1993.

79  JASANOFF, Sheila. Citzens at Risk: Cultures of Modernity in the US and EU. Science as Culture. Vol. 11, n. 3, p. 370, 
2002.
80  Idem, ibidem.
81  Artigo 225, § 1º, inc. IV.
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Isso porque, como bem reconhece Jasanoff, os julgamentos realizados por 
leigos, refletem apenas pontos-de-vista diferenciados sobre as implicações sociais 
da tecnologia, percepções diferenciadas sobre a viabiliade de controle, e princi-
palmente, julgamentos distintos sobre a justiça na distribuição dos riscos e bene-
fícios, de modo que, divergências entre os cientistas e os leigos não podem ser 
admitidas como representação da ignorância, lacuna na compreensão da ciência, 
ou mesmo, como simples resistência ao progresso ou à tecnologia82. E decisões 
que não respeitem essa avaliação podem ser profundamente anti-democráticas, 
mesmo que tenham o suporte de argumentos técnicos irrepreensíveis83.

Portanto, o resultado dos debates públicos deveria vincular a decisão, no 
sentido de que os responsáveis pelo julgamento considerassem obrigatoriamente 
(de forma positiva ou negativa), os fatos e as percepções sobre os riscos da coleti-
vidade, e avalissem as manifestações de forma pertinente, congruente e racional.

Sustentar-se um direito à informação e um direito à intervenção pública nos 
processos de decisão não importaria, portanto, uma vinculação em termos de re-
sultados, mas uma vinculação do processo de formação desses resultados, que diz 
respeito sobre a forma como os resultados terão que ser, necessariamente, consti-
tuídos e obtidos, que devem responder a uma demanda crescente por procedimen-
tos de organização de decisões que adotem uma abordagem precaucional.

Enfatizar o desenvolvimento de um enfoque precaucional para a formação 
das decisões sobre a biossegurança e sobre a comercialização dos alimentos ge-
neticamente modificados, mediante a conjugação de valores como transparência, 
publicidade e responsabilidade no processo de avaliação e de tomada de decisões 
constituem medidas que estão associadas ao que Jasanoff chama de tecnologias 
da humildade84. Humildade porque representam a admissão da incapacidade da 
ciência de conhecer e propor soluções a todos os problemas, e de permitir assim, 
que se possa lidar, mediante outros instrumentos, com a gestão da incerteza, ou 
em outras palavras, permitir que se proponha novas atitudes de gestão, baseadas 
muito mais em pretensões de investigação e de conhecimento, do que em preten-
sões de definião e conclusão.

Nesse sentido, um enfoque precaucional opõe-se frontamente a modelos de 
gestão baseados em avaliações quantativas de riscos, tal como o que identifica 
a cutura norte-americana, uma vez que esses modelos tendem a apenas facilitar 
a gestão e o controle do que se conhece, mas não são adequados para justificar 
medidas precaucionais, que estão associadas justamente, a áreas permeadas pela 
ignorância, pela incerteza e pelo conflito85.

Uma segunda importância desse significado funcional proposto para as audi-
ências públicas em matéria de biossegurança de OGMs reside na fixação de restri-

82  JASANOFF, Sheila. Citzens at Risk: Cultures of Modernity in the US and EU. Science as Culture. Vol. 11, n. 3, p. 369, 
2002.
83  Idem, ibidem.
84  JASANOFF, Sheila. Citzens at Risk: Cultures of Modernity in the US and EU. Science as Culture. Vol. 11, n. 3, p. 377, 
2002.
85  JASANOFF, Sheila. Citzens at Risk: Cultures of Modernity in the US and EU. Science as Culture. Vol. 11, n. 3, p. 377, 
2002.
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ções à capacidade de livre apreciação e deliberação das autoridades responsáveis 
pela tomada de decisões, influindo decisivamente sobre a delimitação da medida 
de discricionariedade dos julgamentos sobre a biossegurança dos organismos, ou 
sobre a liberação comercial dos mesmos.

De todo o exposto, pode-se argumentar, portanto, que a participação pú-
blica não depende, necessariamente, da proteção formal de instrumentos de 
participação pública no procedimento, mas sim, da organização de condições 
concretas de eficácia desses instrumentos, dependendo, sobretudo, da conju-
gação de dois fatores: a confiança entre os atores envolvidos, e a cooperação 
entre estes atores.

Sem confiança e cooperação entre sociedade e os especialistas, não é pos-
sível conceber condições para o desenvolvimento de condições satisfatórias de 
democracia ambiental.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 A partir da análise realizada, pode-se concluir que o modelo de processo de 
decisão proposto pela nova Lei de Biossegurança (concentrando juízos delibera-
tivos sobre a liberação de OGMs junto à atividade exclusiva de órgãos técnicos 
ou políticos), compromete severamente a pretensão de intervenção da sociedade 
na deliberação sobre novas tecnologias que possuem grande aptidão de produzir 
efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde humana, sonegando-lhe espa-
ços públicos de comunicação, e violando garantias constitucionais vinculadas à 
publicidade administrativa, e o direito à informação, que também devem vincular 
a atividade dos órgãos de decisão instituídos pela nova norma.

5.2 A garantia de participação efetiva da sociedade nos processos de decisão 
relacionados à biossegurança exige a revisão do atual modelo de consideração 
dos resultados das audiências públicas proposto pela Lei n. 11.105/2005, pro-
pondo-se-lhe não apenas uma função consultiva, mas a condição de espaço de 
interferência decisória, permitindo que os atores sociais também tenham con-
dições, de, oportunamente, contribuir para a formação do resultado decisório 
sobre os riscos no domínio da biossegurança.

5.3 A imposição de um modelo de transparência e abertura social na gestão 
da informação ambiental também pode ser compreendida como uma conseqü-
ência da execução de deveres de proteção do Estado e de deveres atribuídos à 
coletividade, instituídos com o objetivo de promover a efetividade do próprio 
direito fundamental ao meio ambiente.

5.4 A gestão da informação ambiental em um Estado de Direito que também é 
orientado pela necessidade de concretizar objetivos ecológicos, impõe o aten-
dimento de demandas de democracia ambiental, mas afirma, sobretudo, um 
compromisso ético, social e jurídico com a inovação responsável.
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1. NOTAS INTRODUTÓRIAS

Pretendo enfrentar neste ensaio as possibilidades de análise e decisão de 
tema envolvendo a proteção do meio ambiente a partir do que vou chamar de Te-
oria Procedimental do Direito e sua aplicabilidade à solução de casos concretos. 
Para tanto, num primeiro momento, quero demarcar alguns pressupostos teóricos 
que delimitam o significado deste marco referencial utilizado, para em seguida 
extrair dele categorias e conceitos chaves à constituição da argumentação jurídica 
fundamentadora da decisão judicial, necessariamente vinculada a uma adequada 
Teoria do Sistema Jurídico conformada aos Direitos Fundamentais.

Ao fim, pretendo testificar estes elementos reflexivos e pragmáticos à solu-
ção de um caso concreto envolvendo o meio ambiente e sua proteção, que se deu 
junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

2.  ELEMENTOS PRELIMINARES E IDENTIFICATÓRIOS DE UMA TEORIA  
PROCEDIMENTAL DO DIREITO

Tenho reiteradamente asseverado que o nominado Estado Democrático de 
Direito estabelecido pela ordem constitucional contemporânea no Brasil tem 
como marca identificatória mais sensível, normativa e pragmaticamente falando, 
o fato de ir ao encontro de medidas urgentes voltadas às garantias da dignidade 
da pessoa humana, no sentido de minimizar os efeitos do modelo de crescimento 
econômico imposto pelo mercado transnacionalizado (sem transformá-lo radical-
mente), cumprindo quiçá um papel revolucionário (tal qual o da burguesia e do 
Estado de Direito quando do rito de passagem do medievo à modernidade).1

1  Ver o texto LEAL, Rogério Gesta. Teoria do Estado: cidadania e poder político na modernidade. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2003. Igualmente ver o texto de PASCUAL, Carlo García. Legitimidad Democrática y Poder Judicial. Valencia: 
E. Alfons el Magnánin, 2001, p. 49 e segs. 
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É deste histórico e cenário que se pode visualizar, progressivamente, o surgi-
mento de um Judiciário promovedor de medidas sociais compensatórias e mesmo 
satisfativas para determinadas demandas individuais e coletivas, e aqui podemos 
citar os casos das decisões judiciais envolvendo fornecimento de medicamentos, 
garantia de energia elétrica e água, que se avolumam nos Tribunais de todo o 
país.2

Todavia, estes comportamentos jurisdicionais, na verdade, se são importan-
tes numa análise de cumprimento de sua função social imediata, não podem ser 
tomados como fórmulas substitutivas e mesmo emancipadoras dos demais pode-
res instituídos e de suas funções democráticas – inclusive no plano filosófico do 
seu significado –, eis que precisam ser cotejados no âmbito específico da idéia 
revisada de Democracia Representativa, ainda vigente nos sistemas políticos oci-
dentais3.

Na verdade, o que está em jogo é saber dimensionar, neste particular, as 
diferenças constitutivas das atividades/funções legislativas, executivas e judican-
tes numa ordem democrática e os significados disto em termos de Democracia 
Representativa4.

No âmbito da filosofia, tal problemática é expressa por Habermas em termos 
de justificação e da aplicação do sistema normativo:

In any case, the constitutional judicial review initiated by individual cases is 
limited to the application of (constitutional) norms presupposed as valid; thus 
the distinction between discourses of norm application and those of norm jus-
tification offers at least an argumentation-theoretic criterion for demarcating 
the respective tasks that the judiciary and the legislature can legitimately ac-
complish5.

O autor alemão aqui estaria interpretando a Constituição na direção que Jonh 
H. Ely6 o faz, ou seja, de uma forma processual; a Constituição como o instrumen-

2  Neste cenário, há toda uma rede de fomento para que os juízes desempenhem um papel especial e importante, pois, 
através de perquirições interdisciplinares, vão delimitando os interesses sociais, para os fins de equilibrar e estabelecer 
contrapesos jurisdicionais em face das diferentes reivindicações societárias, criando eles próprios regras apropriadas que 
refletem esse equilíbrio. Ver o texto de SPIRO, Peter. The Judiciary and Legislation: on the role and legitimacy of Consti-
tutional Adjudication. New York: Westview Press, 2005, p. 119.
3  Reforça esta idéia LEAL, Rosemiro Pereira. Processo e Hermenêutica Constitucional a partir do Estado de Direito 
Democrático. Revista do Curso de Direito da Faculdade de Ciências Humanas – FUMEC, v. 6, Belo Horizonte, 2003, p. 
29: A escolha axiológica e personalíssima do bom ou deontológica do correto, a pretexto de que só o intérprete-aplicador 
de um direito de sua exclusiva compreensão teria voz audível pela sentença, desconhece que o provimento é um discurso 
suscetível a igual taciturnidade quando proferido à distância da lei, porque a voz do juiz, na Sociedade Jurídico-política de 
Direito Democrático, há de ser legífona e não autófona.
4  E não estou dizendo, com isto, que Judging serves the community in two ways: by doing justice according to law in 
each case and by maintaining the rule of law in the community at large, como quer BRENNAN, Gerard. Judicial Ethics 
in Australia. Sidney: LBS, 1997, p.119, numa perspectiva reducionista da função jurisdicional nas democracias contem-
porâneas.
5  Cf. HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms: contribuctions to a discourse theory of law and democracy. 
Cambridge: MIT Press, 1998, p. 119.
6  Cf. ELY. John Ely. Democracy and Distrust. Cambrigde: Harvard University Press, 2000.  Habermas lembra que Ely parte 
da idéia de que a Constituição Americana regula, em primeira linha, problemas de organização e procedimento, não sendo 
talhada para a distinção e implementação de valores fundamentais (cf. HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre 
faticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, v. 1, p. 326).
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to que regula a organização e a solução processual de problemas sociais, regulação 
esta que possui, por sua vez, normas de operacionalização que são constitutivas 
das escolhas políticas e axiológicas dos envolvidos por estes problemas.

É no bojo do processo/procedimento já delineada pela norma constitucional 
e também pela infraconstitucional que a jurisdição deve criar um efetivo espaço 
democrático e participativo de comunicação intersubjetiva, voltada ao entendi-
mento e à pacificação do conflito. Para tanto, todavia, deve estar munida e muni-
ciar a todos os envolvidos com razões de justificação e fundamentação das pos-
sibilidades de solução do caso, o que se obtém através de todos os momentos da 
lide, avaliando-os em face do plexo axiológico que informa o sistema jurídico e a 
Sociedade Democrática de Direito que o constituiu.

Fix-zamudio lembra que avec ce droit constitucionnel d’action, les Consti-
tutions d’Amerique consacrent, avec une certaine ampleur, le droit à la defense en 
justice, considéré comme un droit inhérent à la personne humaine et inviolable7, 
dando conta, pois, que na própria América Latina o tema dos direitos processuais 
constitucionais já vem sendo considerados como fundamentais à condição de su-
jeito de direito contemporâneo, isto desde a década de 1960.8

Na jurisdição alienígena da mesma forma a orientação segue esta senda, na 
medida em que, a título de exemplificação, a experiência italiana dá conta de que 
a garantia constitucional por ela deferida a título de direito à tutela jurisdicional 
não se limita a proteger o abstrato direito de ação, tal como o concebe o direito 
processual moderno. Todo e qualquer embaraço ao exercício dos direitos substan-
ciais ou aos interesses legítimos, seja no plano formal seja no material, configura 
denegação da tutela jurídica devida pelo Estado aos indivíduos.

O processo devido ou o justo processo tem de se mostrar idôneo a uma ade-
quada atuação da garantia constitucional de justiça, de sorte que, nesse aspecto, é 
inconstitucional a lei ou o comportamento processual cujo efeito prático seja criar 
uma situação que, mesmo não impedindo o exercício do direito de ação (direito 
de acesso ao tribunal), cria tal desequilíbrio jurídico entre as partes – e suas cir-
cunstâncias materialmente identificadas - que, in concreto, preconstitui, ainda que 
de fato, o êxito do processo subordinando-o praticamente à atividade processual 
de uma só das partes.9

Ao longo do tempo, contudo, o sistemas jurídicos ocidentais foram se aper-
feiçoando exatamente para estarem mais conforma a norma fundamental que os 

7  FIX-zAMÚDIO Héctor. Les garanties constitutionnelles des parties dans le proces civil en Amérique Latine. In MAURO 
CAPPELLETTI et DENIS TALLON, Les garanties fondamentales des parties dans le proces civil. Paris: Dalloz, 1973, 
p. 65.
8  Tais informações podem-se encontrar também em MIRANDA, Jorge. Constituições de Diversos Países. Lisboa: Impren-
sa Nacional - Casa da Moeda, 1979, vol. II, p. 379.
9  Como quer COMOGLIO, Luigi Paolo. La Garanzia Constituzionale dell’azione ed il processo civile. Padova: Cedam, 
1990, p. 155. No Brasil, ver o texto de THEODORO JUNIOR, Humberto. As garantias constitucionais do processo civil. 
In Revista de Jurisprudência Brasileira – JB-, vol.159. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, pp. 37/54. Neste sentido, é 
que a jurisdição tem de se prestar como um efetivo espaço público de debate garantidor das prerrogativas dos envolvidos 
direta ou indiretamente com a decisão judicial decorrente, notadamente reconhecendo as diferenças que os identificam – o 
que demanda tratamento, por vezes, diferenciados a um e a outro, em face do interesse envolvido ou das particularidades 
mesmo dos sujeitos de direito de que se trata.
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guia: a Constituição, nuclearmente em face dos direitos e garantias fundamentais 
que lhe dá sentido. Impõe-se avaliar tal perspectiva agora.

3. PROGNÓSTICOS DO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO ORIENTADO PELOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS E SUA DIMENSÃO AMBIENTAL

Já tive oportunidade de sustentar que, a partir de Habermas, a tese de que the 
modern legal order can draw its legitimacy only from the idea of self-determina-
tion: citizens should always be able do understand themselves also as authors of 
the law to which they are subject as addressees10. 

Ratificando aqui sua crença nas teorias contratualistas de fundamentação 
do poder político e mesmo da noção de sociedade decorrente daí, Habermas 
vai mais além, porque – a partir de sua virada lingüística (linguistic turn) e com 
uma Teoria do Discurso –, constrói o que se pode chamar de um novo funda-
mento para o poder político e o seu exercício institucional e social (dentre eles 
os dos poderes executivo, legislativo e judiciário), qual seja, o de entendimento 
deontológico (deontological undertanding) da condição de cidadania e sujeito 
de direito. Em outras palavras, o modelo de discurso/ação deliberativo na de-
mocracia refunda a noção de contrato social, no sentido de conceber a comu-
nidade regulada normativamente como constituída não pela forma do contrato 
jurídico avençado entre os seus pares e criador do Estado, mas constituída 
pelo processo discursivo/ativo da construção de consensos fundada em valores 
conscientemente compartilhados.

Assim é que um dos argumentos centrais desenvolvidos no texto Faticida-
de e Validade11, passível de ser aproveitado aqui, é o que demonstra que há uma 
relação interna e condicionante – e não simplesmente histórica e contingente as-
sociação – entre as normas jurídicas e a democracia (com suas representações 
institucionais), assim como ocorre com a relação entre as previsões formais de 
equidade e suas dimensões materiais, caso contrário se esvaziaria o próprio sen-
tido do sistema jurídico como um todo12. Tal relação evidencia-se no âmbito do 
conceito de lei como resultado de procedimentos que veiculam os interesses so-
ciais pela via da comunicação e interlocução dos sujeitos afetados pela norma, 
pondo-se como mais democrático aqueles procedimentos que mais se aproximam 
da manifestação da vontade popular direta.

A legal order is legitimate to the extent that it secures the equally fundamen-
tal private and civic autonomy of its citizens; but at the same time it owes 
its legitimacy to the forms of communication which are essential for this 

10  Cf. HABERMAS, Jürgen. Tanner Lectures on Human Values. New York: New York University Press, 1986, p. 28, em 
que o autor vai retomar estas reflexões de forma mais sistematizada no texto Faticidade e Validade, de 1992. Tratei desta 
abordagem no texto LEAL, Rogério Gesta. As potencialidades lesivas à democracia de uma jurisdição constitucional inter-
ventiva. In Revistado do Instituto de Hermenêutica Jurídica, vol.1, nº4. Porto Alegre: IHJ, 2006, p.353.
11  HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre faticidade e validade. Op. Cit.
12  Idem, p. 47.
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autonomy to express and preserve itself. That is the key to a proceduralist 
conception of law13.

Mas como se estabelece a relação entre a manifestação da vontade social em 
face do sistema jurídico que a regula no dia a dia de seu evolver? Dá-se pela via da 
transmutação desta vontade em códigos normativos constitucionais e infraconsti-
tucionais (tanto princípios como regras). Tais comandos vinculantes estabelecem, 
em caráter exemplificativo, as possibilidades emancipatórias do convívio social, 
ratificando suas funções civilizatórias e compromissórias à inclusão dos sujeitos 
de direitos na ambiência do tecido social.

Estou dizendo que as normas insertas no sistema jurídico vigente, enquan-
to deontológicas, seja na forma de princípios ou regras, constituem um momen-
to objetificante das normas axiológicas previamente demarcadas pelo processo 
político e legislativo legítimo da manifestação de vontade da soberania popular, 
identificando as eleições comunitárias atinentes à vida que desejam partilhar, a 
partir, por óbvio, dos pressupostos mínimos existentes para tanto (constituídos 
por esta mesma Soberania), a saber: the basic rights to conditions of live which 
are socially, technically and ecologically secure to the degree necessary for equal 
ability to make use of rights14.

Neste sentido, mister é que se identifique de que maneira tais parâmetros 
normativos abordam o tema do meio ambiente, objeto deste estudo particular. 

De pronto importa referir que qualquer sistema jurídico ocidental pode ser 
tomado em, pelo menos e preambularmente, duas acepções: a gramatical (em face 
de seus enunciados que pretensamente estão racionalmente constituídos e concate-
nados), e a pragmática (enquanto projeção empírica de seus comandos sobre a reali-
dade circundante do cotidiano das pessoas). Daí que se diz que o sistema jurídico é 
sempre o que ele expressa e a sua testificação empiriocriticista15 – haja vista a com-
plexidade do processo relacional que ele mantém com a conjuntura incontrolável do 
tempo e do espaço em que opera. Em face disto, pode-se sustentar que as formas de 
interpretação e aplicação do sistema jurídico assim concebido devem ter presente 
a criação de condições para que a norma interpretada e aplicada ao caso concreto 
tenha eficácia (temporal e espacial), sempre no sentido da realização dos elementos 
axiológicos que o fundaram e que vinculam a todos sob sua égide.

13  Cf. HABERMAS, Between facts and norms, op. cit., p. 493. Tal perspectiva se afasta da assertiva de que as teses de 
Habermas pretendem instituir uma salvaguarda às relações sociais que não é de ordem jurídica, o que implicaria uma 
autonomia da Sociedade diante do Direito (como quer STRECK, Lenio Luis. Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005, p.176, isto porque, na realidade, quaisquer salvaguardas – institucionais ou não – dos sujeitos de direito são 
trabalhadas pelo filósofo tedesco numa acepção epistemológico-argumentativa, tomando como pressuposto lógico-cons-
titutivo o seu processo/procedimento de construção, bem como a forma de operacionalização individual e coletiva delas, 
reciprocamente condicionadas pela necessidade de justificação e fundamentação racional-comunicativa. Assim, é óbvio 
que é a ordem jurídica legitimamente forjada por consensos comunicativos que garante a autonomia não diretamente da 
sociedade, mas dos sujeitos que a constituem (os quais, por sua vez, ensejam a formatação de um modelo de Sociedade 
historicamente situada e compromissada, axiológica e deontologicamente).
14  Conforme HABERMAS, Jürgen. Postscript to Between Facts and Norms. In New York University Law Journal, E. 154. 
New York University Press, sep. 2004, p. 50.
15  VERDROSS, Alfred. La filosofía del derecho del mundo occidental. México: Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, 1982, p.118.
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Estou asseverando que de nada adianta a aplicação de norma que venha a ser 
absolutamente desconectada de uma realidade histórica que não mais comporta 
aquela interpretação, ou que não leve em conta o universo de variáveis que estão 
presentes empiricamente no caso. Entretanto, o oposto não pode ocorrer, que seria 
o intérprete responsável pela aplicação da norma ao caso concreto deixar de dar o 
seu correto direcionamento valorativo, oferecido pela Constituição, especialmen-
te por seus princípios fundamentais.

De outro lado, a noção de sistema jurídico que tomo como base aqui, precisa 
ser sempre relevada, na dicção do que sustenta Savigny16, no sentido de permanen-
temente lembrar a necessária concatenação interior que liga todos os institutos jurí-
dicos e as regras de Direito a uma grande unidade ordenadora das relações sociais.

 Tal unidade sistêmica tem, por sua vez, à luz do que dispõe Robert Alexy17, 
três níveis, que se constituem em: ‘regras’, ‘princípios’ e ‘procedimentos’; funda-
das, pois, na idéia da razão prática do direito, passível de controle e constituição 
dialógica pelos atores atingidos ou envolvidos em qualquer relação intersubjetiva 
decisional sobre interesses e pretensões, privadas e públicas. 

Hay que excluir un legalismo estrictamente orientado por las reglas. Por razo-
nes de racionalidad práctica, es irrenunciable la presencia de principios y com 
ello - dicho com outra terminología - de valores en el sistema jurídico. En un 
Estado constitucional democrático, los principios tienen si no exclusivamente 
sí en una buena parte su ubicación jurídico-positiva en la Constitución.18

Quando o sistema jurídico brasileiro fala do meio ambiente, o faz pela via de 
dispositivos de natureza principiológica e regratória, alguns inscritos no art.225, da 
Constituição Federal de 1988, bem como em outros comandos dispersos tanto na Car-
ta Política como na legislação infraconstitucional, que orientam a interpretação e apli-
cação da legislação e também da política ambiental, dentre os quais podemos destacar 
os seguintes: o princípio da prevenção, o princípio do poluidor-pagador ou princípio 
da responsabilização, e o princípio da cooperação ou da participação19. Estes princí-
pios, só para dizer o mínimo, estão condensados, ao lado de outros, nas disposições 
normativas federais, estaduais e municipais brasileiras atinentes à espécie.

Decorre daqui a tese de que a política ambiental não prescinde apenas da 
atuação do poder público, mas de ações solidariamente responsáveis que envol-
vam tanto o Estado quanto a coletividade, pois:

[...] os administradores, de meros beneficiários do exercício da função ambien-
tal pelo Estado que eram passam a ocupar a posição de destinatários do dever 
poder de desenvolver comportamentos positivos, visando àqueles fins. Assim, o 
traço que distingue a função ambiental pública das demais funções estatais é a 
não exclusividade do seu exercício pelo Estado.20 

16  SAVIGNY, Fredrich Carl. Sistema del Diritto Romano Attuale. Turim: Daltricce, 1960, pág.118.
17  ALEXY, Robert. El concepto y la validez del derecho. Barcelona: Editorial Gedisa, 1997, pág.174.
18  Idem, pág.176.
19  Como quer DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Max Limonada, 2002, p. 164 e seguintes.
20  GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e crítica. São Paulo: Malheiros, 2004, 
p.119.
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De outro lado, qualquer política ambiental tem de levar em conta: 1) a ado-
ção de medidas preventivo-antecipatórias em vez de medidas repressivo-mediado-
ras; 2) o controle da poluição na fonte, ou seja, na origem (especial e temporal); 
quanto à polícia do ambiente esta deve ser exercida no sentido de obrigar o polui-
dor a corrigir e recuperar o ambiente21.

Em face destes princípios é que a doutrina especializada brasileira tem se 
referido à importância de um outro princípio, o da precaução, como um dos prin-
cipais orientadores das políticas ambientais, além de ser elemento estruturante do 
direito ambiental. No Direito Positivo Brasileiro, o Princípio da Precaução tem 
seu fundamento na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), 
mais especificadamente no seu artigo 4°, I e IV, que expressa a necessidade de ha-
ver um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a utilização dos recursos 
naturais, e também introduz a avaliação do impacto ambiental como requisito para 
a instalação da atividade industrial.

A Constituição Federal vigente, da mesma forma, incorporou o Princípio da 
Precaução em seu artigo 225, § 1°, V, ao asseverar que todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Tais perspectivas estão a impor ao Estado e à coletividade uma nova postura 
e comportamento em relação às questões ambientais, pois tais princípios exigem 
que sejam adotadas medidas ambientais que, num primeiro momento, obstem o 
início de uma atividade potencialmente e/ou lesiva ao meio ambiente, atuando 
também quando o dano ambiental já está concretizado, para que os efeitos dano-
sos sejam minimizados ou cessados.

Assim, conforme Antunes22, a precaução não só deve estar presente para 
impedir o prejuízo ambiental, que possa resultar das ações ou omissões humanas, 
como deve atuar para a prevenção oportuna desse prejuízo. Evita-se o dano am-
biental através da prevenção no tempo certo. 

Esta nova dimensão do direito ambiental com seus elementos normativos 
postos tem inaugurado ações administrativas e judiciais preventivas que não se 
limitam à eliminação dos efeitos lesivos ao meio ambiente, mas antecipam e pre-
vinem a ocorrência de uma atividade potencialmente danosa. 

Precaução é cuidado. O princípio da precaução está ligado aos conceitos de 
afastamento de perigo e segurança das gerações futuras, como também de sus-
tentabilidade ambiental das atividades humanas. Este princípio é a tradução 
da busca da proteção da existência humana, seja pela proteção de seu ambiente 
como pelo asseguramento da integridade da vida humana. A partir desta pre-
missa, deve-se também considerar não só o risco eminente de uma determina-
da atividade, como também os riscos futuros decorrentes de empreendimentos 

21  CANOTILHO, J. Actos jurídicos públicos e responsabilidade por danos ambientais. In Boletim da Faculdade de Direito.
Coimbra, v. 9, 1993. p. 47.
22  ANTUNES, Paulo de Bessa. Curso de direito ambiental: doutrina, legislação e jurisprudência. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001. p. 79 e seguintes. Da mesma forma MACHADO, Paulo Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 
2001. p. 57.
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humanos, os quais nossa compreensão e o atual estágio de desenvolvimento da 
ciência jamais conseguem captar em toda densidade. 23

A partir da idéia de precaução, consagra-se o critério da probabilidade na 
tomada de decisões que envolvam a questão ambiental, em detrimento do critério 
da certeza. Ou seja, enquanto que ao demandado incumbe o dever de demonstrar, 
efetivamente, que a atividade desenvolvida não é lesiva ao meio ambiente, exigin-
do-se, portanto, certeza absoluta da inofensividade de sua prática, ao demandante 
cabe demonstrar que há probabilida3dico, entretanto, importa ter presente alguns 
critérios de aplicação das normas (regras e princípios), por procedimentos racio-
nais e controláveis, dentre os quais quero destacar o da ponderação dos interesses 
envolvidos. Tem-se, então, na dicção de Suzana Toledo, que:

A questão da ponderação radica na necessidade de dar a esse procedimento um 
caráter racional e, portanto, controlável. Quando o intérprete pondera bens em 
caso de conflito entre direitos fundamentais, ele estabelece uma precedência 
de um sobre o outro, isto é, atribui um peso maior a um deles. Se se pode esta-
belecer uma fundamentação para esse resultado, elimina-se o irracionalismo 
subjetivo e passa-se para o racionalismo objetivo. 24

É com base neste racionalismo objetivo que Canotilho assevera que as idéias 
de ponderação (Abwägung) ou de balanceamento (Balancing), surgem em todo o 
lado onde haja necessidade de encontrar o direito para resolver casos de tensão 
(Ossenbühl) entre bens juridicamente protegidos.25

Aqui é que o enquadramento sistêmico-constitucional ganha fôlego na solu-
ção do caso concreto, mediado pela interpretação do operador do direito, para dar 
relevo à idéia de que, 

no momento de ponderação está em causa não tanto atribuir um significado nor-
mativo ao texto da norma, mas sim equilibrar e ordenar bens conflituantes (ou, 
pelo menos, em relação de tensão) num determinado caso. ..... A actividade in-
terpretativa começa por uma reconstrução e qualificação dos interesses ou bens 
conflituantes procurando, em seguida, atribuir um sentido aos textos normativos. 
Por sua vez, a ponderação visa elaborar critérios de ordenação para, em face dos 
dados normativos e factuais, obter a solução justa para o conflito de bens. 26

Em face destes elementos, posso agora passar à avaliação do caso concreto 
densificador da reflexão que foi apresentada até aqui, verificando se é possível, a 
partir destes elementos, efetivamente decidir com qualidade e maior precisão as 
demandas sociais desta natureza que se apresentam à jurisdição.

23  DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Max Limonada, 2002, p.167.
24  BARROS, Suzana de Toledo. O Princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de 
direitos fundamentais. Brasília: Brasília jurídica, 2000, pág. 172.
25  CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: Livraria Almedina, 2002, pág. 
1174.
26  Idem, pág.1.179.
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4. O ESTUDO DE CASO

O caso concreto que submeto à testificação dos argumentos construídos aci-
ma envolve Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público, nos autos 
da Ação Civil Pública proposta contra Município gaúcho e empresa nele estabele-
cido27, em face da decisão assim exarada:

“Conforme já declarado na decisão de fl.196, mantida pelo egrégio Tribunal de 
Justiça (fl.254), “a exigência legal de tratamento dos despejos domésticos pare-
ce ter sido cumprida (adoção do sistema de fossa séptica – decreto nº 23.430/74, 
art. 106) e ainda não há prova do descumprimento das condições previstas no 
art. 108 do mesmo diploma)”. O ônus da prova, portanto, incumbe ao autor. 
Digam o autor e a ré se têm interesse em produzir outras provas, em 05 dias. 
(...)”

 Nas suas razões, o agravante argumentou que a ação civil proposta visa a 
indenização e a obrigação de fazer relativa ao suposto impacto ambiental decor-
rente da venda das unidades condominiais e, segundo os elementos constantes nos 
autos da referida ação, o efluente doméstico proveniente do conjunto é depositado 
diretamente em Arroio que cruza a cidade e de onde se faz a captação para abas-
tecimento da população.

Diga-se de pronto que o ora Agravante já havia postulado, quando da inter-
posição da exordial, liminarmente:(a) a proibição de comercialização das unida-
des habitacionais, sem que os esgotos produzidos nas futuras construções fossem 
encaminhados ao tratamento adequado, (b) que a segunda agravada realizasse as 
suas expensas, o recall das unidades habitacionais no referido condomínio, (c) a 
fixação de multa de R$1.000,00 (hum mil reais) por dia de atraso no prazo estabe-
lecido para implementação do recall e multa de R$10.000,00 (dez mil reais), por 
unidade habitacional comercializada, sem a adoção das providências anteriores.

Tais perquirições foram indeferidas na época e, interposto agravo de instru-
mento, a decisão foi mantida pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul, sob o fundamento de que, diante da relevância e complexidade da 
demanda, se impunha a dilação probatória. 

Em novo Agravo de Instrumento (objeto desta avaliação), sustentou o cabi-
mento da inversão do ônus da prova, eis que o caso em debate se enquadra no que 
dispõe o art. 6º e  art.12, e seguintes, do CDC, no que se refere à responsabilidade 
dos fatos danosos decorrentes dos produtos ou serviços, bem como nos termos do 
art. 17, do mesmo diploma legal, uma vez que, para o caso em questão, podem ser 
considerados como consumidores todas as vítimas de possível evento. Destacou 
que a inversão do ônus da prova deve ser adotado quando há verossimilhança ou 
hipossuficiência e, na espécie, a primeira restou demonstrada pelos elementos já 
constantes nos autos, enquanto que a segunda restou configurada na medida em 

27  No âmbito do Agravo de Instrumento nº70015155823, da Terceira Câmara Civel do Tribunal de Justiça do Estado do 
Rio Grande do Sul, de minha relatoria.
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que, mantida a decisão atacada, não terá o agravante a possibilidade da arcar com 
os honorários periciais. 

Requereu a concessão do efeito suspensivo para determinar a suspensão da 
instrução processual, a fim de que a instituição autora não restasse submetida a 
litigar e revelar sua estratégia de posicionamento em situação na qual não lhe foi 
garantida vantagem processual a que teria direito. No mérito,  postulou o provi-
mento do apelo para que fosse determinada a inversão do ônus da prova em face 
dos fatos a serem provados, a saber: a regularidade do sistema de recepção de 
esgoto de seu empreendimento imobiliário, bem como que o seu funcionamento 
não gera qualquer sorte de degradação ambiental.

O problema central, pois, diz respeito à adequação de sistema de esgoto clo-
acal de condomínio residencial em comarca do interior do Estado do Rio Grande 
do Sul, bem como a condenação dos agravados em indenizar os danos ambientais 
causados. Em face disto, a problemática que surge é em relação às condições e 
possibilidades de se constituírem os elementos probatórios necessários à verifi-
cação da existência ou não de perigo ambiental no empreendimento imobiliário 
vergastado, e quem deve produzi-la.  Para o enfrentamento de tal questão, importa 
se fazer algumas considerações.

Registre-se que, desde o informe da Patrulhamento Ambiental (Patran) que 
trouxe à colação os primeiros informes do ocorrido, o que existe de concreto 
em termos de potencial lesividade ao meio ambiente é o despejo do esgoto sa-
nitário proveniente de Condomínio Residencial junto ao nominado Arroio Duro, 
por meio de tubulação. O informe do Município de fl.109, por sua vez, dá conta 
de que este Condomínio possui rede de esgoto servido por tratamento primário 
com fossa séptica, sendo este o tratamento usual da rede de esgotos públicos em 
todos os bairros da cidade. Por outro lado, é o próprio Ministério Público que 
constatou, nos autos, que de acordo com o projeto protocolizado na prefeitura, e 
que foi rigorosamente cumprido, cada apartamento é dotado de um fosse séptica 
que recebe toda água utilizada em sanitário, pias e outros. Essa fossa séptica se 
liga ao coletor público.

Assim, até agora, não há sequer indício de qual o impacto ambiental que 
pode decorrer daquele despejo noticiado. Todavia, cumpre levar em conta que, 
consoante informações prestadas pela empresa envolvida e pela municipalida-
de, não contestadas pelo Ministério Público: (a) não são indicados que recursos 
hídricos estão efetivamente ameaçados pelas situações descritas na exordial, 
inexistindo projeção quantitativa do dano lá sinalizado; (b) no nominado Arroio 
Duro deságuam igualmente águas de outros Bairros da cidade; (c) a comunidade 
não possui rede autônoma para escoamento de efluentes pluvial e cloacal, sendo 
ela mista; (d) o receptor de águas para o fornecimento à comunidade não é atin-
gido em face dos despejos sob comento, eis que o receptor dos recursos hídricos 
para tal desiderato encontra-se localizado em outro lugar, no alto da barragem 
do Arroio Duro, vários quilômetros antes e acima da zona urbana; (e) o referido 
arroio, no trecho em que ocorre colocação dos dejetos, não está em seu estado 
natural. Há muitos anos, por interesse econômico e para controle das cheias, o 
Arroio teve seu curso alterado e foi integralmente canalizado. Na zona urbana 
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o Arroio é um canal. Repita-se: com a abertura das comportas as águas ficam 
totalmente limpas.

Estes fatos trazidos aos autos, melhor cotejados, impuseram um questio-
namento neural à solução da controvérsia do Agravo: (1) Em nome do princípio 
da precaução à proteção do meio ambiente ora envolvido, que tipo de elementos 
probatórios iniciais devem existir a viabilizar a sindicabilidade jurisdicional pos-
tulada pelo Ministério Público? (2) Como se podem alcançar níveis maiores de 
certeza da ameaça ao bem juridicamente tutelado? Passo a responder tais ques-
tionamentos.

(1) Os elementos necessários à ativação legítima da tutela jurisdicional do 
Estado no que tange à proteção de bem jurídico fundamental como o meio am-
biente é aquele que dá indícios de sua lesão ou ameaça de lesão, consoante prele-
ciona a própria Constituição Federal, nos seus art.5º, XXXVI, art.225, e seguin-
tes, sendo cada caso concreto o responsável pela densificação material de tais 
possibilidades. De outro lado, este bem jurídico efetivamente se apresenta como 
relacionado diretamente ao que tem se chamado de interesse difuso ou coletivo, 
regulado, por exemplo, pelos termos do art.90, do Código de Defesa do Consumi-
dor, e pelo art.21, da Ação Civil Pública.

Inexistindo no sistema jurídico brasileiro, acertadamente, um rol identifi-
cador exaustivo daqueles interesses, eles podem ser compreendidos em face das 
naturezas indivisível e indisponível que possuem, figurando como seus titulares 
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato(CDC art. 81, parágra-
fo único, I), entre as quais inexiste vínculo jurídico ou fático preciso. 

Tais elementos e considerações fizeram com que o magistrado de primeiro 
grau acolhesse a pretensão de aferir as matérias ventiladas na ação civil pública, 
pois atendidas as configurações delineadas acima. 

(2) Para o desenvolvimento regular do feito, no intento de alcançar níveis 
maiores de certeza sobre as ameaças ao meio ambienta sinalizadas, entendeu por 
bem o mesmo magistrado a não deferir a inversão do ônus da prova pretendida 
pelo Parquet, o que me parece, no caso, inadequado, a uma, pelos fatos trazidos 
ao processo por todas as partes, gerando dúvidas sobre, por exemplo: (a) quais 
os recursos hídricos que estão efetivamente ameaçados pelas situações descritas 
na exordial, considerando que existe o despejo de produtos poluentes no Arroio 
que abastece de águas a comunidade? (b) o que implica, no caso, a comunidade 
não possuir rede autônoma para escoamento de efluentes pluvial e cloacal? (c) 
afinal, o receptor de águas para o fornecimento à comunidade é ou não atingido 
em face dos despejos sob comento? (d) o fato de o Arroio Duro ter tido o seu cur-
so alterado e ter sido canalizado, afasta a potencial lesividade ao meio ambiente 
envolvido?

A duas, porque é do interesse público, da mesma forma indisponível e in-
divisível, que sejam tais questões, e outras pertinentes à espécie, elucidadas no 
feito, o que só poderá se feito com elementos probatórios a serem produzidos na 
instrução. A responsabilidade para fazê-lo, em meu sentir, é dos sujeitos passivos 
da ação civil pública, até em face da preliminar caracterização de responsabilida-
de que possuem aqui. 
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Veja-se que na relação Estado e Sociedade deve-se garantir tanto a liberda-
de individual do cidadão quanto a integridade do meio ambiente, estabelecendo 
diretrizes e instrumentos que possibilitem a “apropriação” e a “transformação” 
da natureza com vistas à sua proteção e manutenção do equilíbrio ecológico28. 
Nesta direção, já a Declaração do Rio de Janeiro adotou, em seu dispositivo n° 
16, o Princípio do Poluidor-Pagador, ao afirmar que: As autoridades nacionais 
devem procurar assegurar a internalização dos custos ambientais e o uso de ins-
trumentos econômicos, levando em conta o critério de quem contamina, deve, em 
princípio, arcar com os custos da contaminação, levando-se em conta o interesse 
público e sem distorcer o comércio e os investimentos internacionais.29

No Brasil, a Lei 6.938/81, de 31 de agosto de 1981, também adotou o refe-
rido princípio, ao apontar como uma das finalidades da Política Nacional do Meio 
Ambiente a imposição ao usuário, da contribuição pela utilização dos recursos 
ambientais com fins econômicos e da imposição ao poluidor e ao predador da 
obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados.

Além disso, o Princípio do Poluidor-Pagador fora recepcionado pela Consti-
tuição Federal no seu art. 225, parágrafo 3o, que prescreve: As atividades e condu-
tas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, 
às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar 
os danos causados.

No plano internacional, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE), por meio da Recomendação C(72), 128, de 28 de maio 
de 1972, incorporou formalmente o Princípio do Poluidor-Pagador. Mais tarde, 
por força do Ato Único Europeu, os ordenamentos jurídicos de todos países da 
comunidade européia e também o Conselho da Europa aceitaram o Princípio do 
Poluidor-Pagador30. 

Tendo este princípio um caráter econômico destacado, porque imputa ao 
poluidor os custos decorrentes da atividade poluente, para a otimização dos seus 
resultados positivos na proteção do meio ambiente é preciso que ele seja operado 
com bom senso econômico, jurídico e político, haja vista que implica custos às 
medidas de prevenção e controle da poluição, para estimular a utilização racio-
nal dos recursos ambientais escassos, e para evitar distorções ao comércio e aos 
investimentos internacionais. Quero dizer com isto que, na prática, os custos de 
controle da poluição que surgem devido à regulamentação ambiental devem ser 
suportados pelo poluidor e por todos aqueles que estão vinculados diretamente 
a ele, pois a sociedade não deve arcar diretamente e sózinha com as obrigações 
decorrentes da proteção do ambiente.

28  Conforme o trabalho de MIRRA. Princípios fundamentais do direito ambiental. In: OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebía-
des; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.) Cidadania coletiva. Florianópolis: Paralelo, 1996.
29  ANTUNES, Paulo Bessa. Direito ambiental. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2001, p. 31.
30  Conforme ARAGÃO, Maria Alexandra de Souza. O princípio do poluidor-pagador: pedra angular da política comunitá-
ria do ambiente. São Paulo: Coimbra, 1997, p.27. O objetivo do princípio do poluidor pagador é fazer não apenas com que 
os custos das medidas de proteção do meio ambiente (as externalidades ambientais) –sejam suportados pelos agentes que 
as originaram, mas também que haja a correção e/ou eliminação das fontes potencialmente poluidoras.Resumidamente, o 
Princípio do Poluidor-Pagador tem três funções primordiais: a de prevenção, reparação e a de internalização e redistribui-
ção dos custos ambientais.
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Para se aferir tais situações, o sistema jurídico brasileiro, reconhecendo a 
vulnerabilidade do consumidor em algumas situações como estas que analiso, em 
que se afigura difícil a este (meio ambiente e Sociedade) a prova do fato consti-
tutivo do seu direito, o que lhe é exigido nos termos do art. 333, do CPC, criou 
a possibilidade da inversão do ônus da prova, notadamente quando presente a 
verossimilhança das alegações sub judice, deixando a critério do juiz exigir que 
o fornecedor prove o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito que lhe 
é oposto, mesmo sem que este tenha provado o fato constitutivo consectário de 
forma absoluta.31 

É o próprio Código de Defesa do Consumidor que dispõe sobre a facilitação 
da defesa dos direitos de que estou tratando, inclusive com a inversão do ônus 
da prova, a favor do hipossuficiente, quando, a critério do Juiz, for verossímil 
a alegação, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6º, VIII). Não se 
trata, pois, de inversão legal, pois não decorre de imposição ditada pela própria 
lei, mas, sim, fica submetida ao crivo judicial, cabendo ao magistrado, em face do 
caso, dizer se é caso de inversão, ou não, do ônus da prova, uma vez analisada a 
ocorrência daqueles pressupostos32.

Em face de tais considerações, e concordando com Moraes, parece claro que 
o momento adequado para a decretação da inversão do ônus da prova é aquele que 
se dá por ocasião do saneamento do processo, quando, inexitosa a conciliação, 
o Juiz tiver fixado os pontos controvertidos da lide, decidindo as questões pro-
cessuais pendentes, dentre as quais o cabimento, ou não, da inversão do ônus da 
prova (art. 331, § 2º, do CPC), ficando, dessa forma, cientes as partes da postura 
processual que passarão a adotar, não podendo alegar terem sido surpreendidas, 
especialmente aquela que recebeu o encargo de provar33.

Este é o momento em que se encontra este feito, demandando a sindicabili-
dade dos fatos denunciados pelo Ministério Público, o que se afigura imprescin-
dível para o deslinde da ação principal, merecendo a determinação da inversão do 
ônus probatório postulado.

Por estas razões, julguei parcialmente procedente o Agravo de Instrumento, 
para os fins de determinar a inversão do ônus da prova no feito, incumbindo, de 
forma solidária, ao Município e à Construtora, a responsabilidade pelas provas ne-
cessárias à comprovação da regularidade do sistema de recepção do esgoto de seu 
empreendimento descrito na inicial, e de que ele não gera degradação ambiental 
comprometedora do meio ambiente.

31  Vai neste sentido o texto de LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade Civil nas Relações de Consumo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p.95. Refere o autor que prevalece no processo civil moderno o princípio geral da verdade 
formal, o que possibilita ao juiz o poder de proceder a inversão do ônus da prova pela mera constatação de que as alegações 
do autor possam ser verdadeiras, inclusive no que diz respeito à dificuldade de obtenção de informações técnicas sobre o 
produto e o serviço fornecidos.
32  Neste sentido, o texto de MORAES, Voltaire de Lima. Anotações sobre o ônus da prova no Código de Processo Civil e 
no Código de Defesa do Consumidor. In Revista AJURIS, vol.74. Porto Alegre: AJURIS, 1998, p.44. Neste texto, o autor 
adverte também que a inversão do ônus da prova, com a devida vênia, não deve ser decretada ab initio, quando o Juiz 
analisa a petição inicial, pois sequer houve manifestação do demandado, não se podendo precisar, inclusive, a dimensão da 
sua resposta, muito menos os pontos controvertidos. Assim, mostra-se prema-tura e indevida a decretação da inversão do 
ônus da prova nessa fase do procedimento.
33  Idem, p.53.
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EL ACCESO A LA INFORMACIÓN y 
PARTICIPACIÓN POPULAR EN LOS PROCESOS 

COLECTIVOS AMBIENTALES 

roMinA PiColotti

1. EL ORDEN PÚBLICO AMBIENTAL 

La temática que me toca abordar está nutrida de dos institutos de moderna 
concepción, propia de la época que vivimos, que constituyen a su vez, la base 
de la Democracia Participativa1, y asimismo, El Orden Público Ambiental2, o 
“Estado Socio Ambiental del Derecho”, según la expresión más clara de Antonio 
Herman Benjamín3, o “Estado Ecológico del Derecho”, conforme lo calificara 
Humberto Quiroga Lavié4, a la luz del Paradigma Ambiental, en el vocabulario de  
Ricardo Lorenzetti5: el Acceso a La Información Pública Ambiental, presupuesto 
básico de la Participación Popular, social comunitaria, colectiva o ciudadana, en 
la defensa del medio ambiente. 

2. PRESUPUESTO DEL DERECHO AMBIENTAL 

Se ha dicho con razón que la información constituye, ambiental tiene una 
dimensión particularmente interesante desde el punto de vista jurídico, en cuanto 
presupuesto para el disfrute, ejercicio y protección de determinados derechos 
como el de la salud o el de la preservación de un medio ambiente adecuado en 
nuestro caso6 

El derecho de Información Ambiental, aunque materialmente de carácter 
instrumental, formalmente constituye un derecho sustantivo de titularidad colec-
tiva, genéricamente atribuido a todas las personas que deseen ejercitarlos que no 

1  Así se dijo que: “Una población informada y políticamente madura será la clave de una democracia participativa y 
efectiva”. Vid.  BASTERRA, Marcela I., “El derecho fundamental de acceso a la información pública”, p. 56, LEXIS 
NEXIS, 2006.  
2  CANO, Guillermo J, “El orden público ambiental”, LL, 1979-A-226; BUSTAMANTE ALSINA, Jorge: El Orden Pú-
blico Ambiental”, LL.1995-E-916;. TRIGO REPRESAS, Félix A. “Responsabilidad por daño al ambiente”, Anticipo de 
Anales, Año XLIIII, 2º época, Nº 36, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1998.- MOSSET 
ITURRASPE, Jorge: “El daño ambiental y los alcances del mandato judicial”, LLBA, 1996-43; CAFFERATTA, Néstor 
A., “El orden público y el paradigma ambiental”, Derecho Ambiental El Derecho, Serie Especial, p. 1, ejemplar del 
6/02/07. 
3  BENJAMÍN, Antonio H., “Derechos de la naturaleza? P. 32, en obra colectiva “Obligaciones y contratos en los albores 
del siglo XXI, homenaje al profesor doctor Roberto M. LÖPEz CABANA, Editorial Abeledo-Perrot, 2001.
4  QUIROGA LAVIÉ, Humberto: “El Estado Ecológico de Derecho en la CN”, LL, 1996-B-950
5  LORENzETTI, Ricardo L, “Teoría de la decisión judicial. Fundamentos de derecho”, p. 425, Rubinzal- Culzoni, 
2006. 
6  MARTÍN MATEO, Ramón: Tratado de Derecho Ambiental, T. p. 122, TRIVUM, 1991. 
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estén obligadas “a probar un interés determinado”7 .
También se dijo que: “La participación pública y el acceso a la información 

resultan imprescindibles para avanzar en la senda del desarrollo sostenible, el me-
dio ambiente es cuestión de todos  En ese orden de ideas, el acceso por parte de los 
ciudadanos a la información ambiental es un pilar esencial en el establecimiento 
de sistemas adecuados de participación pública, y por lo tanto, un instrumento 
básico en la consecución de una política ambiental efectiva” 8 

3. INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL

Por información ambiental se entiende “cualquier información disponible 
en forma escrita, visual, oral o en forma de base de datos sobre el estado de las 
aguas, el aire, las fauna, las tierras y los espacios naturales, y sobre las actividades 
(incluidas las que ocasionan molestias como el ruido) o medidas que les afecten 
o puedan afectarles, y sobre las actividades y medidas protegerlas, incluidas las 
medidas administrativas y los programas de gestión del medio ambiente”. 

El derecho a la información está estrechamente ligado a la participación 
como instrumento destinado a aumentar la eficacia de la política ambiental y es 
su corolario9 

El acceso a la información pública ambiental es clave para el ejercicio activo 
de los derechos ambientales.  La colectividad en general, los sectores interesados 
o incididos, en actividades antrópicas del hombre, o creadas, o artificiales, de 
riesgo ambiental, o capaces de producir alteraciones negativas del ambiente, del 
equilibrio del ecosistema, afectar recursos, bienes o valores colectivos (para utili-
zar un fórmula que define el daño ambiental de incidencia colectiva10, de acuerdo 
con el artículo 27 de la ley 25675 General del Ambiente Argentina), deben saber 
o conocer de modo temprano, oportuno, eficiente, adecuado, o fehaciente, las 
características y modalidades de la obra, actividad, o desarrollo que se pretende 
llevar a cabo, cuando el mismo los puede afectar, perjudicar o tocar significativa-
mente. En ese caso, existe un deber del Estado, y de los particulares, o privados, 
de proveer la información ambiental necesaria, para dar seguridad, y tranquilidad 
de la conducta que se sigue, en interés de la comunidad del entorno. 

No se puede negar dar información ambiental, cuando claramente existe un 
interés legítimo colectivo, en circunstancias como las que aquí se plantean. Mas 
tratándose de intereses difusos,  colectivos, o plurales homogéneos11 los que están 

7  MARTÍN MATEO, Ramón: “Nuevos instrumentos cooperativos para la tutela ambiental, p. 26, Editorial Idearium, 
Universidad de Mendoza, 1993.
8  SANCHIS MORENO, Fe: “El derecho de libre acceso a la información ambiental: buenas prácticas”, Valencia, 11/04/97, 
en página TERRA, vía Internet.
9  PRIEUR, Michel: “Droit de l´Environnement”, p. 91, Dalloz, 2º ed., 1991
10  BESALÚ PARKINSON, Aurora V.S., “Responsabilidad por daño ambiental”, p. 196, Hammurabí, 2004.- CAFFE-
RATTA, Néstor A. “Daño ambiental colectivo y proceso civil colectivo” Ley 25675, Revista de Responsabilidad civil y 
Seguros, Año V, Nº II, marzo - abril 2003, p. 51. 
11  LORENzETTI, Ricardo L., “La Protección jurídica del ambiente, en LL, 1997-E-1463. Ib. Idem. “Responsabilidad 
colectiva, grupos y bienes colectivos”, LL, 1996-D-1058. 
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en juego, y siendo éstos intereses reflejos, o indirectos, bastará con acreditar un 
interés mínimo, pero suficiente o razonable, para acceder al pedido de informaci-
ón ambiental, o en otros casos, no será necesario acreditar interés especial alguno, 
constituyéndose en una acción popular. 

Es que el acceso a la información pública ambiental, es además, un requisito 
constitucional republicano, de transparencia de la administración pública, en el 
manejo, gobierno, y control de la cosa pública12.  No olvidemos que el derecho 
ambiental está vinculado con la defensa del patrimonio social13, o de los bienes 
colectivos14. Está íntimamente ligado con otros derechos igualmente valiosos, bá-
sicos, o esenciales del hombre, como la salud, la calidad de vida, la vida misma, el 
bienestar, la paz, la tranquilidad, el futuro (en cuanto protege no sólo las genera-
ciones actuales, sino también futuras). Todos, derechos humanos15 de igual jerar-
quía, o relevancia, a los que engloba, o agrupa, sin embargo, el derecho ambiental, 
como haz de intereses vitales del hombre. 

De manera que en este Estado Socio Ambiental de Derecho, es priorita-
rio o fundamental para la efectiva defensa del medio ambiente, garantizar los 
mecanismos o procedimientos de acceso a la información pública ambiental, 
que sostenemos enfáticamente, pesan no sólo en cabeza del Estado en todos 
sus niveles de organización, nacional o federal, provincial o estadual, y local 
municipal, sino también en los entes de la administración pública, empresas 
concesionarias de servicios públicos o de obras públicas, etc. sino también es 
obligación principal de los particulares o privados, que desarrollan actividades 
de impacto ambiental. 

La lucha frontal por la incolumidad  ambiental16 empieza con el saber, co-
nocer, ver, o disponer de los datos, elementos técnicos, o la verdad de los hechos, 
que se obtienen mediante el acceso a la información ambiental.  ¿Cómo actuar 
si no se sabe? ¿Cómo defender los derechos individuales propios pero comparti-
dos con otros, muchos, o todos, o en la cuota parte indivisa del bien colectivo o 
ajenos pero similares, idénticos fungibles, en los intereses plurales homogéneos, 
colectivos, o supraindividuales, o difusos, si no se nos da o provee de información 
elemental, para el ejercicio de derechos al ambiente sano? El derecho ambiental 
es un derecho que requiere de conductas claras, abiertas. Nada se debe ocultar, 
o reservar, frente a intereses tan valiosos, importantes, complejos, y delicados, 
como los que alojan los derechos ambientales.       

¿Cómo se puede defender el interés de las generaciones futuras, patrimonio 

12  El concepto de derecho de acceso a la información pública tiene escaso desarrollo doctrinal, sobre todo en nuestro país. 
Véase. ABRAMOVICH, Víctor - COURTIS, Christian: “El acceso a la información como derecho”, publicación realizada 
por “Abogados Voluntarios”, página web, www.abogadosvoluntarios.net.. 
13  QUIROGA LAVIÉ, Humberto, El  Amparo  Colectivo”,  Ed. Rubinzal-Culzoni, 1998. 
14  LORENzETTI, Ricardo L.,  “Teoría de la decisión judicial. Fundamentos de derecho”, Rubinzal- Culzoni, 2006.  ALE-
XY, Robert, “El concepto y la validez del derecho”, p. 186, Gedisa, Barcelon, 1997. 
15  PICOLOTTI, Romina – BORDENAVE, Sofía: “Derechos Humanos y Ambiente”, p. 199.- Y PICOLOTTI, Juan: “Agua 
y derechos humanos”, p. 223, en obra colectiva, VEGA, Juan C. – director – Christian SOMMER – Coordinador: “Dere-
chos Humanos. Legalidad y jurisdicción supranacional”, Editorial Mediterránea, 2006. 
16  MORELLO, Augusto M., “El desafío de nuestro tiempo desde la perspectiva de la protección del medio ambiente”, p. 
521, RJPBA, Rubinzal-Culzoni, 1995, 
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de todos los que integran la comunidad, si no permitimos acceder a la información 
ambiental? 

Como la Plaza, Ágora o Foro de la Grecia Antigüa el Derecho Ambiental, es 
sinónimo de debate público, transparencia, se abraza fuertemente a la realidad17 
de lo que pasa, de lo que es. Y el Estado, comunidad jurídicamente organizada, es 
su principal garante.   

Es por ello que en la gestión pública ambiental, reviste especial relevancia, 
los mecanismos de consulta popular, audiencia pública, acceso a la información 
pública ambiental. 

El desarrollo sostenible dijo las Naciones Unidas, a través de la Declaración 
de Johannesburgo de 200218 se compone de tres pilares inescindibles: la dimen-
sión económica, la dimensión ambiental y la dimensión social. Y el acceso a la 
información pública ambiental, se inscribe dentro de las dos últimas fundamental-
mente de esta última (la dimensión social). 

La UICN19 hace tiempo que había advertido que la participación de los ciu-
dadanos en el proceso político, así como el suministro de información suficiente, 
para dicha participación sea efectiva y los recursos legales necesarios a su aplica-
ción, constituyen requisitos o condiciones ineludibles para el logro de una gestión 
ambientalmente adecuada, de los recursos del patrimonio natural. 

4. DE LA NORMATIVA APLICABLE 

Para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental la Constituci-
ón Nacional Reformada de 1994, establece en el artículo 41, el derecho al ambiente 
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano. El deber de preservarlo. Y que el 
Estado proveerá a la información ambiental. A partir de esta norma constitucional, 
se dicta la Ley 2583120, de Información Pública Ambiental, que establece los presu-
puestos mínimos de protección de este derecho, de manera uniforme en todo el ter-
ritorio nacional. A su vez, el Poder Ejecutivo Nacional, dictó el decreto 1172/0321, 
para los organismos dependientes de la administración pública nacional. 

Existen además, normas provinciales22, y del Municipio de la Ciudad Autó-

17  MORELLO, Augusto M., “La justicia de frente a la realidad”, Rubinzal- Culzoni, 2002. 
18  DRNAS DE CLÉMENT, zlata: “Codificación y comentario de normas internacionales ambientales”, La Ley / Fedye, 
2001. 
19  “Estrategia Mundial para la Conservación – La conservación de los recursos vivos para el logro de un desarrollo soste-
nido. La mejora de la capacidad de gestión: legislación y organización”, documento preparado por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales UICN, con la asesoría y apoyo financiero del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA y el Fondo Mundial de la Naturaleza WWF, publicado en Revista 
Ambiente y Recursos Naturales, Enero- Marzxo  1985 – vol. II Nº 1, p. 118, Fundación ARN / La Ley. 
20  CAFFERATTA, Néstor A., “Ley 25.831 (Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental)”,  comentada, 
anotada y concordada, Anales de Legislación Ambiental Argentina, LL, Boletín Informativo, año 2004, Nº 1, p. 1, Tomo 
LXIV- A – 20 de enero 2004.- íb. Idem. “La nueva ley 25831 de Información Ambiental”, JA, 2004- I, fascículo Nª  5, p. 55, 
Lexis Nexis. NÁPOLI, Andrés: “El acceso a la información pública ambiental en la Argentina”, p. 37, Revista Jurídica de 
Buenos Aires, Daniel Sabsay Coordinador, Facultad de Derecho UNBA, Lexis Nexis Abeledo Perrot, 2005. SAHANUK, 
Analía: “El derecho de acceso a la información pública ambiental en el sistema jurídico nacional. Sanción de la ley de 
presupuestos mínimos 25.831”, eldial.com ambiental, marzo 2004
21  Decreto 1172/03 de Acceso ala Información Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. 
22  En materia de información pública en general, véase: Córdoba: Ley 8803. También vid. Ley 8835. Catamarca: Ley 
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noma de Buenos Aires, que complementan esta legislación de base (nos referimos 
a la ley 25831). 

Vamos a describir brevemente esta normativa.  

5. EN LA LEy DE INFORMACIÓN PÚBLICA AMBIENTAL 25831. 

La Ley 25.831 - promulgada de hecho el 6/01/2004, se encuadra en la tipolo-
gía de poderes delegados contenida en el artículo 41 de la CN, 3º párrafo, texto Re-
forma 1994, tratándose de una norma de presupuesto mínimo del ambiente (artículo 
1º). Y como tal, según el artículo 6º de la Ley 25.675 General del Ambiente, “con-
cede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene 
por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental”. 

Así instituye el denominado “Régimen de Libre Acceso a la Información Pú-
blica Ambiental”, y tiene por objeto “garantizar el derecho de información ambien-
tal”, en poder: 1º) del Estado; 2º) de entes autárquicos; 3º) empresas prestadoras de 
servicios públicos (artículo 1º). A la vez que declara como sujetos obligados:  “Las 
autoridades competentes de los organismos públicos y los titulares de las empresas 
prestadoras de servicios públicos”, los que “están obligados a facilitar la informa-
ción ambiental requerida en las condiciones establecidas por la presente ley y su 
reglamentación” (artículo 4º). 

El texto de ley, define la información ambiental (artículo 3º), como “toda 
aquella información en cualquier forma de expresión o soporte”, que se relacione 
con “el ambiente, los recursos naturales o culturales y el desarrollo sustentable”. 
En particular: a) el estado del ambiente o algunos de sus componentes naturales o 
culturales, así como las actividades y obras que los afecten o puedan afectarlos sig-
nificativamente. b) la políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión 
del ambiente. 

Declara el “acceso libre y gratuito para toda persona física o jurídica”. No 
siendo necesario para acceder a la información ambiental, “acreditar razones ni in-
terés determinado”. 

El procedimiento a seguir prevé, de inicio, la necesidad de presentar formal 
solicitud ante quien corresponda, “debiendo constar en la misma la información 
requerida y la identificación del o los solicitantes residentes en el país” (artículo 3º). 
Las modalidades restantes, en cuanto a “criterios para establecer los procedimientos 
de acceso a la información ambiental en cada jurisdicción” deberán ser objeto de 
concertación en el ámbito del COFEMA (artículo 5º). La resolución de las solici-
tudes de información ambiental se llevará a cabo en un plazo de 30 días hábiles, a 
partir de la fecha de la presentación (artículo 8º).  

La denegación total o parcial del acceso a la información “deberá ser fundada”, 
razonablemente (artículo 7º). La información ambiental solicitada podrá ser denegada 

5144. Entre Ríos: decreto 1169/05. Jujuy: Ley 4444. Mendoza: Ley 6408. Misiones; Decreto 929/00- Río Negreo: Ley 
1829. Salta: Decreto 1574. Santiago del Estero: ley 6715. Tierra del Fuego: Ley 653. La Pampa: Ley 1654. Buenos Aires: 
Ley 12475. Ciudad de Buenos Aires: Ley 104. 
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únicamente en los siguientes casos: 
a) Cuando pudiera afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las rela-

ciones internacionales. 
b) Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de auto-

ridades judiciales, en cualquier estado del proceso, y su divulgación o uso por terceros 
pueda causar perjuicio al normal desarrollo del procedimiento judicial.  

c) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad 
intelectual;

d) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales;
e) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación 

científica, mientras éstos no se encuentren publicados;
f) Cuando no pudiera determinarse el objeto de la solicitud por falta de datos 

suficientes o imprecisión. 
g) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial 

por las leyes vigentes y sus respectivas reglamentaciones. 
La obstrucción, falsedad, ocultamiento, falta de respuesta en el plazo establecido 

por ley, o la denegatoria injustificada a brindar la información solicitada, y todo acto u 
omisión que, sin causa justificada, afecte el reglar ejercicio de este derecho, se consi-
derarán infracciones legales (artículo 9º). 

Como remedio a estas contravenciones la ley estatuye: “una vía judicial directa 
de carácter sumarísima ante los tribunales competentes”. Y sanciones disciplinarias 
para los funcionarios y empleados públicos imputables de dichos hechos (remitiendo 
a la Ley del Empleo Público 25.164). Para las empresas de servicios públicos que no 
cumplan con las obligaciones exigidas por la ley, serán pasibles de las sanciones pre-
vistas en las normas o contratos que regulan la concesión del servicio público.

6. EN LA LEy GENERAL DEL AMBIENTE 25675

El derecho de información ambiental aparece previsto como uno de los ins-
trumentos de la política y gestión ambiental en el artículo 8º de la Ley 25.67523 de 
presupuestos mínimos General del Ambiente. A su vez, la misma ley artículos 16, 
17, 18 Ley, contiene un régimen amplio de regulación que pone en cabeza de las 
personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, el deber de proporcionar la infor-

23  VALLS, Mario F., “La Ley 25675, Ley General del Ambiente. Una miscelánea de medidas protectoras del ambiente 
uniformes que sigue dispersando la legislación ambiental federal”,  JA 2003-III-1294.-íb. Idem. “Ley 25675 General del 
Ambiente. Comentada”, Suplemento de Derecho Ambiental de www.eldial.com, 2003.  PIGRETTI, Eduardo A., “¿Ley 
General del ambiente? ADLA Bol. 32/2002 p.2. DE BENEDICTIS, Leonardo: “Comentarios acerca de la ley general del 
ambiente (ley nacional 25675)”, DJ, 2003-4-407. GARCIA MINELLA, Gabriela: “Ley General del Ambiente. Interpretan-
do la nueva legislación ambiental”, p. 19, en obra colectiva “Derecho Ambiental. Su actualidad de cara al tercer milenio”, 
Ediar, 2004. CAFFERATTA, Néstor A., “Ley 25.675 General del Ambiente. Comentada, interpretada y concordada” DJ, 
2002- 3, p. 1133, boletín del 26 de diciembre 2002. SABSAY, Daniel A. – DI PAOLA, María Eugenia: “Comentarios sobre 
la Ley General del Ambiente”, p. 17, en “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental, Recomendaciones para su regla-
mentación”, FARN / UICN, Buenos Aires, 2003. íb. Idem. “El Federalismo y la nueva Ley General del Ambiente”, ADLA, 
Bol. Inf. Nº 32 / 2002. “La Participación Pública y la Ley General del Ambiente”, ADLA, Bol. Inf. Nº 14 / 2003, p. 14. “El 
Daño Ambiental Colectivo y la nueva Ley General del Ambiente”, ADLA, Bol. Inf. 17 / 2003, p. 1.  Para ampliar, MO-
RELLO, Augusto M- CAFFERATTA, Néstor A., “Visión procesal de cuestiones ambientales”, Rubinzal- culzoni, 2004. 
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mación que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades 
que desarrollan.  Aunque establece un límite, en cuanto declara que “todo habi-
tante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren 
y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada”. 

Este régimen de ley se integra con un mandato destinado a la autoridad de 
aplicación que “deberá desarrollar un sistema nacional integrado de información”, 
que administre los datos significativos y relevantes del ambiente, y evalúe la infor-
mación ambiental disponible; asimismo deberá proyectar y mantener un sistema de 
toma de datos sobre los parámetros ambientales básicos, estableciendo los mecanis-
mos necesarios para la instrumentación efectiva a través del COFEMA. 

Por último, “Las autoridades serán responsables de informar sobre el estado 
del ambiente y los posibles efectos que sobre el puedan provocar las actividades 
antrópicas actuales y proyectadas. El Poder Ejecutivo, a través de los organismos 
competentes, elaborará un informe anual sobre la situación ambiental del país que 
presentará al Congreso de la Nación”. 

7. EN LA LEy DE RESIDUOS INDUSTRIALES 25675

En otro orden, cabe destacar que la Ley de presupuestos mínimos 25.61224 
de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios, dis-
pone en su artículo 19, que “las Autoridades provinciales y las de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, llevarán y mantendrá actualizados los Registros que 
correspondan, en el que deberán inscribirse todas las personas físicas o jurídicas 
responsables de la generación, manejo, transporte, almacenamiento, tratamien-
to y disposición final de residuos industriales.- La información obtenida por los 
mismos deberá integrarse en un sistema de Información Integrado, que será admi-
nistrado por la autoridad ambiental nacional y de libre acceso para la población, 
a excepción de la información que deba considerarse de acceso restringido, por 
afectar derechos adquiridos o a la seguridad nacional”.

8. DE LA DECLARACIÓN DE RÍO 92 

A nivel internacional, la Declaración de Río de 1992, recoge el derecho 
a la información ambiental, en el principio 10 de la misma, cuando proclama 
que “el mejor de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de 
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano 
nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre 
el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la infor-
mación sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus co-

24  PIGRETTI, Eduardo A., “Los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de residuos industriales y de 
servicios de la ley 25612”, Adla 20/2002, p. 129. VALLS, Mario F., “La Ley 25612 de Residuos Industriales: otra ley de 
residuos”, JA, 2002-III, fascículo n. 9, p. 3. CAFFERATTA, Néstor A., “La Ley de residuos industriales de presupuestos 
mínimos de la Nación”, en revista  “Antecedentes Parlamentarios”, noviembre 2002 – Nº 10, La Ley. 
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munidades, asó como la oportunidad de participar en los procesos de adopción 
de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la 
participación de la población poniendo la información a disposición de todos. 
Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y admi-
nistrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.   

A su vez, la Agenda 21, párrafo 23.2, expresa que “uno de los requisitos 
fundamentales para alcanzar el desarrollo sostenible es la amplia participaci-
ón de la opinión pública en la adopción de decisiones. Además, en el contexto 
más concreto del medio ambiente y el desarrollo se ha hecho evidente la ne-
cesidad de emplear  nuevas formas de participación. Se trata de la necesidad 
de que las personas, los grupos y las organizaciones participen en los proce-
dimientos de evaluación de impacto ambiental, conozcan el mecanismo de 
adopción de decisiones y participen en él, sobre todo cuando exista la posibili-
dad de que esas decisiones afecten a las comunidades donde viven y trabajan. 
Toda persona, grupo u organización debería tener acceso a la información 
relativa al medio ambiente y el desarrollo con que contarán las autoridades 
nacionales, incluso a la información acerca de productos y actividades que 
tuvieran consecuencias importantes para el medio ambiente o hubiera proba-
bilidades de que las tuvieran, así como a la información sobre las medidas de 
protección del medio ambiente”  

En cuanto a las limitaciones al acceso a la información, puede ser denega-
do cuando conforme el marco legal nacional e internacional, la entrega de la in-
formación afectara la confidencialidad de los procesos de la autoridad pública, 
las relaciones internacionales y la defensa nacional, la seguridad pública, asun-
tos que están siendo juzgados, confidencialidad comercial e industrial (incluida 
la propiedad intelectual) y la confidencialidad de los datos de las personas. 

9. EN LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, DE LA CIUDAD y PROVINCIA 

Como ya se apuntara, la Constitución Nacional de 1994, incorporó el llamado 
“Derecho a la Información en materia ambiental”, en el artículo 41, en cuanto esta-
blece que:”Las autoridades proveerán a la protección de ese derecho, a la utilización 
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural 
y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”25 

Se ha dicho que “todo lo que tenga vinculación con el derecho a la infor-
mación, tiene carácter operativo, siempre que no existan restricciones razonables 
establecidas por ley. Por tal motivo, brindar información ambiental es una obliga-
ción operativa, que alcanza no sólo al poder ejecutivo, sino también al legislativo 
y al judicial tanto en el ámbito nacional como local”26 

También que en virtud del artículo 41 de la Constitución Nacional, “el Esta-
do asume, en orden a la información, dos deberes: uno, recolectarla y procesarla 

25  BIDART CAMPOS, Germán: “Manual de la Constitución reformada”, Tomo II, p. 88, Ediar, 1998. 
26  QUIROGA LAVIÉ,  Humberto: “Constitución Argentina comentada”, p. 209, 1997, zavalía, citado por PIGRETTI, 
Dolores, PEREDNIK, Alicia, LÓPEz, Juan, FOTTI, Maricel, FERNÁNDEz, Mónica: “Derecho de acceso a la informa-
ción ambiental”, Número especial Derecho Ambiental, JA, 07.03.2001, p. 51, Nº 6236. 
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debidamente; es decir, el Estado debe informarse él mismo, lo cual presupone  
-entre otras muchas cosas- una vigilancia y un control permanente para conocer 
las situaciones real o potencialmente riesgosas o dañinas; el otro deber consiste en 
suministrar y difundir la información acumulada y actualizada, todo ello de modo 
eficaz y constante”27 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de ga-
rantizar el acceso a la información (artículo 12, inciso 2), en capítulo cuarto, am-
biente, establece que: “Toda persona tiene derecho, a su sólo pedido,  a recibir 
libremente información sobre el impacto que causan o pueden causar sobre el 
ambiente actividades públicas o privadas”. La ley 303, sancionada por la Legisla-
tura de la Ciudad de Buenos Aires, establece en su artículo 1º, el derecho de toda 
persona a solicitar y recibir información sobre el Estado y la gestión del ambiente 
y de los recursos naturales, sin necesidad de invocar interés especial alguno que 
motive  tal requerimiento28 

Es importante destacar que “la ley incluye como objeto del derecho a la in-
formación a toda investigación, dato o informe concerniente al estado del ambien-
te y de los recursos naturales, así como también, a las declaraciones de impacto 
ambiental de obras públicas o privadas proyectadas o en proceso de ejecución y 
a los planes y programas, públicos y privados, de gestión del ambiente y de los 
recursos naturales y las actuaciones o medidas de protección referidas al mismo” 
29 pero contiene un régimen de limitaciones. 

Así exceptúa de la regla, a la información resguardada o protegida por leyes 
especiales, a aquella que pueda afectar la esfera de la privacidad de las perso-
nas o que se vincule a inspecciones y otros procedimientos a llevarse a cabo por 
el Gobierno de la Ciudad, antes de su realización. Además, la ley incluye como 
objeto de esta obligación, a toda aquella información que pueda encontrarse en 
poder de cualquier autoridad, organismo e institución pública, incluyendo a sus 
contratistas, concesionarias y empresas privadas que presten servicios públicos en 
el territorio de la Ciudad de Buenos Aires 

En la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el artículo 28 (que con-
sagra el derecho ambiental) dispone que la Provincia en materia ecológica deberá 
“garantizar el derecho a solicitar y recibir la adecuada información y a participar 
en la defensa del ambiente, de los recursos naturales y culturales”. A su vez, el 
artículo 38 declara que  los consumidores y usuarios tienen derecho, “a una in-
formación adecuada y veraz”.Los artículos 26 a 28 de la ley 11.723 de Medio 
Ambiente de la Provincia de Buenos  Aires, regulan el Sistema Provincial de In-
formación Ambiental, a tenor de las siguientes normas: “Las entidades oficiales 
tendrán la obligación de suministrar a las personas físicas o jurídicas, públicas 
o privadas, que así lo soliciten, la información de que dispongan en materia de 

27  BIDART CAMPOS, Germán: “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, T. I - B, p. 235, 2001, Ediar.  
28  GARCÍA CONTO, Silvina- CAEIRO, Federico: “Ley de acceso a la información ambiental en la búsqueda de la trans-
parencia y la eficiencia”, en La Ley, Suplemento de Derecho Ambiental, FARN, 20.06.2000.  
29  DÏAz ARAUJO, Mercedes: “Los derechos de acceso a la información ambiental y a la educación ambiental”, Número 
Especial Derecho ambiental, JA, 07.03.2001, p. 42,  pero contiene un régimen de limitaciones. 
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medio ambiente, recursos naturales y de las declaraciones de impacto ambiental 
conforme lo dispuesto en el artículo 20 segunda parte. Dicha información sólo 
podrá ser denegada cuando la entidad la confiera el carácter confidencial”. 

“El Poder Ejecutivo provincial, a través de la Subsecretaría de Política Am-
biental, instrumentará el sistema provincial de información ambiental, coordinan-
do su implementación con los municipios. Dicho sistema deberá reunir toda la 
información existente en materia ambiental proveniente del sector público y pri-
vado, y constituirá una base de datos interdisciplinaria accesible a la consulta de 
todo aquel que así lo solicite”. 

“El sistema de información ambiental se organizará y mantendrá actualizado 
con datos físicos, económicos, sociales, legales y todos aquellos vinculados a los 
recursos naturales y al ambiente en general” 30

10. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nuestra legislación nacional, a través de la mencionada Ley 25675 General 
del Ambiente dispone de un capítulo relativo a la Participación ciudadana, cuyo 
texto es el siguiente: Artículo 19: Toda persona tiene derecho a opinar en pro-
cedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección 
del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general. 
Artículo 20: Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de con-
sultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización 
de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos 
sobre el ambiente. La opinión u objeción de los participantes no será vinculante 
para las autoridades convocantes; pero, en caso de que estas presenten opinión 
contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán 
fundamentarla y hacerla pública. Artículo 21: La participación ciudadana debe-
rá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, 
en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados.

Desde el punto de vista estrictamente de la participación popular, se des-
taca que en la Argentina, las ONGS, cumplen un papel significativo en la de-
fensa del medio ambiente31.  Por lo pronto, es probable que una de las razones 
que llevan a esta situación es que la legislación constitucional, y procesal, 
favorece el desempeño de las organizaciones de la sociedad civil, organizacio-
nes no gubernamentales, o en el caso, entidades ambientalistas, en el impulso 
de las causas de interés público, social, colectivo, o ambiental. 

Prueba de ello es la estructura del amparo colectivo, previsto en el artículo 
43 de la Constitución Nacional, que legitima de obrar al afectado, el Defensor 

30  LAGO, Daniel: “Derecho a la información y participación comunitaria en la ley ambiental de la Provincia de Buenos 
Aires”, en Número Especial Derecho Ambiental, JA, 1996-IV-927.
31  MAURINO, Gustavo -NINO, Ezequiel - SIGAL, Martín-: “Las acciones colectivas. Análisis conceptual, constitucional, 
procesal y comparado”, p. 93, LEXIS NEXIS, 2005.  
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del Pueblo, y la ONGS o entidades representativas del interés colectivo ambien-
tal, según lo establezca la ley (que sin embargo nunca se dictó). Ello hizo que 
la doctrina judicial adoptara un criterio amplio de acceso a la jurisdicción de 
las ONGS, bastando con que el objeto estatutario de la misma, coincidiera con 
el objeto del proceso, para habilitarlas de obrar.  También en la interpretación 
del vocablo de “textura abierta” (LUGONES)32 o “indulgente” (SAGUÉS)33, 
“afectado”, los tribunales de justicia, en la tarea hermenéutica, sentaron una 
jurisprudencia generosa. Afectado, pasó a ser el vecino34,, usuario35, el habitante 
ciudadano, o en síntesis, el titular del interés difuso concernido. 

11. APERTURAS LEGITIMATORIAS DE ACCESO A LA JUSTICIA

La legislación acompañó este proceso. Así por ejemplo, la ley 25675 Ge-
neral del Ambiente: 1º.- instituyó la acción de recomposición del daño ambiental 
colectivo, en la que están legitimados de obrar el defensor del Pueblo, las ONGS, 
el Estado Nacional, provincial y municipal, el afectado, y el damnificado directo; 
2º.- también institucionalizó la acción de amparo por cesación de las actividades 
de daño ambiental colectivo: una subespecie de acción popular, en la que está 
habilitado para acceder a la justicia, “cualesquiera” del pueblo (para recordar las 
enseñanzas de Germán J. BIDART CAMPOS)36; 3º.- el acceso a la jurisdicción no 
admitirá restricciones o limitaciones de ningún tipo o especie.-  

También la doctrina acompañó este fenómeno de prudente, pero necesaria, 
apertura legitimatoria jurisdiccional.  

Es por ello que la mayoría de los casos judiciales de defensa del ambiente en 
la Argentina, provenga del accionar de los ciudadanos, las ONGS, en una suerte 
de soberanía compartida37. Además largos años de un Estado pasivo,  liberal, con-
tribuyeron es este especial fenómeno jurídico, político, y social de nuestro país. 

12. TENDENCIAS qUE SE AVIzORAN

Y señalo especialmente este aspecto, porque en la Argentina el derecho am-
biental no es un reservorio exclusivo, o excluyente, del poder público estatal, ni 
está en cabeza del Estado Administrador en todos los niveles, lo que podemos 
llamar genéricamente, la gestión pública ambiental, no sólo obviamente por la 
importancia que tiene en la sumatoria, la gestión privada ambiental, de la industria 

32  LUGONES, Juan N., “Algunas cuestiones de límites y vocabulario en el derecho ambiental argentino”, RDA N1 2, Abril 
/ Junio 2005, p. 59, Lexis Nexis. 
33  SAGÚES, Néstor P.,  “Amparo, habeas data y hábeas corpus en la reforma de la Constitución”, LL-1994-D-1153.
34  VALLEFÍN, Carlos A., “La legitimación en las acciones de interés público”, p. 84, nota 235, LEXIS NEXIS, 2006
35  VALLEFÍN, Carlos A.,, op. cit., ps. 10, 89. 
36  BIDART CAMPOS, Germán J., “Intereses difusos y medio ambiente”, ED, 123-538. íb. Idem.,“Los derechos humanos 
y la legitimación procesal” , ED-152-784. “La legitimación del afectado en materia de derecho ambiental”, LL-2004- D-
787
37  MORELLO, Augusto M., “Estudios de Derecho Procesal. Nuevas demandas. Nuevas respuestas”, en “La soberanía 
compartida y su impacto en el sistema de justicia”, Vol. 1, p. 299, Platense, 1998. 
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o sectores de servicios, sino que es compartida en el nivel que corresponde, con el 
accionar de las ONGS, la ciudadanía, y los sectores sociales interesados.  

Esta tendencia de publicización o socialización de la actividad privada (en el 
caso las ONGS), es legítima, solidaria, de base cooperativa, y de compromiso social, 
registra hoy un nuevo componente plural o colectivo social, que se integra al fenóme-
no antes apuntado, pero desde lo público. El Estado Nacional, a través especialmente 
del área de la SAYDS Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha asumido un 
rol activo y protagónico en la defensa del ambiente. En este contexto, desde el Estado, 
y con la representación que me toca, no queremos ser más un convidado de piedra ni 
un actor de reparto o pasivo, en el escenario del teatro ambiental.  

13. POLÍTICA DEL ESTADO NACIONAL

De allí que en problemas graves, de larga data, e histórica relevancia, como la 
contaminación ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo, se ha avanzado en la forma-
ción de una Autoridad de Cuenca, con participación de todos los sectores de Gobierno 
involucrados (Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, 
Municipios) y la participación social, pero con un rol prevaleciente del Estado Nacional, 
que preside además esta entidad.  La ley 26168/0638, es fruto de esta iniciativa. 

Pero también se entendió la necesidad de fortalecer el Ministerio Público 
Fiscal para contribuir de manera decisiva desde uno de los organismos públicos 
del Estado Federal, en la defensa jurisdiccional del medio ambiente. Por ello que 
a instancias de la SAYDS, se crearon las Unidades Fiscales Ambientales39 en el 
seno de Procuración General de la Nación. La experiencia del Brasil, Paraguay, y 
de otros países del Caribe, sirvieron de antecedentes valiosos para la concreción 
de este proyecto40. 

38  CAFFERATTA, Néstor A. “Ley 26168 de la Cuenca Matanza Riachuelo, anotada, comentada y concordada”, Revista de 
Derecho Ambiental Nº 9, p. 269, Enero/ Marzo 2007, Lexis Nexis, Instituto El Derecho por un Planeta Verde.  
39  Véase los Acuerdos de Cooperación celebrados por el Ministerio Público Fiscal de la Nación y la SAYDS Secretaria de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, del 13 y 25 de septiembre del 2006,  a los fines de la constitución de la 
Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente. Y las resoluciones de la Procuración General de 
la Nación Nº 123/06, y 136/06. 
40  En América Latina y el Caribe: Panamá, Costa Rica (tres fiscales ambientales),  El Salvador, Nicaragua, Honduras (con 
nueve fiscales ambientales), Cuba (Fiscal General), Guatemala (que tiene trece), México (Procuraduría Federal de Protec-
ción Ambiental), y Paraguay (ocho fiscales para la Unidad Fiscal Ambiental, con una Dirección Ambiental Auxiliar, de 
asistencia técnica). Se destaca que en Costa Rica existe contencioso administrativo separado del Poder Judicial, tal como en 
Francia y Colombia. El Tribunal Administrativo Ambiental de Costa Rica es pionero en América Latina y se levanta como 
un patrón de organización a seguir. Brasil está tan adelantada en este nivel de organización que luce Fiscalías Ambientales 
de distintos tipos: volantes o ambulantes, ecosistema o región, y por materia. También, en Brasil, encontramos Juzgados 
Ambientales. El primero de ellos fue el Juzgado Ambiental de CUIABA, creado por el Tribunal del Estado de MATO 
GROSSO, el 26 de agosto de 1996, con competencia civil, penal y fiscal. Periódicamente, el Juzgado navega en un barco 
por el Río con un fiscal, funcionarios del organismo ambiental. Policías forestales y profesores a través de convenios con 
Universidades. Las providencias son tomadas de inmediato mediante actuaciones, conciliaciones y apertura de procesos. 
Una experiencia similar tiene el Estado de Amazonas. En Manaus existe una Vara Ambiental y Agraria, cuya sigla es VE-
MAQA, creada por Resolución 05 del 25 de julio de 1997, por iniciativa del Presidente del Tribunal de Justicia. También 
fueron implantados Juzgados de 1º instancia, denominados “VARAS” Federales Ambientales en Curitiba, Florianópolis 
SC y Porto Alegre RC. Con esto la Justicia de la Región Sur del Brasil, pasó a tener Varas Especializadas en materia am-
biental en las tres capitales. Además, la 4º Cámara del Tribunal del Estado de Río Grande do Sul posee un departamento 
especializado para crímenes ambientales. En Europa: España (cuenta en 13 de las 50 Provincias que la componen, de Fisca-
lías Ambientales, lo que hace un total de 21 Fiscales Ambientales), Grecia (que en la misma Corte, dispone de una Sección 
5º, especializado en derecho ambiental, por ley 1961/91) y Suecia (que cuenta con 5 Cortes Regionales de 1º Instancia y 
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Es política del Estado Nacional, la protección del ambiente. La defensa del 
ambiente, parte de la política de compromiso social, ocupa un lugar prioritario de 
la agenda pública del Gobierno argentino. Se entiende que la cuestión ambiental 
es de sensible interés social y público. Y que están en juego derechos humanos, 
básicos, y esenciales de la vida comunitaria. Y el porvenir de la sociedad. 

14. COLOFÓN 

Por último, en el Siglo XXI de la llamada Sociedad del Riesgo (BECK)41, 
las ideas fuerza de este tiempo es la dilatación de los derechos fundamentales (y 
el derecho ambiental se inscribe, con ropaje constitucional privilegiado dentro de 
esta clase de derechos colectivos), la eficacia del modelo de acceso a la justicia, 
y la importancia cada vez mas creciente del derecho internacional (transnacional, 
regional o de bloque MERCOSUR), del Estado Socio Ambiental del Derecho. 
En esa dirección la participación popular, el acceso a la información ambiental, 
el acceso a la jurisdicción, y el rol activo del Estado en la defensa del ambiente, 
constituyen piezas claves para la efectiva implementación del mismo. 

Dejar de lado el “síndrome del avestruz”, que tapa los ojos a la realidad que 
nos abruma (parafraseando a nuestro querido Antonio BENJAMÍN),  superar el 
Estado teatral / ley simbólica del Derecho Ambiental42, y por el contrario, tornarlo 
real, efectivo, y ejecutorio, es el desafío de estas horas. Ese es nuestro compromi-
so social por la defensa del medio ambiente.   

una Corte de Apelación en Estocolmo). En Oceanía: Nueva zelanda (Tribunal Ambiental), y Australia (Tribunal de Tierras 
y Ambiente), tienen FISCALÍAS AMBIENTALES. En honor a la brevedad de esta nota nos remitimos a los trabajos de la 
Procuradora de Justicia, Coordinadora del Centro de apoyo Operacional de Defensa del Medio Ambiente, órgano del Mi-
nisterio Público del Estado del Río Grande do Sul SILVIA CAPELLI, del INSTITUTO “O DIREITO POR UM PLANETA 
VERDE”, y de notables jueces, VLADIMIR PASSOS DE FREITAS, ELADIO LECEY, Y el actual Ministro de la Corte 
de Justicia no constitucional del Brasil, ANTONIO HERMAN BENJAMÍN, para conocer la experiencia de Brasil en la 
especialidad. Y en Paraguay, de RICARDO MERLO FAELLA a la sazón titular de una Fiscalía Ambiental.  
41  MORELLO, Augusto M., “El nuevo horizonte del derecho procesal”, Rubinzal- Culzoni, 2005. 
Vid. “Una justicia civil para el siglo XXI”, LL, 18/10/2006. 
42  BENJAMÍN, Antonio H., “El estado teatral y la implementación del derecho ambiental”, p. 335, en “Derecho, Agua y 
Vida”, Congreso Internacional de Derecho Ambiental Sao Paulo 7, 2003. 





MATA CILIAR E RESERVA LEGAL - 
FUNDAMENTOS E IMPORTâNCIA

 sAint-ClAir honorAto sAntos
                                  Procurador de Justiça

O artigo 2º do Código Florestal tem como finalidade precípua proteger a 
cobertura vegetal. Elenca expressamente a floresta de preservação permanente 
como aquelas situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água.

Nesse sentido correto afirmar que tais florestas não podem ser manejadas de 
forma a sofrerem cortes rasos.  Embora tal restrição exista, não há que se falar da 
ausência de finalidade econômica na preservação dessas florestas, pois qual me-
lhor investimento senão aquele que visa garantir, através da preservação destas, 
o bem estar da população, num sentido amplo.  Mesmo porque, ao se preservar 
tais formas de vegetação, protege-se o solo dos processos erosivos, preserva-se a 
fauna e a flora.

O solo, quando privado de sua cobertura florestal, fica modificado em sua 
estrutura e perde as propriedades físico-químicas capazes de garantir a retenção 
de água.

A vegetação existente ao longo dos rios funciona como um obstáculo natu-
ral ao escoamento das águas, que ficam retidas e são absorvidas, em grande parte, 
pela mata, evitando que uma quantidade exagerada de partículas sólidas sejam 
arrastadas e depositadas no leito dos rios.

Além de evitar o assoreamento do leito dos rios, a mata ciliar consiste num 
ecossistema peculiar que abriga uma diversidade florística e faunística de vital 
importância para o equilíbrio de toda uma região.  Além de proteger indiretamen-
te a fauna aquática, posto evitar o transporte de resíduos de agrotóxicos utilizados 
largamente na agricultura, o que, na ausência da mata ciliar, são arrastados para 
os rios ocasionando, não raras vezes, a morte de peixes em função da poluição 
que provoca.

Os efeitos catastróficos, provocados pela supressão da mata ciliar, não se 
restringem aos limites geográficos da área em que está localizado o dano, vindo 
a atingir dimensões regionais e quiçá supranacionais.

Em decorrência da característica de alta fertilidade natural do solo parana-
ense, as terras foram, a partir dos anos 50, desbravadas rapidamente.  Tal processo 
culminou na prática monoculturista que ao longo dos anos acabou por provocar 
o fenômeno da degradação ambiental, que em termos de redução da cobertura 
florestal, erosão, baixa no índice de fertilidade do solo, comprometeu seriamente 
os níveis de disponibilidade hídrica e qualidade das águas de superfície.

Ao tratar das matas protetoras, Osny Duarte Pereira sabiamente asseverou:

“Sua conservação não é apenas por interesse público, mas por interesse direto 
e imediato do próprio dono.  Assim como ninguém escava o terreno dos ali-
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cerces de sua casa, porque poderá comprometer a segurança da mesma, do 
mesmo modo ninguém arranca as árvores das nascentes, das margens dos 
rios, nas encostas das montanhas, ao longo das estradas, porque poderá 
vir a ficar sem água, sujeito a inundações, sem vias de comunicação, pelas 
barreiras e outros males conhecidamente resultantes de sua insensatez.  As 
árvores nesses lugares estão para as respectivas terras como o vestuário 
está para o corpo humano.  Proibindo a devastação, o Estado nada mais 
faz do que auxiliar o próprio particular a bem administrar os seus bens 
individuais, abrindo-lhe os olhos contra os danos que poderia inadvertida-
mente cometer contra si mesmo.” (in Osny Duarte Pereira, Direito Florestal 
Brasileiro, pg. 210)

A lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1.981, estabelece:

“Art. 18 - São transformadas em reservas ou estações ecológicas, sob a res-
ponsabilidade do IBAMA, as florestas e demais formas de vegetação natural 
de preservação permanente, relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4771, de 15 de 
setembro de 1965 - Código Florestal, e os pousos das aves de arribação pro-
tegidos por convênios, acordos ou tratados assinados pelo Brasil com outras 
nações.”

As FLORESTAS de preservação permanente existentes ao longo dos 
rios, assim consideradas pelo único efeito do que dispõe o Código Florestal 
DEVEM EXISTIR OBRIGATORIAMENTE nos locais indicados, no presente 
caso ao LONGO DOS RIOS, sendo que o Poder Público não pode permitir sua 
destruição.

Ademais, pode-se afirmar que, estamos diante do ônus real, ou seja, obri-
gação que limita a fruição e a disposição da propriedade. Representa direito 
sobre coisa alheia e prevalece erga omnes.

No ônus real, o titular da coisa responde pelo cumprimento de obrigações 
constituídas antes da aquisição do seu direito.

Constitui, assim, uma obrigação inerente, que adere à ela, que a segue, 
como a sombra persegue o corpo.

É uma obrigação que acompanha a coisa, como um peso (ônus) que recai 
sobre seu valor ativo.

1. DA RESERVA LEGAL

No que tange à reserva florestal legal, a Lei Federal nº 4.771/65, em seu 
artigo 16, alínea “a”, § 2º , estabelece o percentual da área de reserva legal a ser 
mantida em toda e qualquer propriedade rural.

“Artigo 16 - As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de 
utilização limitada e ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos 
artigos 2º e 3º desta Lei, são suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes 
restrições:

a) nas regiões Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste, esta na parte sul, as 
derrubadas de florestas nativas, primitivas ou regeneradas, só serão permitidas 
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desde que seja em qualquer caso, respeitado o limite mínimo de 20% da área 
de cada propriedade com cobertura arbórea localizada, a critério de autoridade 
competente.

Parágrafo 2º - A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% 
(vinte por cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deve-
rá ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de 
imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos  casos de 
transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área. “

Não obstante a existência do Código Florestal, o legislador ordinário, no 
ano de 1991, fez editar a Lei Federal nº 8.171/91, na qual procurou tão somente 
reforçar a obrigatoriedade, imposta ao produtor agrícola, de reflorestar a pro-
priedade que não contasse com a reserva legal prevista na norma.

Ora, a denominada Lei Agrícola estabeleceu uma obrigação adicional ao 
proprietário rural, não havendo a revogação do Código Florestal, vale salientar, 
continua vigindo na íntegra, fixando apenas o prazo de  um trinta avos por ano 
para o reflorestamento dessas áreas, entretanto depende de regulamentação, es-
tando em vigência o Código Florestal.

O dano ambiental é de caráter permanente e, portanto, deve ser reparado 
o mais depressa possível.  Afinal, se assim não ocorrer, seus efeitos poderão ser 
sentidos muito tempo depois por toda a sociedade, podendo inclusive atingir 
proporções municipais, estaduais, federais e, quiçá, internacionais.

Notório que o uso indiscriminado dos recursos naturais provocam seqüelas 
que inexoravelmente vêm a se manifestar.  A inexistência da área de reserva 
legal bem como a supressão da mata ciliar implica numa série considerável de 
danos ambientais, dentre os quais podemos elencar, a priori:

a) FAVORECIMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS, decorrente da supres-
são da vegetação fixadora do solo, possibilitando o carreamento de partículas 
sólidas, as quais ficarão depositadas nas áreas mais rasas ou obstáculos naturais 
do rio, causando seu ASSOREAMENTO, o que compromete a sustentação do 
leito do rio e facilita a ocorrência de inundações, já que ausente a vegetação 
responsável pelo equilíbrio hídrico da região:

b) DESTRUIÇÃO DA FAUNA, em razão da supressão do substrato vegetal 
da qual esta depende, afeta de forma radical espécies silvestres, entre outras.

A perda, em termos ambientais, mormente no que diz respeito à biodiver-
sidade, é muitíssimo superior a eventuais ganhos econômicos que a exploração 
de área de reserva legal e de preservação permanente possam acarretar.  O qua-
dro é do clássico confronto entre o interesse econômico particular e o interesse 
público e coletivo na preservação ambiental.

O desenvolvimento de qualquer atividade que possa ser fonte de maiores 
lesões ambientais em área de preservação permanente deve ser objeto do mais 
rigoroso estudo, e sua recuperação é de incomensurável importância, posto que 
seus efeitos atingem toda a coletividade.
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2. DO DANO PERMANENTE

O dano ambiental é permanente, uma vez que, se não lhe é dada a oportuni-
dade de se regenerar, persistirá.

O professor Paulo Affonso Leme Machado, ilustre Mestre em Direito Am-
biental, sabiamente nos ensina, em sua obra Direito Ambiental Brasileiro, 4ªed., 
Malheiros, 1992, p. 419:

“Na definição legal de florestas de preservação permanente estão abrangidas 
não só as florestas como as demais formas de vegetação nativa, primitiva ou 
vegetação existente sem a intervenção do homem.  Vegetação natural é a que 
pertence à natureza.”

Ainda nas palavras do eminente mestre, ob. cit., p. 312, temos:

“Não podemos estar imbuídos de otimismo inveterado, acreditando que a na-
tureza se arranjará por si mesma, frente a todas as degradações que lhe impo-
mos.  De outro lado, não podemos nos abater pelo pessimismo.  A luta contra 
a poluição é perfeitamente exequível, não sendo necessário por isso, amarrar 
o processo da indústria e da economia, pois a poluição da miséria é uma de 
suas piores formas.”

Impedir a regeneração da floresta de preservação permanente nativa é fazer 
com que, no decorrer do tempo, extinguam-se as vegetações de proteção perma-
nente e restem apenas as florestas plantadas.

O eminente mestre em Direito Ambiental, Paulo Affonso Leme Machado, 
em sua obra Dano Ambiental Preservação e Reparação, 1993, p. 398.

“O posicionamento preventivo tem por fundamento a responsabilidade no cau-
sar perigo ao meio ambiente. É um aspecto da responsabilidade negligenciado 
por aqueles que se acostumaram a somente visualizar a responsabilidade pelos 
danos causados.  Da responsabilidade jurídica de prevenir decorrem obriga-
ções de fazer o de não fazer.”

Tendo em vista a dificuldade de reparação dos danos ambietais, a questão 
ambiental recebeu novo reforço no País com a edição da Lei Federal nº 9605/98, 
que trata dos crimes ambientais, dedicando capítulo aos crimes contra a flora. 
Entre eles destacamos:

“Artigo 38 – Destruir ou danificar floresta considerada de preservação per-
manente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de 
proteção:

“Artigo 48 – Impedir ou dificultar a regenarção natural de florestas e demais 
formas de vegetação. 

“Artigo 50 – Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou ve-
getação fixadora de dunas protetoras de mangues, objeto de especial preser-
vação.”

Com o escopo de minimizar os danos decorrentes da destruição das matas 
ciliares, o Estado do Paraná vem desenvolvendo um programa pioneiro de recu-



3��Conferências / Invited Papers

peração de áreas de mananciais de abastecimento público, visando a melhoria da 
qualidade da água servida à população.

Para o Ministério Público, não bastava apenas a recuperação dos rios utiliza-
dos como mananciais para abastecimento público e sim, conjuntamente, promo-
ver o replantio das matas ciliares e de reserva legal degradadas em nosso Estado.

Como obrigação legal cabe-nos a interposição da ações civis públicas em 
caso de destruição das matas ciliares e reserva legal.

O Ministério Público, entendendo a necessidade de não ingressar apenas 
ações indviduais contra eventuais agressores ao meio ambiente, passou, então, a 
promover reuniões conjuntas com os funcionários públicos encarregados destes 
programas, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Meio Ambiente e Pre-
feituras Municipais, com o fim de prestarem os esclarecimentos necessários aos 
agricultores da importância dessas áreas, da preservação dos recursos hídricos e a 
melhoria da qualidade dos recursos naturais em geral. 

Sensibilizados, os agricultores aderiram aos termos de compromisso, ou 
acordos com o Ministério Público, comprometendo-se a recuperar essas áreas, em 
prazos bem pequenos, com início imediato, e execução final em quatro ou cinco 
anos, dependendo da extensão das propriedades.

Uma das modalidades aceitas é a de abandono das áreas visando a rege-
neração natural, com acompanhamento do órgão ambiental, e, se necessário, o 
reflorestamento.

Assim se procedeu em várias Comarcas, com a realização de reuniões com 
cerca de 300 (trezentos) produtores rurais com adesão completa aos acordos.

Nos casos em que não foi cumprido o avençado, interpôs-se o processo de 
execução.

O quadro abaixo mostra a recuperação de uma micro-região do noroeste do 
Estado do Estado, Campo Mourão, com seus dados como se vê:

Espera-se com essa atuação garantir corredores de fauna ao longo dos rios, 
o que deverá ser avaliado posteriormente, visto que grandes extensões de mata ao 
longo dos rios estão se regenerando.

Fato consumado em alguns rios é o aumento de vazão e a melhoria da qua-
lidade da água.

Pode-se afirmar que a atuação do Ministério Público vem sendo bastante 
elogiada e vem, juntamente com os demais órgãos do Estado, colaborando para 
a recuperação dessas áreas, contribuindo para a melhoria da qualidade dos re-
cursos hídricos e a conscientização da comunidade para a preservação desses 
locais, sem que se precise, necessariamente, recorrer à via judicial para a con-
secução desses objetivos.

A jurisprudência pátria tem se manifestado no seguinte sentido:

“RECURSO ESPECIAL PELAS ALÍNEAS “A” E “C” DA PERMISSÃO 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESERVA FLORESTAL. NOVO 
PROPRIETÁRIO. TERRENO ADQUIRIDO JÁ DESMATADO. LEGITIMIDA-
DE PASSIVA.INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO PRETORIANO. RECURSO NÃO-
PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto por AGROPECUÁRIA 
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IPÊ S/C LTDA com fulcro no art. 105, III, “a” e “c”, da Carta Magna, contra 
acórdão prolatado pelo Tribunal de Alçada do Estado do Paraná, assim emen-
tado (fls. 260/261): “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANOS AO MEIO AMBIENTE. 
1. CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. TRANSAÇÃO 
- HOMOLOGAÇÃO - DIREITO INDISPONÍVEL - INADMISSIBILIDADE. 3. 
CÓDIGO FLORESTAL - PRESERVAÇÃO - PERMANENTE - MATA CILIAR 
- CURSOS D’ÁGUA - FAIXA DE 30M DE LARGURA - RESERVA LEGAL - 
20% DA ÁREA TOTAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 2º E ART. 16, PARÁGRAFO 
2º, DA LEI Nº 4.771/65 - LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA -  RELEVÂNCIA 
QUE ADQUIRENTE TENHA RECEBIDO IMÓVEL DESMATADO - LEGITI-
MIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA. 4. IMÓVEL CONTÍGUO 
COM FLORESTA - COMPENSAÇÃO - INADMISSIBILIDADE. 5. PRAZO DE 
3 (TRÊS) ANOS PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RAZOABILIDA-
DE - INAPLICABILIDADE DO ART. 44, I, DA LEI 8.171/91 - RECURSO IM-
PROVIDO.”

Opostos embargos de declaração (fls. 269/275), estes foram rejeitados à 
unanimidade. Irresignada, a empresa interpôs recurso especial pelas letras “a” 
e “c” do permissivo constitucional por violação de preceitos legais e dissídio 
pretoriano sustentando, em síntese: a) ilegitimidade passiva ad causam do ad-
quirente de área já devastada para figurar no pólo passivo de ação civil pública 
por danos ao meio ambiente; não se podendo lhe impor o ônus da obrigação 
de reflorestar pois não foi o agente causador do dano;b) a decisão atacada, 
ao arbitrar em três anos o prazo para cumprimento da obrigação, deixou de 
aplicar norma expressa do Código Florestal relativa à recomposição de área 
de reserva legal, que garante ao proprietário, no caso vertente, o prazo de trin-
ta anos. Sem contra-razões. 2. O novo adquirente do imóvel é parte legítima 
para figurar no pólo passivo de ação por dano ambiental que visa o reflores-
tamento de área destinada à preservação ambiental. Não importa que o novo 
adquirente não tenha sido o responsável pelo desmatamento da propriedade. 
“Não há como se eximir a adquirente desta obrigação legal, indistintamente 
endereçada a todos membros de uma coletividade, por serem estes, em última 
análise, os beneficiários da regra, máxime ao se considerar a função social da 
propriedade.” Jurisprudência deste STJ no sentido do acórdão rechaçado. 3. 
Recurso especial não-provido (STJ, 1ª Turma, REsp 843036 / PR ; RECUR-
SO ESPECIAL 2006/0085918-0, rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em 
17/10/2006).

“RECURSO ESPECIAL. FAIXA CILIAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE. RESERVA LEGAL. TERRENO ADQUIRIDO PELO RECOR-
RENTE JÁ DESMATADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPLORAÇÃO ECONÔ-
MICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDEN-
CIAL NÃO CONFIGURADA.” As questões relativas à aplicação dos artigos 1 
e 6 da LICC, e, bem assim, à possibilidade de aplicação da responsabilidade ob-
jetiva em ação civil pública, não foram enxergadas, sequer vislumbradas, pelo 
acórdão recorrido.
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Tanto a faixa ciliar quanto a reserva legal, em qualquer propriedade, incluída 
a da recorrente, não podem ser objeto de exploração econômica, de maneira que, 
ainda que se não dê o reflorestamento imediato, referidas zonas não podem servir 
como pastagens.

Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que per-
petua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando 
ilícito.

A obrigação de conservação é automaticamente transferida do alienante ao 
adquirente, independentemente deste último ter responsabilidade pelo dano am-
biental. Recurso especial não conhecido” (STJ, Segunda Turma, Rel.: Ministro 
Franciulli Netto, Julgado em 04/06/2002).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS 
AO MEIO AMBIENTE JULGADA IMPROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FA-
zER. REFLORESTAMENTO DE RESERVA LEGAL DE, NO MÍNIMO, 20% 
DO TOTAL DA ÁREA. RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS 
DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL INDEPENDENTE DE CULPA. RES-
PONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO AO COMPLEMENTO DA 
ÁREA DE RESERVA LEGAL, COM A DEVIDA AVERBAÇÃO NO REGIS-
TRO IMOBILIÁRIO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRI-
MENTO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO PARCIALMENTE PROCE-
DENTE. AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO. Apelações providas. 1) O Agravo 
Retido deve ser desprovido, vez que o entendimento manifestado pelo magistrado 
a quo de que o valor da causa deve guardar relação com as despesas estimadas ao 
reflorestamento da área em questão e não com o valor da terra no Município se 
afigura mais correto. 2) A reposição dos danos ao meio ambiente pelos proprie-
tários do imóvel, independe da comprovação de culpa, pois a responsabilidade é 
objetiva, consoante exegese do artigo 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81 (Lei da Política 
Nacional do Meio Ambiente). Assim, é irrelevante se o imóvel já estava desmata-
do quando o adquiriram. 3) Além da responsabilidade ser objetiva, ela consubs-
tancia uma obrigação real propter rem, ou seja, uma obrigação que se prende ao 
titular do direito real seja ele quem for, em virtude, tão-somente, de sua condição 
de proprietário ou possuidor. 4) No caso dos autos houve violação ao disposto no 
artigo 16, inciso IV, do Código Florestal (Lei n.º 4.771/75), que determina que 
seja mantida, a título de reserva legal, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área 
da propriedade rural, devendo os requeridos serem compelidos a complementar a 
área de Reserva Legal de seu imóvel” (TJ/PR, 5ª CC, Acórdão nº 16875, rel. Des. 
Salvatore Antonio Astuti, julgado em 09/02/2007).

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE CUMU-
LADA COM OBRIGAÇÃO DE FAzER- ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMA-
NENTE - REFLORESTAMENTO - IMPOSIÇÃO LEGAL - PROPRIEDADE 
ADQUIRIDA JÁ DEGRADADA - RESPONSABILIDADE DO ATUAL PRO-
PRIETÁRIO DO IMÓVEL - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - FACULDADE 
DO PODER PÚBLICO, NÃO OBRIGAÇÃO LEGAL, DEVER, EM REFLO-
RESTÁ-LA- SENTENÇA CORRETA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVI-
DO. A preservação ambiental é uma obrigação de há muito prevista em lei, tendo 
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nossa Carta Magna, em seu artigo 225 imposto também a todos os cidadãos, o 
dever de defendê-lo e preservá-lo, e assim sendo, como proprietário do imóvel 
rural, o apelante não pode se eximir da obrigação de recuperar o meio ambiente 
degradado ou desequilibrado ecologicamente, devendo, no caso, seguir as reco-
mendações e cumprir as exigências traçadas pelo órgão público competente que, 
em cada hipótese, apresentará a solução mais compatível com o caso concre-
to. Não pode o apelante invocar o disposto no art. 18 do Código Florestal, para 
se eximir da obrigação que lhe foi imposta porque, este estabelece tão somente 
uma faculdade ao Poder Público em proceder ao reflorestamento, não impondo 
o dever em florestar e reflorestar as áreas de preservação permanente, cabendo 
a recomposição desta, e preservação de reserva legal ao proprietário do imóvel. 
Não há incompatibilidade entre o citado artigo 26, item ‘g’ e artigo 18 do Código 
Florestal, cabendo ao apelante a responsabilidade pelo reflorestamento da área de 
preservação permanente e não ao Poder Público. A obrigação pelo reflorestamen-
to não depende de acordo de vontade, mas decorre de imposição legal” (TJ/PR, 4ª 
CC, Acórdão nº 26943, rel. Des. Anny Mary Kuss, julgado em 31/10/2006).

Diante de tudo o que foi exposto, claro está que a preservação das matas ci-
liares, bem como o respeito à reserva florestal legal são medidas imprescindíveis 
para a manutenção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.



A IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS  
DIRETORES E A PROTEÇÃO DAS ÁREAS  

DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

sheilA CAvAlCAnte PitoMbeirA
Procuradora de Justiça/MP-CE 

Coordenadora do Centro de Apoio do Meio Ambiente/MP-CE 
Professora de Direito Ambiental/UNIfOR-CE

1. INTRODUÇÃO

O registro histórico da fundação das vilas às margens dos cursos d’água 
tem ensejado contínua ocupação dessas áreas ao longo do acelerado processo de 
urbanização que vem sofrendo as cidades brasileiras.  

A legislação que regula a proteção dessas áreas, denominadas áreas de pre-
servação permanente – APP, no caso o Código Florestal de 1965, tem sido inefi-
ciente para promover-lhes a adequada tutela. Em parte, pela omissão legislativa 
urbanística no disciplinamento do solo urbano, pela ausência de diretrizes go-
vernamentais nesse sentido bem como o intenso processo de migração interna 
ocorrido nesses últimos sessenta anos.

As áreas de preservação permanente são espaços geográficos onde a natureza 
lhes destinou cobertura vegetal e exigem proteção legal em razão da singularidade 
dos recursos ambientais a merecer cuidados. Atualmente tem sido desmatadas e 
ocupadas em decorrência da ocupação desordenada dos espaços urbanos.

A Constituição Federal de 1988 não só estabeleceu os parâmetros da política 
de desenvolvimento urbano como institucionalizou o Plano Diretor como instru-
mento básico dessa política, cujos objetivos são: ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

 O regulamento dessas disposições constitucionais ocorreu através do Esta-
tuto da Cidade, Lei Federal Nº. 10.257, de 10 de julho de 2001, que elenca as di-
retrizes gerais que deverão nortear a política urbana das municipalidades além de 
estabelecer audiência e publicidade ao processo de elaboração da Lei Municipal 
que instituirá o Plano Diretor.

A implementação dos Planos Diretores será uma oportunidade para resgatar 
a proteção das APPs. 

2. POLÍTICA URBANA: DEFINIÇÃO E REFERêNCIAS HISTÓRICAS

Em sentido amplo, entende-se por política urbana as formas, os processos 
e os efeitos da intervenção do Estado (lato sensu) no espaço urbano com o ob-
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jetivo de atingir determinados fins. Em sentido estrito, considera-se o conjunto 
de diretrizes adotadas pelo Poder Público Municipal, destinadas à melhoria das 
condições materiais e subjetivas de vida nas cidades, na busca da diminuição das 
desigualdades sociais, da garantia de sustentabilidade ambiental, social e econô-
mica e da promoção do bem-estar social.

No Brasil, na transição do século XIX para o XX, as transformações urbanas 
realizadas tinham por único objetivo evitar a interrupção do funcionamento dos 
portos brasileiros em face do padrão exportador da época, sobretudo procurando 
evitar a ocorrência de epidemias nas cidades litorâneas (cidades portuárias de en-
tão).  De sorte que, tanto no Império como na República Velha, foram priorizadas 
infra-estruturas de circulação, saneamento e a reforma dessas cidades com vistas 
a assegurar o escoamento barato e eficiente de mercadorias e produtos agrícolas 
para o exterior. 

Sob o aspecto jurídico, dada a dimensão territorial do Brasil e a predomi-
nante ocupação das zonas rurais, até meados do Século XX o enfrentamento da 
questão em nível constitucional foi superficial. As Constituições de 1824 e 1891, 
por exemplo, não tiveram preocupação com a temática. Somente a partir da Cons-
tituição de 1934, quando já iniciado o processo de urbanização, temas relaciona-
dos à questão foram disciplinados: 

•  Constituição de 1934: Art. 1255. Todo brasileiro que, não sendo proprie-
tário rural ou urbano, occupar, por dez annos contínuos, sem opposição 
nem reconhecimento de domínio alheio, um trecho de terra até dez hecta-
res, tornando-o productivo por seu trabalho e tendo nelle a sua moradia, 
adquirirá o domínio do solo, mediante sentença declaratória devidamente 
transcrita.

•  Constituição de 1937: Art. 148. Todo brasileiro que, não sendo proprietário 
rural ou urbano, occupar, por dez annos contínuos, sem opposição nem 
reconhecimento de domínio alheio, um trecho de terra até dez hectares, 
tornando-o productivo por seu trabalho e tendo nelle a sua moradia, ad-
quirirá o domínio do solo, mediante sentença declaratória devidamente 
transcrita.

•  Constituição de 1946: Art. 156 § 3º. Todo aquêle que, não sendo proprie-
tário rural nem urbano, ocupar, por dez anos ininterruptos, sem oposição 
nem reconhecimento de domínio alheio, trecho de terra não superior a vin-
te e cinco hectares, tornando-o produtivo por seu trabalho e tendo nêle sua 
moradia, adquirir-lhe-á a propriedade, mediante sentença declaratória 
devidamente transcrita.

•  Constituição de 1967: Art. 164. A lei federal disporá sobre as condições de 
legitimação da posse e de preferência à aquisição de até cem hectares de 
terras públicas por aquêles que as tornarem productivas com o seu traba-
lho e de sua família.

•  Constituição de 1969: Art. 171.  A lei federal disporá sobre as condições de 
legitimação da posse e de preferência à aquisição de até cem hectares de 
terras públicas por aqueles que as tornarem produtivas com o seu trabalho 
e de sua família.
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Importante observar que durante as décadas de 40 e 50, as cidades brasileiras 
começaram a apresentar elevadas taxas de urbanização, onde suas dimensões fí-
sico-territoriais careciam de novos instrumentos urbanísticos, haja vista a pressão 
por moradias, serviços de infra-estrutura, transporte, equipamentos públicos etc 
demandados pela população em virtude de seu crescimento constante, promovido 
pelas migrações internas.

Assim, até meados dos anos 60, as cidades tiveram destacado papel no de-
senvolvimento econômico e social, especialmente com a passagem do suporte 
rural das atividades econômicas para o suporte urbano. Por essa razão as ques-
tões urbanas passaram a ocupar o centro dos debates e a fazer parte da pauta das 
administrações, sobretudo no quesito da moradia, que exigia a implementação 
de política habitacional, em particular para as capitais, por serem as que atraiam 
maior contingente de imigrantes de todos os lugares do país.

A instalação da ditadura militar no Brasil inseriu a institucionalização do 
planejamento urbano nas administrações municipais por volta dos anos 70. O foco 
da ação era a promoção do desenvolvimento integrado e o equilíbrio das cidades 
ante o agravamento da desordenada urbanização. É desse período a regulação das 
regiões metropolitanas.

Em 1988, quando consolidado o processo de urbanização do país, mas agra-
vado pelas variações nos modelos de gestão municipal pelas diversas localizações 
geográficas, diferenças regionais ou culturais e circunstâncias históricas e/ou po-
líticas localizadas, deu-se a promulgação da Constituição Federal. O Texto dispôs 
um capítulo sobre o tema, inserido no Título da Ordem Econômica e Financeira, 
denominando-o política de desenvolvimento urbano. A nova ordem jurídica redi-
mensionou a matéria, como se vê adiante:

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público mu-
nicipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 
desenvolvimento das funções da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes1. 

Essa concepção constitucional agrega a um só tempo a dimensão quanti-
tativa da infra-estrutura, serviços e equipamentos urbanos, as dimensões sócio-
ambiental e político-cultural e a sustentabilidade econômica em interface com o 
indivíduo e a coletividade, além de inovar ao firmar o plano diretor como instru-
mento principal do processo de desenvolvimento urbano.

1  § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o 
instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função 
social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
§ 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.
§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos 
da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 
aproveitamento, sob pena, sucessivamente de:
I – parcelamento ou edificação compulsórios;
II – imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivamente no tempo;
III – desapropriação com pagamento mediante títulos da divida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado 
Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indeni-
zação e os juros legais.
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A par disso, a Constituição Federal estabeleceu competência concorrente à 
União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre Direito urbanístico, reservan-
do à União a edição de normas gerais:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concor-
rentemente sobre;
I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
.....................................................................................
§ 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-
á a estabelecer normas gerais.
.....................................................................................
§ 4º. A superveniência de lê federal sobre normas gerais suspende a eficácia da 
lei estadual, no que lhe for contrário.

Sobre o tema, o texto constitucional ainda prevê, no âmbito da competência 
executiva privativa da União, que ela institua as diretrizes para o desenvolvimento 
urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos (art. 21, 
XX) 2 e, no âmbito da competência comum a todos os entes da federação, União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, cabe-lhes promover programas de cons-
trução de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento 
básico (art. 23, IX) 3. 

O destaque a esses aspectos constitucionais evidencia o zelo do legislador 
constituinte em estabelecer linhas mestras a serem observadas na execução da 
política urbana no território brasileiro, seja através da normas gerais a serem edi-
tadas pela União, seja pelas diretrizes voltadas às ações desenvolvimento.

Esse zelo ganha relevância se atentarmos para o fato de que as normas urba-
nísticas são Direito Público, impondo-se que haja um regramento a ser obedecido 
em todo território nacional.

3. ESTATUTO DA CIDADE

Segundo registros históricos, a legislação urbanística brasileira amparou-se 
originalmente nos Códigos de Posturas de origem colonial. A partir da Repúbli-
ca Velha, por volta de 1920, ocorreu a criação das primeiras leis específicas, a 
maioria relacionada a projetos de reforma ou saneamento das áreas portuárias 
nas cidades. Em seguida, vieram as regulações em torno da concessão para os 
serviços públicos de transporte, energia e saneamento, que eram realizados por 
companhias privadas.  Posteriormente, o processo de industrialização e as deman-
das sociais resultantes impulsionaram os debates que resultaram na legislação 

2  Art. 21. Compete à União:
............................................

XX instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos;
3  Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
....................................................................................................................................................

IX promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.
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urbanística moderna. 
Na década de 1970 foi promulgada a lei de parcelamento do solo urbano 

(Lei Federal Nº. 6766/79), sendo seguida pelo projeto de lei 775/83, que tratava 
do desenvolvimento urbano, idealizado para promover a ordenação do espaço ur-
bano, incluindo especulação imobiliária, mas não foi aprovado.

De sorte que, a prolongada omissão legislativa no trato da matéria, o incon-
trolável adensamento das cidades e as demandas sociais impulsionaram o debate 
para atualização urbanística antes, durante e ao término dos trabalhos da Assem-
bléia constituinte em 1987. Assim, o conceito da função social da cidade, intro-
duzido pela Carta de 1988 (art. 182) e consolidado na lei Federal Nº. 10.257, de 
10 de julho de 2001, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 
denominada Estatuto da Cidade, veio contemplar todos os moradores urbanos 
indistintamente. 

O Estatuto da Cidade, por sua vez, representa um importante avanço no trato 
da equação urbanística brasileira. Não só por cuidar de garantir planejamento ur-
bano, mas por fazê-lo estabelecendo de forma clara e aberta formas possíveis de 
diálogo entre planejamento e gestão, planejamento e política.

 Em síntese, o texto apresenta as seguintes diretrizes gerais:4

4  Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da proprie-
dade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, 
à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;
II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em 
atendimento ao interesse social;
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do 
Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus 
efeitos negativos sobre o meio ambiente;
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades 
da população e às características locais;
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana;
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão 
da infra-estrutura correspondente;
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização;
f) a deterioração das áreas urbanizadas;
g) a poluição e a degradação ambiental;
VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconô-
mico do Município e do território sob sua área de influência;
VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da 
sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território sob sua área de influência;
IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;
X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do 
desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos 
diferentes segmentos sociais;
XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos;
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artís-
tico, paisagístico e arqueológico;
XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendi-
mentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a 
segurança da população;
XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento 
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I – garantia do direito à cidade sustentável;
II – gestão democrática da cidade;
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e demais atores sociais;
IV – planejamento do desenvolvimento;
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários;
VI – ordenação e controle do uso do solo;
VII - integração e complementariedade entre as atividades rurais e urbanas;
VIII – expansão urbana sustentável;
IX – justa distribuição dos benefícios e ônus;
X –  adequação dos instrumentos de políticos aos objetivos do desenvolvi-

mento;
XI – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente;
XII – valorização dos imóveis;
XIII – audiência do Poder Público e da população;
XIV – regularização fundiária;
XV – simplificação da legislação urbanística municipal;
XVI – isonomia de condições na promoção de atividades de interesse social.

4. PLANO DIRETOR

A Constituição de 1988 distinguiu o Plano Diretor como o instrumento re-
gulador da função social da cidade para os Municípios com mais de vinte mil 
habitantes, destinando-os a serem agentes transformadores das futuras mudanças 
não só na cultura técnica da legislação urbanística como na cultura da gestão mu-
nicipal no Brasil.  

Com efeito, na ordem constitucional vigente, o plano diretor será o veículo 
pelo qual os municípios definirão os objetivos a serem atingidos, estabelecendo 
o zoneamento, as exigências quanto às edificações e um sem número de outras 
matérias fundamentalmente pertinentes ao uso do solo.  Aliás, este deverá ser um 
dos aspectos importantes a constatar futuramente no curso histórico das cidades 
brasileiras.

Segundo (Meirelles, 2006):

O plano diretor ou plano diretor de desenvolvimento integrado, como moder-
namente se diz, é o complexo de normas legais e diretrizes técnicas para o de-
senvolvimento global e constante do Município, sob os aspectos físicos,social, 
econômico e administrativo, desejado pela comunidade local.5

de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da 
população e as normas ambientais;
XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a 
redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais;
XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos 
ao processo de urbanização, atendido o interesse social.
5  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. (Atualizado: REIS, Marcio Schneider e SILVA, Edgard Neves 
da) 15Ed: Malheiros. São Paulo, 2006 (p-538).
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Com efeito, o plano diretor apresenta-se com essa conotação multifun-
cional, buscando o desenvolvimento econômico, social, administrativo, bem 
como o desenvolvimento físico do território municipal. O que evidencia a 
imperiosa urgência em implementá-lo, fazê-lo acontecer, haja vista o inegável 
crescimento desordenado das cidades e os graves problemas decorrentes dessa 
desordem.

De acordo com o texto do Estatuto, é através do Plano Diretor, tratado no 
Capítulo III6, que os mais importantes avanços na ordenação urbana ocorrerão, 
haja vista os requisitos a serem atendidos no seu processo de elaboração: a pro-
moção de audiências públicas e debates com a participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade; a publicidade 
quanto aos documentos e informações, além do acesso aos documentos e infor-
mações produzidos por qualquer pessoa interessada. Tais procedimentos demo-
cráticos implicam a ocorrência de debates públicos entre os diversos segmentos 
sociais da cidade em torno de seu futuro. 

Ao lado disso, a lei prevê a hipótese de nulidade para a lei que instituir o Pla-
no Diretor em desacordo com o processo de elaboração estabelecido no Estatuto. 
previsto disposto no parágrafo anterior. 

6  CAPÍTULO III 
DO PLANO DIRETOR

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça 
social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2o desta Lei.

Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.
§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orça-
mentárias e o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas.
§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município como um todo.
§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos.
§ 4o No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os Poderes Legislativo e Executivo 
municipais garantirão:
I – a promoção de audiências públicas e debates com a participação da população e de associações representativas dos vários 
segmentos da comunidade;
II – a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos;
III – o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações produzidos.
§ 5o  (VETADO)  

Art. 41. O plano diretor é obrigatório para cidades:
I – com mais de vinte mil habitantes;
II – integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas;
III – onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o do art. 182 da Constituição Federal;
IV – integrantes de áreas de especial interesse turístico;
V – inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional 
ou nacional.
§ 1o No caso da realização de empreendimentos ou atividades enquadrados no inciso V do caput, os recursos técnicos e finan-
ceiros para a elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação adotadas.
§ 2o No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser elaborado um plano de transporte urbano integrado, 
compatível com o plano diretor ou nele inserido.

Art. 42. O plano diretor deverá conter no mínimo:
I – a delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, conside-
rando a existência de infra-estrutura e de demanda para utilização, na forma do art. 5o desta Lei;
II – disposições requeridas pelos arts. 25, 28, 29, 32 e 35 desta Lei;
III – sistema de acompanhamento e controle.
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5. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP

As áreas de preservação permanentes são espaços geográficos onde a natu-
reza lhes destinou cobertura vegetal e exigem proteção legal em razão da singu-
laridade dos recursos ambientais a merecer cuidados, como se vê nas disposições 
adiante: 

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as 
florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto 
em faixa marginal cuja largura mínima será:  (Redação dada pela Lei nº. 7.803 
de 18.7.1989)
1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 
largura;  (Redação dada pela Lei nº. 7.803 de 18.7.1989) 
2 - de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) 
a 50 (cinqüenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº. 7.803 de 
18.7.1989) 
3 - de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 50 (cinqüen-
ta) a 200 (duzentos) metros de largura;  (Redação dada pela Lei nº. 7.803 de 
18.7.1989) 
4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham de 200 (duzen-
tos) a 600 (seiscentos) metros de largura;   (Redação dada pela Lei nº. 7.803 
de 18.7.1989) 
5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largura supe-
rior a 600 (seiscentos) metros;   (Incluído pela Lei nº. 7.803 de 18.7.1989) 
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d’água”, 
qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüen-
ta) metros de largura;  (Redação dada pela Lei nº. 7.803 de 18.7.1989)
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 
100% na linha de maior declive;
 f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
 g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do 
relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;  
(Redação dada pela Lei nº. 7.803 de 18.7.1989)
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer  que seja a 
vegetação. (Redação dada pela Lei nº. 7.803 de 18.7.1989) 
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei. (Incluído pela Lei nº. 6.535, de 
1978)  (Vide Lei nº. 7.803 de 18.7.1989)
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendi-
das nos perímetros urbanos definidos por lei municipal,  e nas  regiões  metro-
politanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-
á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados 
os princípios e limites a que se refere este artigo. (Incluído pela Lei nº. 7.803 
de 18.7.1989) 
Art. 3º Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim de-
claradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação 
natural destinadas:
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a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
 f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
§ 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só 
será admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for 
necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade 
pública ou interesse social.

O objetivo da preservação é a proteção dos recursos hídricos, da paisagem, 
da estabilidade geológica, da biodiversidade, do fluxo gênico de fauna e flora, 
para a proteção do solo, seja pelos benefícios do bem-estar promovido ao homem, 
pela função ambiental que realizam à natureza.

Segundo se observa no texto da lei, os elementos naturais protegidos de fato 
exercem função prioritária na manutenção dos ecossistemas que resulta no bem-
estar da coletividade.  De modo que cada acidente geográfico protegido guarda 
uma singularidade que a ciência jurídica desconhece mas o senso comum inspirou 
a proteção. 

Ao lado dessa singularidade, a proteção das APPs urbanas pode amenizar a 
temperatura local; melhorar a qualidade do ar, proteger contra enchentes e secas; 
garantir o suprimento de água nos períodos de estiagem ; proporcionar recreação 
à coletividade além de contribuir para a estética da paisagem urbana suavizando 
a aridez do concreto.

Todavia, o que se observa na grande maioria das margens dos rios ou no topo 
dos morros é uma crescente instalação de barracos e casebres, despejo de resíduos 
nas mais variadas modalidades, domésticos, construção civil, industrial, serviços 
de saúde etc; extração de recursos minerais. Enfim, atividades absolutamente in-
compatíveis com a proteção prevista em lei.

6. PLANO DIRETOR E PROTEÇÃO DAS APPS 

Apesar das disposições do Código Florestal sobre as áreas de preservação per-
manente, as paisagens nas margens dos rios urbanos e nos topos dos morros vêm sen-
do alteradas em função da dinâmica da ocupação e do uso do solo. Tais ocorrências 
são muito freqüentes no cotidiano da grande maioria das cidades brasileiras. Assim, a 
proteção pretendida perde a razão de ser em função do alto grau de degradação e das 
alterações realizadas nessas ares de preservação permanente.

De sorte que, observando-se a atualidade, sobretudo com a desordenada 
ocupação do espaço que presenciamos, verificamos constante alteração da paisa-
gem com prejuízo da estética do lugar.  Ao lado disso, tal processo vem alterando 
os processos ecológicos que dependem dos rios, riachos, lagoas, da cobertura ve-



3�� 11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

getal dos morros etc presentes nos perímetros urbanos comprometendo ecossiste-
mas das florestas ciliares, a qualidade da água para consumo humano, o transporte 
de nutrientes para a zona costeira etc, para citar apenas alguns dos irreparáveis 
danos que vem sendo cometidos. 

O grave dessa realidade é a evidência das dificuldades de entendimento so-
bre a necessidade de proteção e utilização adequada desses espaços.

A promulgação do Estatuto da Cidade, com a previsão legal de ordenamento 
do espaço urbano através do Plano Diretor, obrigatório para os Municípios com 
mais de vinte mil habitantes, gerou a expectativa sobre a oportunidade de restau-
ração e reparação desses espaços geográficos.

Isto porque, sendo o Plano Diretor o instrumento legal que irá disciplinar 
as diretrizes para o desenvolvimento urbano da localidade, incluindo o disci-
plinamento do espaço urbano para habitação, as exigências em torno do sane-
amento, a questão do transporte, as atividades de trabalho, a proteção do meio 
ambiente, os serviços etc, poderá promover a proteção das áreas de preservação 
permanente.

7. CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS

Os problemas urbanos contemporâneos decorrem da desordenada ocupação 
do espaço que envolvem todo o território, incluindo as áreas de preservação per-
manente, degradando seus recursos naturais.

O Plano diretor, instrumento de política de desenvolvimento urbano, deve 
promover o crescimento harmonioso de cada área da cidade, refletindo o planeja-
mento geral que deve ser subordinado aos interesses coletivos.  Deve igualmente 
refletir zelo com os recursos naturais, a topografia do lugar, os anseios sociológi-
cos e os valores espirituais da coletividade.

As intervenções ou atividades antrópicas lesivas ao meio ambiente e, parti-
cularmente, às áreas de preservação permanente, devem ser eliminados, devendo 
ser estimulados os projetos de reabilitação e recuperação dessas áreas.
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A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 369/2006 NA 
PERSPECTIVA DO DIREITO INTERTEMPORAL: 

A HIPÓTESE DA REGULARIzAÇÃO FUNDIÁRIA 
SUSTENTÁVEL

vAnêsCA buzelAto Prestes
Procuradora do Município de Porto Alegre, mestranda em Direito 

Público da PUC RS, Secretária Geral do Instituto  
O Direito por um Planeta Verde

1. INTRODUÇÃO

A Resolução Conama N° 369⁄2006 dispõe sobre os casos excepcionais, de 
utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam 
a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente1 
- APP -. Foi precedida de intenso debate e é alvo de fortes críticas, de um lado 
por aqueles que entendem não ter solvido os óbices aos projetos de regularização 
fundiária que se intensificam nas cidades brasileiras, e de outro, por aqueles 
que sustentam tratar-se de liberalização para ocupação e utilização de área 
de preservação permanente que não deveria ser ocupada, em face da função 
ambiental que desempenha.  

Para a hipótese da regularização fundiária sustentável, objeto do presente 
estudo, os defensores da primeira opinião apontam a incongruência  dos 
dispositivos que pretendem impedir ocupação de APPs, não obstante estas já 
estarem intensamente povoadas por populações de baixa renda e  não terem 
acesso a serviços e à infra-estrutura devida por morarem em APP. Os dados 
existentes apontam um grande contingente populacional residente em tais 
áreas. Somente em São Paulo, na bacia do Guarapiranga, são mais de 1.000.000 
(um milhão de pessoas) que precisariam ser removidas para que a APP fosse 
respeitada. Sustentam que o direito fundamental à moradia tem o mesmo 
fundamento constitucional que o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, além do direito à moradia ser um direito subjetivo que precisa 
ser respeitado. Por este motivo, vêem nos dispositivos legais e infralegais que 
apontam condições e limites ao exercício deste direito uma forma de opor óbice 
ao direito fundamental.

1  Nos termos do que dispõe o inc. II do art. 1º da Lei Federal No 4771⁄65, “Área de Preservação Permanente é a área 
protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não de vegetação nativa, com a função ambiental de preservar 
os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 
solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”
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Já os defensores da tese em contrário, apontam inúmeros problemas 
ambientais decorrentes da ocupação das APPs, em especial a contaminação  dos 
mananciais, o assoreamento dos cursos d’água, os alagamentos, os desastres 
causados pela ocupação desordenada das áreas ambientalmente sensíveis e que 
resultam em enormes problemas para as cidades. Aduzem que as legislações 
liberalizantes precisam ser evitadas e que o ambiente ecologicamente equilibrado 
precisa ser  respeitado, tendo em vista que o direito fundamental a este tem seu 
fundamento no art. 225 da Constituição Federal. Apontam, ainda, que as APPs 
não podem ser removidas porque o seu local natural é que lhe fez APP. Todavia, a 
população moradora do local pode ser colocada em outro local.

A dicotomia de opiniões foi acirrada com o forte investimento em 
regularização fundiária e em saneamento básico, representado pela implantação 
de instalação necessária à captação e condução de água e de efluentes tratados, 
que vem sendo realizado por União, Estados e Municípios brasileiros, em 
cumprimento à Agenda Habitat, da qual o Brasil é país signatário. Isto porque, 
para o financiamento público destes projetos faz-se necessária a respectiva 
licença ambiental. O Banco Mundial, o Fundo Pimes, os agentes financiadores 
internacionais de um modo geral, têm exigido a licença ambiental para a liberação 
dos financiamentos, na medida em que, muito dinheiro público tem sido investido 
de modo profundamente equivocado, gerando verdadeiras degradações ambientais. 
Assim, a exigência da licença ambiental passou a integrar os requisitos para 
financiar projetos patrocinados por tais agências2.

Essa Resolução está dentre aquelas que não agradaram aos setores diretamente 
afetados. Todavia, foi fruto de intensos debates de grupos de trabalho criados pelo 
Conama que duraram cerca de quatro anos. Os grupos de trabalho debateram 
a agricultura familiar, a silvicultura, a mineração e as áreas de preservação 
permanentes urbanas. Após o debate nos grupos de trabalho, vinculadas a uma 
Câmara Técnica do Conselho, foi constituída uma comissão de sistematização que 
visou a estabelecer uma unidade nas discussões, indicar os pressupostos gerais 
para autorização de intervenção, bem como atribuir sistematicidade à Resolução, 
evitando diversas normativas sobre o tema. Desta sistematização originou-se a 
Resolução No. 369, em especial as disposições gerais que se aplicam a todas as 
intervenções ou supressão de áreas de preservação permanente, na forma prevista 
na respectiva Resolução.

No âmbito da Área de Preservação Permanente no meio urbano, foi 
identificado como utilidade pública a implantação de área verde pública em área 
urbana3 e a implantação de instalações necessárias à captação e condução de 

2  No Brasil, o art. 12 da Lei Federal No. 6938⁄1981, estabelece o seguinte: “As entidades e órgãos de financiamento e in-
centivos governamentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao licenciamento, na forma 
dessa Lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões exigidos pelo Conama
Parágrafo único.  As entidades e órgãos referidos no caput deste artigo deverão fazer constar dos projetos a realização de 
obras e aquisição de equipamentos destinados ao controle de degradação ambiental e à melhoria  da qualidade do meio 
ambiente.”
3  Art. 2º, inc. I, letra “d”
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água e de efluentes tratados4. Disso decorre que é possível, desde que de forma 
motivada, inexistindo alternativa locacional, observadas as regras próprias para 
as hipóteses, a utilização da área de preservação permanente urbana. No caso das 
instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes, a possibilidade 
não se restringe a APP urbana, estendendo-se às demais hipóteses.

Já a regularização fundiária sustentável, objeto do presente estudo, foi 
identificada como interesse social, a teor do que dispõe o art. 2º, inc. II, letra “c”, 
da Resolução. Veja-se que nas hipóteses identificadas como de interesse social são 
vedadas à intervenção ou supressão de vegetação em APP de nascentes, veredas, 
manguezais e dunas, a teor do que dispõe o § 1º do art. 1º.

Para o direito intertemporal e a hermenêutica jurídica é um interessante estudo 
de caso, pois (a)utiliza categorias jurídicas que combinam o reconhecimento de 
um passado e apostam em um futuro, (b) trabalha com os consensos possíveis, 
decorrendo de uma lógica dialética inserida em uma temporalidade (c) estabelece 
um diálogo entre os setores, superando falácias antes intransponíveis (d) 
utiliza regras tradicionalmente adotadas para resolução de conflitos de direito 
intertemporal. Estes fatores serão examinados ao longo do presente estudo, na 
forma que veremos a seguir. 

2. DOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DA RESOLUÇÃO CONAMA N. 369⁄2006

O Código Florestal, Lei Federal N. 4771 de 15 de setembro de 1965, em seu 
art. 4º dispõe o seguinte:

Art. 4º.” A supressão de vegetação em área de preservação permanente so-
mente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse so-
cial, devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo  
próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento 
proposto.”

No artigo 1º do Código estão identificados o que pode ser considerado 
interesse social5  e utilidade pública6 .  No art. 4º supracitado, em seu § 3º estabelece 
que o “órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual e de 
baixo impacto ambiental, assim definida em regulamento, da vegetação em área 
de preservação permanente”. Veja-se que nas três hipóteses a lei estabeleceu a 
possibilidade de intervenção ou de supressão de APP. Assim, o argumento de que 
a Resolução N. 369 criou direito é falacioso, pois várias das hipóteses previstas na 
Resolução estão expressamente previstas na Lei.

Três questões relevantes se apresentam neste debate. A primeira decorre da 
natureza jurídica das alterações no Código Florestal. Isto porque foram introduzidas 

4  Art. 2º, inc. I, letra “f ”
5  Art. 1º , inc. IV
6  Art. 1º, inc. V
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pela Medida Provisória 2.166-67⁄2001. A segunda decorre da possibilidade do 
Conama identificar outras atividades, obras, planos ou projetos como de interesse 
social e de utilidade pública, perquirindo se há excesso de poder regulamentar na 
Resolução em questão. A terceira, origina-se do debate sobre a constitucionalidade 
de lei autorizando a supressão de espaços protegidos, na forma feita pela MP 
2.166⁄2001.

Quanto a primeira questão, imprescindível ter presente que a MP 2.166-
67⁄2001 foi editada anteriormente à Emenda Constitucional n. 32, de 11 de 
setembro de 2001. Disso decorre que está sob o amparo da regra de direito 
intertemporal prevista em seu artigo 2º que estabeleceu o seguinte:

Art. 2º. “As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação des-
ta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue 
explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.” 

No caso concreto não houve nova Medida Provisória e tampouco deliberação 
do Congresso Nacional. Assim, vige a MP com força de lei, aliás, como em uma 
série de outras matérias reguladas da mesma forma. 

Na segunda questão emerge o debate quanto a possibilidade do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - Conama -, identificar outras situações de interesse 
social e de utilidade pública, que não as previstas expressamente na lei. Veja-se 
que não se trata aqui de delegação de atribuição tipicamente legislativa, o que é 
constitucionalmente vedado, ou de autorização para excesso de discricionariedade 
do Poder Executivo. Primeiro, porque a lei estabeleceu as diretrizes gerais do 
que é utilidade pública e interesse social. Ainda, exigiu que a utilidade pública e 
o interesse social fossem devidamente caracterizados e motivados, a teor do que 
dispõe o art. 4º. Assim, não se trata de delegação legislativa, mas de necessidade 
de explicitação de conceitos técnicos que é função típica do poder regulamentar 
no Brasil7. Não poderia a lei esgotar as possibilidades de identificação de 
utilidade pública ou de interesse social. Por isso, corretamente, a Resolução 
estabeleceu condições gerais, atribuiu o contorno dos conceitos, identificou 
algumas situações e possibilitou ao Conama identificar “demais obras, planos, 
atividades ou projetos previstos em Resolução do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente – Conama”. E, não se diga que esta identificação é excesso 
de discricionariedade. Primeiro porque não foi atribuída aleatoriamente, mas 
exigiu a devida motivação. Segundo, porque a prerrogativa foi endereçada a um 
órgão colegiado, que expressa o auditório dos destinatários das normas8, bem 

7  O poder regulamentar no Brasil restringe-se a fiel execução das leis, a teor do que dispõe o art. 84 da Constituição 
Federal.. Isto estabelece a circunscrição do poder regulamentar, sendo que não cabe inovar ou ir além da lei, mas ater-se 
ao cumprimento desta. Todavia, esta limitação não impede uma enorme atuação do poder regulamentar inclusive para o 
cumprimento das leis. A atuação está na possibilidade de explicitação técnica sobre o conteúdo das leis, no procedimento 
para o cumprimento destas e na operacionalidade das mesmas. A Emenda Constitucional  n. 32⁄2001, introduziu i inc. Vi no 
art, 84 da CF criando outras possibilidades de Decreto adstritas à organização e funcionamento da administração pública 
federal e a extinção de cargos e funções públicas, quando vagos, porém não alterou os limites do poder regulamentar, que 
é infra-legal, ou seja, sem possibilidade de inovar na ordem jurídica.
8  Para este caso, poderia ser identificado como a  categoria utilizada por  Chain Perelman auditório universal
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como as forças vivas da sociedade brasileira, inclusive os movimentos sociais. 
Aliás, o histórico da discussão desta Resolução, dá conta do tempo de debate e 
do processo de maturação para identificação das atividades consideradas como 
de utilidade pública e interesse social, demonstrando que há divergências de 
posicionamento, naturais em qualquer processo, todavia, discricionariedade 
na identificação em hipótese alguma, dado inclusive ao procedimento adotado 
para respectivo debate que resultou na Resolução em comento. Assim, em nosso 
entendimento, a possibilidade de identificação prevista na lei está adstrita aos 
limites constitucionais do poder regulamentar no Brasil, porque se restringe a 
explicitação técnica de conceitos presentes na Lei, não incidindo, portanto, em 
excesso de poder regulamentar.

A terceira questão versa sobre a possibilidade de supressão dos espaços 
protegidos por intermédio de Resolução do Conama, haja vista o dispositivo 
do art. 225 da Constituição Federal exigir lei para tanto. A matéria foi objeto 
de exame na Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade  No. 
3.540-1, cujo relator foi o Ministro Celso de Mello. No acórdão, citando parecer 
do  Consultor Jurídico do Ministério do Meio Ambiente, Dr. Gustavo Trindade, 
o Relator acolheu a tese de que o Código Florestal é a lei que autoriza a forma 
de supressão ou de intervenção em área de preservação permanente e que a 
autorização contida no texto é um comando normativo que cabe ao Executivo 
cumprir. Em seu voto, o Ministro Eros Grau, assim se manifestou:

“O inciso III do § 1º do art. 225 da Constituição do Brasil respeita a espaços 
territoriais especialmente protegidos (unidades de conservação), não à vegeta-
ção existente nessas áreas. Não impõe  legalidade estrita, reserva de lei, para 
que se dê a supressão da vegetação de que trata o art. 4º da Medida Provisória 
no 2.166.
A supressão de vegetação em espaços territoriais especialmente protegidos, 
sujeita à autorização do órgão ambiental competente, pode ser definida caso a 
caso, por esse órgão. O que não se pode é suprimir qualquer dos espaços terri-
toriais especialmente protegidos sem que a lei em sentido formal o determine.
...
A supressão de espaços territoriais especialmente protegidos depende de ma-
nifestação do Legislativo, lei-medida, nos termos do disposto no inciso III do 
§ 1º do art. 225 da Constituição do Brasil. Não, no entanto, a supressão de 
vegetação nessas áreas. “

O Ministro Cezar Peluzzo, em seu voto acrescentou os seguintes argumentos:

“ Acho que a cláusula constitucional distingue duas situações, as quais me 
parecem muito claras. Na primeira oração do período, ela trata da alteração 
e da supressão; na segunda trata do uso. Ela só impõe a exigência de lei à 
alteração e à supressão. Portanto, não se cuida de alteração nem de supressão 
decorrentes de regulamentação do uso, porque a disciplina do uso não depende 
de lei, mas de ato administrativo. Isso a mim parece corresponder a racionali-
dade da norma”.
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A Medida Cautelar foi denegada por maioria e a eficácia e a aplicabilidade 
da norma impugnada restaurada em sua plenitude, restando vencidos 
os Ministros Carlos Aires Britto e Marco Aurélio. A decisão está assim 
ementada:

E M E N T A: MEIO AMBIENTE – DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA IN-
TEGRIDADE (CF, ART. 225) – PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU 
CARÁTER DE METAINDIVIDUALIDADE – DIREITO DE TERCEIRA GERA-
ÇÃO (OU DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O POSTULADO 
DA SOLIDARIEDADE –NECESSIDADE DE IMPEDIR QUE A TRANSGRES-
SÃO A ESSE DIREITO FAÇA IRROMPER, NO SEIO DA COLETIVIDADE, 
CONFLITOS INTERGENERACIONAIS -

ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS (CF, ART. 225, 
§ 1º,III) – ALTERAÇÃO E SUPRESSÃO DO REGIME JURÍDICO A ELES 
PERTINENTE – MEDIDAS SUJEITAS AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 
DA RESERVA DE LEI – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRE-
SERVAÇÃO PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA, CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS, AUTORIZAR, LICENCIAR 
OU PERMITIR OBRAS E/OU ATIVIDADES NOS ESPAÇOS TERRITORIAIS 
PROTEGIDOS, DESDE QUE RESPEITADA, QUANTO A ESTES, A INTEGRI-
DADE DOS ATRIBUTOS JUSTIFICADORES DO REGIME DE PROTEÇÃO 
ESPECIAL – RELAÇÕES ENTRE ECONOMIA (CF, ART. 3º, II, C/C O ART. 
170, VI) E ECOLOGIA (CF, ART. 225) – COLISÃO DE DIREITOS FUNDA-
MENTAIS – CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO DESSE ESTADO DE TENSÃO 
ENTRE VALORES CONSTITUCIONAIS RELEVANTES – OS DIREITOS BÁ-
SICOS DA PESSOA

Supremo Tribunal Federal
Diário da Justiça de 03/02/2006

O Supremo Tribunal Federal analisou de forma amiúde, a partir e conforme 
a Constituição, matéria delicada e que exige profundidade no exame para evitar 
falácias. Ao mesmo tempo em que afirmou o meio ambiente como direito de 
terceira geração que consagra o princípio da solidariedade, aprofundou o exame 
da Medida Provisória que propôs a alteração do regime jurídico das APPs 
para dialogar com a realidade concreta, porém sem comprometer os valores 
constitucionais consagrados. Além disso, deixou claro os limites para alteração 
do regime jurídico sem o princípio da reserva legal, externando que somente na 
hipótese de atos administrativos motivados tem amparo a atuação dos órgãos 
licenciadores ambientais.

Além de partilhar desse entendimento, somos de opinião que esta decisão 
reforça o sistema ambiental brasileiro. Isto porque nada mais nefasto do que a 
substituição do sistema. O que precisamos é que este funcione. Eventuais desvios 
podem ser corrigidos no curso do processo ou por meio de ações judiciais. 
Porém a paralisia do sistema gera um desrespeitar deste. No caso específico da 
regularização fundiária sustentável não era mais possível  ignorar a ocupação 
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das APPs ao longo do tempo, inclusive para poder reverter situações presentes 
que não têm a estabilidade daquelas que geraram o enorme passivo ambiental 
decorrente das ocupações irregulares nas cidades brasileiras. No dizer de Ost, 
“assumir o passado, para melhor e para pior, a fim de lhe dar um futuro, dá 
sentido ao presente”. 

Por último, importante abordar o tema relativo a limitação imposta à 
identificação de baixo impacto. Na forma do que consta na Lei 4.771, o órgão 
ambiental competente, desde a alteração legislativa ocorrida em 2001, podia 
autorizar a supressão de vegetação eventual e de baixo impacto, a teor do que 
dispõe o § 3º do art. 4º. O que a Resolução N. 369 disciplinou foram os critérios 
gerais a serem adotados pelos órgãos do Sisnama para estes fins. 

Assim, não procede a crítica de liberalização de conduta. O que houve 
foi uma indicação de critérios gerais a serem adotados em todo o país, a fim 
de unificar a atuação do Sisnama. Gize-se que os órgãos ambientais estaduais 
e municipais já tinham autorização legislativa para atuação. A Resolução pode 
e deve estabelecer estes critérios gerais, a fim de garantir a unidade do sistema, 
pois no federalismo cooperativo é fundamental que isto ocorra. E, de outro 
lado, não se diga que não cabe esta limitação, haja vista a lei estabelecer que 
os órgãos do sistema estão autorizados a identificar o que é baixo impacto. O 
federalismo exige atuação integrada e cooperação, sobretudo. É função dos 
órgãos colegiados previstos para atuação nas mais diversas políticas públicas a 
organização e a identificação de critérios para atuação do sistema. Foi isto que 
foi feito para a identificação de baixo impacto. 

3. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DISPOSITIVOS SOBRE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE NO CÓDIGO FLORESTAL

Não é objeto deste estudo o histórico do Código Florestal Brasileiro ou 
da sua aplicação. Destacamos tão somente o seguinte: (a) o Código Florestal 
na sua versão de 1934 e na posterior de 1965 não teve preocupação com as 
cidades e não se dirigiu às cidades. Na realidade as cidades foram se expandindo 
sem observar limites e sem planejamento; (b) o tratamento da humanidade com 
relação aos recursos naturais era como se inesgotáveis fossem. Com as florestas 
a relação é a mesma, como se sua extensão e capacidade de auto-regeneração 
fossem suficientes para garantir sua inesgotabilidade.

Para o meio urbano, em se tratando de ocupação irregular de APP destaca-se 
a ocupação às margens dos cursos d’água9 e dos topos de morro. Em se tratando 
de curso d’água houve uma evolução legislativa que resultou na incidência de 
dispositivos distintos ao longo dos anos. E, no caso da regularização fundiária, 
por se tratar de situações pré-existentes, esta peculiaridade assume relevo, porque 

9  Destaca-se a ocupação dos manancial da bacia do Guarapiranga em São Paulo. Sobre o tema ver MARCONDES, Maria 
José de Azevedo. Cidade e Natureza: proteção dos mananciais e exclusão social. São Paulo: 1999, Editora da Universidade 
de São Paulo e Studio Nobel.
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pode resultar em gravame de APP em situações que já estavam consolidadas 
antes da identificação na lei.

O Código Florestal na versão atual foi publicado originalmente em 1965. 
Em seu artigo 2º, alínea “a” estabelecia como área de preservação permanente a 
faixa mínima edificável de 5,00m10 . Em 1985, a Resolução Conama 04, em seu 
art. 3º, inc. I, estabeleceu  5m para rios com menos de dez metros de largura e 
igual à metade da largura dos corpos d água que meçam de 10 a 200 metros. Em 
1986, a Lei Federal 7.511, estabeleceu as metragens, em parte modificadas pela 
Lei Federal 7.803 de 1989.

Desde 1989, com a edição da Lei Federal Nº 7.803/89 que alterou o Código 
Florestal temos a redação hoje existente11. Posteriormente, o Código Florestal 
ainda foi modificado por Medidas Provisórias, sendo a última a de nº 2.166/67, 
de 26/07/200112, que em nada alterou as metragens. No que concerne à área de 
preservação permanente ao longo dos lagos naturais e artificiais, conforme se 
verifica da redação do artigo 2º transcrita, inexistia metragem específica a ser 
observada, matéria regulamentada na Resolução 303/02.

A par disso, a legislação do parcelamento do solo urbano, Lei Federal nº 
6.766/79, marco legal importante para as cidades brasileiras, estabeleceu que ao 
longo das águas dormentes a faixa não edificável era de 15,00 metros13.

Assim sendo, constata-se que houve uma evolução legislativa  nas metragens 
de APPs, relativas aos cursos d’água. Nos casos concretos muitas vezes a área a ser 
regularizada remonta a data anterior a 1986, período em que a APP era de 5,00m 
segundo a legislação ambiental e 15,00m a teor do que dispunha a legislação 
urbanística.  

As leis ambientais e urbanísticas são de ordem pública e têm aplicação 
imediata. Não é isso que se discute. As variadas hipóteses de ocupação pré-
existente a alteração de metragem dá conta de alguns aspectos. Primeiro o 
Código Florestal não foi na origem pensado para ser adotado nas cidades. 
Segundo, os gravames postos desconsideraram a situação fática daquele 
momento histórico, pois não determinou regra de transição, assim como 
deixou de estabelecer o que fazer com as áreas ocupadas. Tratou como se 
áreas desocupadas fossem, sendo que ao longo do período até os dias atuais 
seguiu tratando da mesma forma. Este fato ilustra a vertigem da entropia 
descrita por Ost e dá conta de parte da motivação que informa a presente 
Resolução.

10   FINK, Daniel Roberto e PEREIRA, Márcio Silva. Vegetação de Preservação Permanente e Meio Urbano. Revista de 
Direito Ambiental Nº 2, São Paulo: 1996, ed. RT, p. 83
11  Para aprofundar o tema ver MAGALHÃES, Juraci Perez, Comentários do Código Florestal, Doutrina e Jurisprudência, 
2ª ed. São Paulo: Editora Juarez Oliveira, 2001
12  Esta Medida provisória permanece em vigor por força da Emenda Constitucional Nº 32, de 11/09/2001, que em seu art. 
2º assim dispôs:
“As Medidas Provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provi-
sória ulterior as revogue explicitamente  ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional”.
13  Lei 6.766, de 19 de dezembro de 1979, art. 4º, inc. III
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4. REGULARIzAÇÃO FUNDIÁRIA COMO PASSIVO AMBIENTAL DAS CIDADES BRASILEIRAS

Estudos urbanos têm demonstrado a íntima relação entre a ocupação do 
território, a exclusão social e os impactos ambientais decorrentes do processo de 
urbanificação14 . Edesio Fernandes15 assim descreve este fenômeno:

“Na maioria dos casos, a exclusão social tem correspondido também a um pro-
cesso de segregação territorial, já que os indivíduos e grupos excluídos da eco-
nomia urbana formal são forçados a viver nas precárias periferias das grandes 
cidades, ou mesmo em áreas centrais que não são devidamente urbanizadas. 
Dentre outros indicadores da poderosa combinação entre exclusão social e se-
gregação territorial – mortalidade infantil; incidência de doenças; grau de es-
colaridade; acesso a serviços, infra-estrutura urbana e equipamentos coletivos; 
existência de áreas verdes, etc. - , dados recentes indicam que cerca de 600 mi-
lhões de pessoas nos países em desenvolvimento vivem atualmente em situações 
insalubres e perigosas. Exclusão social e segregação territorial têm determinado 
a baixa qualidade de vida nas cidades, bem como  contribuído diretamente para 
a degradação ambiental e para o aumento da pobreza na sociedade urbana.”

Este é um dos motivos que estão gerando os esforços para atuação em regula-
rização fundiária no  país, com vultosos recursos públicos tendo sido investidos.

As normas de proteção ambiental muitas vezes têm sido colocadas como 
óbice legal e constitucional aos processos de regularização fundiária. Isto por-
que muitas áreas de preservação permanente estão irregularmente ocupadas, 
sendo no momento em que a regularização é desencadeada há manifestações 
contrárias, tendo por fundamento as normas ambientais. 

Não trataremos das causas desta ocupação. Contudo, não podemos perder 
de vista que (a)historicamente as cidades não destinaram áreas para população 
de baixa renda, seja por falta de previsão, seja pela falta de um mercado que pro-
duzisse habitação popular regular que pudesse ser adquirida por grande parcela 
da população, (b) que as áreas de preservação permanente foram sendo ocupa-
das com a conivência do Poder Público, (c) que muitos locais já estavam ocu-
pados antes de se tornarem legalmente APPs e (d) que a ineficácia das normas 
ambientais contribui para o descontrole atual que leva milhões de brasileiros a 
morar na ilegalidade, colocando em contraposição o direito a moradia com o 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como se fossem antagôni-
cos e não interdependentes. 

O meio ambiente no espaço urbano pressupõe a presença do homem. Não 
é possível ignorar esta realidade, sob pena de deixar à margem elemento funda-
mental de análise. O espaço construído não prepondera sobre o ambiente natural, 

14  Neste sentido FERNANDES, Edesio. Direito Urbanístico e Política Urbana no Brasil: uma Introdução. In Direito 
Urbanístico  e Política Urbana no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 2000,a saber: ¨No Brasil, a urbanização intensiva já 
transformou estruturalmente a ordem socioeconômica e redesenhou a ocupação do território nacional, tendo provocado 
impactos ambientais comparáveis aos efeitos de grandes catástrofes naturais. Cerca de 80% da população brasileira – de 
um total de 165 milhões – vive atualmente nas cidades, sobretudo nas áreas metropolitanas¨.
15  FERNANDES, Edesio. Direito Urbanístico e Política Urbana no Brasil: uma Introdução. In Direito Urbanístico  e Polí-
tica Urbana no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 2000.
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porém é parte integrante de um mesmo contexto. As decisões urbano-ambientais a 
serem tomadas precisam avaliar esta universalidade, a interação entre os objetos.  

Quando se debate sobre área de preservação permanente  assim definida 
pelo Código Florestal e explicitada na Resolução Conama 303/0216,  não pode 
se perder de vista o conteúdo do texto legislativo, a saber:

“Art. 2º. Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as 
florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d`água desde o seu nível mais alto 
em faixa marginal cuja largura mínima seja de:
1 – 30 m (trinta metros) para os cursos d´água de menos de 10 m (dez metros) 
de largura;
2 – de 50 m (cinqüenta metros) para os cursos d´água que tenham de 10(dez) a 
50m (cinqüenta metros) de largura;

...”

A regularização fundiária pressupõe que as pessoas já estejam morando no 
local. Ou seja, a área já está ocupada, portanto não guarda as características que 

16  Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 
I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com largura mínima, de: 
a) trinta metros, para o curso d`água com menos de dez metros de largura; 
b) cinqüenta metros, para o curso d`água com dez a cinqüenta metros de largura; 
c) cem metros, para o curso d`água com cinqüenta a duzentos metros de largura; 
d) duzentos metros, para o curso d`água com duzentos a seiscentos metros de largura; 
e) quinhentos metros, para o curso d`água com mais de seiscentos metros de largura; 
II - ao redor de nascente ou olho d`água, ainda que intermitente, com raio mínimo de cinqüenta metros de tal forma que 
proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica contribuinte; 
III- ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de: 
a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas; 
b) cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d`água com até vinte hectares de superfície, cuja 
faixa marginal será de cinqüenta metros; 
IV- em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de cinqüenta metros, a partir do limite 
do espaço brejoso e encharcado; 
V - no topo de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a dois terços da 
altura mínima da elevação em relação a base; 
VI - nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura, em 
relação à base, do pico mais baixo da cumeada, fixando-se a curva de nível para cada segmento da linha de cumeada 
equivalente a mil metros; 
VII - em encosta ou parte desta, com declividade superior a cem por cento ou quarenta e cinco graus na linha de maior 
declive; 
VIII - nas escarpas e nas bordas dos tabuleiros e chapadas, a partir da linha de ruptura em faixa nunca inferior a cem 
metros em projeção horizontal no sentido do reverso da escarpa; 
IX-nas restingas: 
a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima; 
b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora 
de mangues; 
X- em manguezal, em toda a sua extensão; 
XI - em duna; 
XII - em altitude superior a mil e oitocentos metros, ou, em Estados que não tenham tais elevações, à critério do órgão 
ambiental competente; 
XIII - nos locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias; 
XIV - nos locais de refúgio ou reprodução de exemplares da fauna ameaçadas de extinção que constem de lista elaborada 
pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal; 
XV - nas praias, em locais de nidificação e reprodução da fauna silvestre.
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a fizeram APP. Não há mais vegetação natural que justifique o gravame ou será 
que uma área densamente ocupada, com todas as interações decorrentes (esgoto, 
produção de resíduos sólidos, destinação de águas servidas, impermeabilização 
do solo, etc.) permanece com as características que lhe gravaram como APP? 

De outra parte não é ambientalmente mais adequado identificar o que 
ainda é possível proteger e no restante investir em urbanização (tratamento es-
goto, medidas para conter impermeabilização, controle das edificações, etc.) 
para minimizar os impactos decorrentes da ocupação? Veja-se que não esta-
mos tratando de situações individuais, localizadas, mas de um contexto que 
prepondera na maior parte das cidades brasileiras de portes médio e grande.

Neste sentido, entendemos que a regularização fundiária é um enorme passi-
vo ambiental das cidades brasileiras que precisa ser enfrentado. O conceito passi-
vo ambiental tem origem na economia, podendo ser assim definido: “Valor mone-
tário, composto basicamente de três conjunto de itens: o primeiro, composto das 
multas, dívidas, ações jurídicas (existentes ou possíveis), taxas e impostos pagos 
devidos à inobservância de requisitos legais; o segundo, composto dos custos de 
implantação de procedimentos e tecnologias que possibilitem  o atendimento às 
não conformidades; o terceiro, dos dispêndios necessários à recuperação de área 
degradada e indenização à população afetada. Importante notar que este concei-
to embute os custos citados acima mesmo que eles não sejam ainda conhecidos; 
e, pesquisadores estudam como incluir no passivo ambiental os riscos existentes, 
isto é, não apenas o que já ocorreu, mas também o que poderá ocorrer”17.

A irregularidade urbana, expressa pelas ocupações irregulares, pelos lotea-
mentos clandestinos realizados à margem da lei, pelos assentamentos auto produ-
zidos que não respeitam regras e limites físico- territoriais, mas se configuram a 
partir do local e da organização dos próprios ocupantes, são uma realidade coti-
diana das cidades brasileiras. Negar a existência ou enfrentar o problema a partir 
da ótica poder ou não continuar morando neste local, enxergando a situação a 
partir dela mesma e sem considerar se há outro local mais apropriado para aque-
las pessoas residirem ou se há possibilidade de relocalização, bem como sem 
identificar quem paga os custos de eventual relocalização, é perpetuar conceitos 
cuja decorrência hoje estamos sofrendo. Ignorar esta situação fática é uma das 
características do risco da entropia, apontado por Ost18. É necessário romper com 
o paradigma compartimentalizado das análises, superar a avaliação urbana a par-
tir do imóvel ou da gleba, tendo a dimensão do espaço que está inserido, criando 
diretrizes de sustentabilidade urbano-ambientais, considerando as ocupações irre-
gulares como uma realidade que precisa ser enfrentada.

Temos “cidades” dentro da cidade que foram erigidas ao longo do tempo 
sobre APPs. O que fazer? Seguir acreditando que é possível retirar toda a 

17  Dicionário Brasileiro de Ciências Ambientais. Thex Editora, 1999. Pedro Paulo de Lima e Silva, Antonio Guerra, Patrí-
cia Mousinho, Cecília Bueno, Flávio de Almeida, Telma Malheiros e Álvaro Bezerra de Souza Jr.
18  Eternidade, entropia, determinismo, discronia: quatro patologias temporais apontadas por OST, ob, citada
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população porque se trata de APP? Não seria ambientalmente mais adequado 
tratar os problemas ambientais decorrentes da ocupação tais como esgoto, 
deposição de resíduos a céu aberto, esgotamento das águas pluviais de modo a 
efetivamente tratar estas questões?

Em se tratando de passivo ambiental a ser enfrentado pelas municipalidades, 
a regularização fundiária deve melhorar as condições urbano- ambientais da 
população moradora do local. Assim, se o projeto desenvolvido implicar em 
melhoria das condições ambientais da área, enfrentando a questão como verdadeiro 
passivo ambiental e minimizando os problemas decorrentes da ocupação, não 
vejo óbice que em situações específicas, nas quais demonstradamente não 
apresentem risco à população, a APP já descaracterizada deixe de ser observada. 
Isto tem sentido porque outros valores ambientais serão protegidos, com o 
tratamento do esgoto, o recolhimento e o destino dos resíduos sólidos urbanos, 
o desassoreamento dos cursos d`água, a maior permeabilidade do solo, entre 
outros elementos que podem ser trabalhados no caso concreto. Isto porque é 
necessário reconhecer e tratar deste passivo, de modo que a qualidade de vida 
nas cidades possa ser melhorada.

A regularização fundiária atualmente é uma política pública, porque a 
dimensão da irregularidade urbana é de tal monta que deixa de ser um problema 
individual para ser um problema difuso, que  afeta toda a coletividade. Por isso 
a necessidade de ponderar todos os aspectos, verificando como enfrentá-los, 
de forma a minimizá-los e melhorando as condições urbano-ambientais  da 
coletividade. 

Lembremos que tratar o problema na sua dimensão ampla não é novidade, 
em se tratando de direito ambiental. Um dos pilares da lei dos recursos hídricos é 
identificar os usos e a qualidade da água dentro da bacia hidrográfica, propondo 
metas para atingir, a partir desta constatação. Há um reconhecimento que existem 
locais em que o nível de poluição é 4 e que vai permanecer neste nível. Há um 
planejamento dos usos com compensação para outras áreas. Isto faz parte de 
uma política ambiental propositiva, de planejamento, que não trabalha somente 
nas conseqüências, mas que atinge as causas, a partir de uma análise ampla do 
problema. No ambiente urbano precisamos atuar de forma similar, atacando 
os problemas, fazendo compensações ambientais e estabelecendo limites para 
ocupação daquelas áreas que ainda restam e são necessárias à  proteção dos 
ecossistemas.

5. A REGULARIzAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL

A regularização fundiária sustentável foi identificada como interesse social, a teor 
do que dispõe a Resolução Conama N. 369⁄2006. Disso decorre a sua caracterização 
como situação excepcional, cuja necessidade de tutela estatal recomenda atuação 
propositiva. A adoção desta conceituação necessariamente carrega em seu bojo 
o reconhecimento dos problemas urbanos como problemas ambientais, sendo a 
irregularidade urbana um problema ambiental das cidades brasileiras. 
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Igualmente, esta identificação aponta para o tratamento da regularização 
fundiária como passivo ambiental, constituindo-se em política pública a ser 
desenvolvida por todos os órgãos da administração pública e não por setor 
habitacional isolado, na forma que historicamente ocorreu no  país. Ainda, exige 
a inserção de requisitos ambientais nos projetos de regularização fundiária, em 
especial naqueles que trabalham a recuperação de áreas degradadas. Veja-se 
que este é um dos pontos mais relevantes do reconhecimento da regularização 
fundiária como passivo ambiental. De um lado, permite-se a regularização e 
de outro, exige-se a melhoria  das condições daquela área, inserindo requisitos 
tais como coleta de esgoto e de resíduos sólidos, solução para escoamento de 
águas pluviais, desassoreamento de cursos d’água eventualmente existentes, 
diminuição de impermeabilização em áreas ambientalmente sensíveis. Enfim, a 
cada projeto de regularização fundiária sustentável faz-se necessário a inclusão 
do viés ambiental integrando os projetos, inclusive da educação ambiental. Se 
ainda há espécies vegetais na área, estas devem ser identificadas. As APPs 
remanescentes não podem ser ocupadas. Dentro do possível, os cursos d água 
não devem ser canalizados, o esgoto ser tratado, mesmo que isto ocorra ao 
longo do desenvolvimento do projeto de regularização.

Não é aceitável deixar de debater formas de inserir exigências ambientais 
nestes projetos somente pelo argumento do custo. Ou, de outra parte, em face 
das exigências ambientais, deixar de dar início aos projetos de regularização 
fundiária. Esta prática somente agravará o problema, porque a ausência estatal  
faz aumentar as ocupações irregulares. Ademais, é imperioso que tenhamos a 
visão de processo de regularização, a ser desenvolvido ao longo do tempo e não 
somente de obras de infra-estrutura. Um processo de regularização fundiária 
sustentável exige, inclusive, a adoção de mecanismos de segurança da posse, 
trabalhando para que os possuidores recebam o título da respectiva propriedade 
ou a concessão de uso para fins de moradia na área. Isto porque, é necessário 
formar raízes, evitar a “expulsão branca”19 de modo que daqui a alguns anos 
não estejamos tratando da regularização de outras áreas ambientalmente 
sensíveis pelas mesmas pessoas que agora estão passando por este processo. 
A integração à cidade formal implica na regularização urbanística, jurídica e 
registraria20, de modo que os cidadãos destinatários do projeto se integrem à 
cidade formal.

19  Denomina-se “expulsão branca” o afastamento da população pobre das zonas nobres das cidades, pressionadas pelo mer-
cado imobiliário. Quando não há titulação em nome dos ocupantes e identificação como área especial de interesse social 
(AEIS ou zEIS) que têm um regime urbanístico que é específico para habitação popular, isto é facilitado. A identicação 
como zEIS  e a titulação não impede a “expulsão Branca”, mas certamente a dificulta.
20  Regularização urbanística é o plano e as obras de infra-estrutura  para a melhoria daquela área, jurídica a utilização 
do instrumento adequado para que o direito à moradia seja garantido às pessoas que lá residem. Dependendo da situação 
jurídica da gleba pode ser utilizado um instrumento (usucapião nas áreas privadas, podendo ser coletivo ou individual, 
concessão para fins de moradia em áreas públicas, no RS e em alguns outros Estados Provimento More Legal para a 
regularização de Loteamentos)
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6. REqUISITOS PARA A REGULARIzAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL

A Resolução em seu art. 9º21  estabeleceu requisitos para intervenção ou 
supressão de APP, na hipótese de regularização fundiária, a fim de contemplar a 
previsão de  pressupostos ambientais nos projetos respectivos.

Destes, importa destacar alguns aspectos relevantes. 
Trata-se de área já densamente povoada, portanto do passivo ambiental antes 

abordado. Não se aplica a qualquer espécie de ocupação, mas de habitações de baixa 
renda predominantemente residenciais. Diz-se predominantemente residenciais, 
porque é permitido o pequeno comércio ou serviços realizados dentro da economia 
familiar que servem ao sustento da família. Este requisito é importante porque 
os serviços realizados nas unidades familiares, como por exemplo, costureiras, 
padarias, bar, “ a venda”, necessitam de alvará municipal, que, para ser concedido, 
em regra, analisa o requisito localização. Se for incompatível com o uso o alvará 
não pode ser concedido. As áreas de regularização fundiária são aglomerados que 
têm vida e economia próprias, sendo que as atividades de sustento caracterizadas 
como unifamiliares precisam também ser regularizadas, a fim de serem inseridas 
no mercado formal. Veja-se que  não se trata de qualquer atividade econômica, mas 
daquelas unifamiliares, vinculadas ao sustento das pessoas que moram no local.

A ocupação a ser regularizada deve ser identificada como zona Especial 
de Interesse Social. As zonas Especiais de Interesse Sociais são aquelas cujo 
regime urbanístico utilizado contempla a utilização por população de baixa renda. 
Além da regra geral há uma afetação prevista e por isso é admitido um regime 

21  Art. 9º. A intervenção ou supressão de vegetação em APP para a regularização fundiária sustentável de área urbana 
poderá ser autorizada pelo órgão ambiental competente, observado o disposto na Seção I desta Resolução, além dos se-
guintes requisitos e condições:   
I - ocupações de baixa renda predominantemente residenciais;
II - ocupações localizadas em área urbana declarada como zona Especial de Interesse Social-zEIS no Plano Diretor ou 
outra legislação municipal;
III - ocupação inserida em área urbana que atenda aos seguintes critérios:
a) possuir no mínimo três dos seguintes itens de infra-estrutura urbana implantada: malha viária, captação de águas pluviais, 
esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos, rede de abastecimento de água, rede de distribuição de energia;
b) apresentar densidade demográfica superior a cinqüenta habitantes por hectare;
IV - localização exclusivamente nas seguintes faixas de APP:
a) nas margens de cursos de água, e entorno de lagos, lagoas e reservatórios artificiais, conforme incisos I e III, alínea “a”, 
do art. 3 o da Resolução CONAMA n o 303, de 2002, e no inciso I do art. 3 o da Resolução CONAMA n o 302, de 2002, 
devendo ser respeitada faixas mínimas de 15 metros para cursos de água de até 50 metros de largura e faixas mínimas de 
50 metros para os demais;
b) em topo de morro e montanhas conforme inciso V, do art. 3 o , da Resolução CONAMA n o 303, de 2002, desde que 
respeitadas as áreas de recarga de aqüíferos, devidamente identificadas como tal por ato do poder público;
c) em restingas, conforme alínea “a” do IX, do art. 3o da Resolução CONAMA n o 303, de 2002, respeitada uma faixa de 
150 metros a partir da linha de preamar máxima;
V - ocupações consolidadas, até 10 de julho de 2001, conforme definido na Lei n o 10.257, de 10 de julho de 2001 e Medida 
Provisória n o 2.220, de 4 de setembro de 2001;
VI - apresentação pelo poder público municipal de Plano de Regularização Fundiária Sustentável que contemple, entre 
outros:
...



�0�Conferências / Invited Papers

urbanístico próprio diferenciado2223. Assim sendo, estão afastadas da incidência 
desta Resolução regularizações de balneários com fins turísticos, casas isoladas 
situadas em APP, condomínios que não se caracterizam como de baixa renda ou 
que não estão identificados como zona especial de interesse social. A Resolução 
atinge e dialoga com o passivo ambiental anteriormente abordado, não cabendo a 
sua incidência para situações distintas daquelas que se caracterizam como tal.

Há um marco temporal para as regularizações. E este é a edição do Estatuto 
da Cidade. Isto porque ao mesmo tempo em que há um reconhecimento das 
situações consolidadas, da regularização fundiária como política pública a ser 
assumida pelo Estado, o Estatuto  da Cidade trouxe institutos para a ordem 
jurídica que possibilitam a prevenção e a produção habitacional para a baixa 
renda, evidentemente em áreas ambientalmente adequadas à habitação. Assim, 
concomitante ao reconhecimento de um passivo e do tratamento deste,  há a 
obrigação e o compromisso da produção de habitação regular para não retornar 
a este passado. Este compromisso exige atitude propositiva, necessita que os 
municípios identifiquem áreas para aquisição, gravem zEIS em áreas vazias, bem 
como utilizem os mecanismos  do Estatuto da Cidade para o enfrentamento da 
questão.

Na hipótese da regularização fundiária sustentável não há autorização para 
supressão de APP. Neste caso as características que lhe gravaram como APP não 
mais subsistem, motivo pelo qual não cabe autorização para supressão de APP, 
mas de intervenção em APP. 

O art. 9º, §1º introduz a possibilidade de diminuição da identificação 
de 15m nas APPs de cursos d’água. Para tanto, há requisitos. O primeiro 
deles, conforme já enfatizado, é a APP já estar ocupada. Por decorrência, a 
Resolução não ampara ampliação ou ocupação de APP que ainda remanesça, 
sendo imprescindível a existência das habitações à época que entrou em 
vigor o Estatuto da Cidade. APP simplesmente modificada, com plantações, 
por exemplo, não preenche o requisito estabelecido que exige a existência de 
moradias. Novamente se enfatiza que o fio condutor desta Resolução é o passivo 
ambiental, ou seja, o tratamento de um passado e não a  projeção do futuro, não 
podendo ser aplicada para finalidade diversa.  

O órgão ambiental competente deverá analisar cada processo especificamente e 
apontar os requisitos para cada situação. Isto porque, por se tratar de excepcionalidade, 
não há como ter definições prévias que se apliquem a todas de modo uniforme. As 

22  Art. 2°, § 6° da Lei Federal 6766 de 1979, acrescentado pela Lei federal 9.785 de 1999, a saber:
“A infra-estrutura básica dos parcelamentos situados nas zonas habitacionais declaradas por lei como de interesse social 
(zHIS) consistirá no mínimo de:
I – vias de circulação;
II – escoamento das águas pluviais;
III – rede para o abastecimento de água potável; e
IV – soluções para esgotamento sanitário e para a energia elétrica domiciliar.”
23  Em Porto Alegre, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (Lei Complementar N 434⁄99), assim dispõe 
sobre AEIS:
Art. 76. “ As Áreas Especiais de Interesse Social são aquelas destinadas à produção e à manutenção de Habitação de Interes-
se Social, com destinação específica, normas próprias de uso e ocupação do solo, compreendendo as seguintes situações:
...
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características da ocupação são essenciais para esta definição específica. Por exemplo, 
área inundável e que não tiver obras de marcrodrenagem não pode ser regularizada. 
Todavia, se as obras forem feitas, mesmo que ao longo do tempo, a área  pode ser 
objeto de regularização. Áreas que ao longo dos anos não foram inundadas têm 
condições de serem regularizadas. Este é o debate que o órgão ambiental pode e deve 
fazer, a fim de incidir qualitativamente na vida das pessoas e na melhoria ambiental.  
Assim as áreas urbanas consolidadas, com a APP totalmente alterada pela existência 
de moradias, sem existência de vegetação podem ser regularizadas, estabelecendo 
uma faixa não edificável de 15,00m, desde que cumpridos com os requisitos do 
art. 9º da presente Resolução. Ainda, tal metragem pode ser reduzida, a teor do 
que dispõe o § 1º. do art. 9º , na forma e com as exigências antes explicitadas.

É importante ter presente o Art.9º, §5º da Resolução que trata da não 
ocupação de APPs remanescentes, cabendo ao Plano de Regularização Fundiária 
Sustentável gravar estas áreas. Não é incomum nestes locais a existência de 
campos de futebol, os quais podem estar em APP. O que não é possível é ocupar 
esta área ainda vazia, porque neste caso a característica que lhe fez APP ainda 
remanesce. 

O requisito de densidade demográfica previsto no art. 9º, inc. III, “b”, deverá 
ser observado na área objeto da intervenção a ser realizada. Esta densidade não 
se aplica a toda a cidade, mas à área objeto do projeto. A comprovação pode 
se dar por declaração do proponente do projeto. Atualmente há uma série 
de ferramentas que podem ser utilizadas para tal verificação, dentre às quais 
se destaca o georeferenciamento, que podem ser úteis nos casos de dúvida.  
Já o requisito constante no Art. 9º, inc. VI, “g” deve ser verificado em cada projeto, 
comparando o que existia antes com o depois. Não há como ter uma fórmula 
prévia, porque as situações são de excepcionalidade e certamente são distintas 
umas das outras. Todavia, no mínimo a existência dos três requisitos previstos no 
inc. III “a” do art. 9º já são um indicativo. 

Com relação aos loteamentos implantados sob a égide da Lei 4.771/65, 
respeitando cinco metros de córregos com largura de até dez metros de largura, cabe 
tecer as seguintes considerações. Não há direito adquirido dos proprietários dos 
lotes à construção, respeitando margem não edificável da época do parcelamento do 
solo. Isto porque as normas edilícias são de ordem pública e cogentes, decorrendo 
que sua aplicação se dá quando da efetiva e regular ocupação, ou seja, pelas regras 
atuais24. No caso de nova edificação em terreno vazio, os proprietários deverão 

24  Nesse sentido, decisão do STF RE 212.780-9 RJ, Relator Ministro Ilmar Galvão, assim ementada: “Loteamento Urbano. 
Aprovação por ato administrativo, com definição do parcelamento. Registro Imobiliário. Ato que não tem o efeito de au-
torizar a edificação, faculdade jurídica que somente se manifesta validamente diante de licença expedida com observância 
das regras vigentes à data da sua expedição. Caso em que o ato impugnado ocorreu justamente no curso do processamento 
do pedido de licença de construção, revelando que não dispunha a recorrida, ainda, da faculdade de construir, inerente ao 
direito de propriedade, descabendo falar-se em superveniência de novas regras a cuja incidência pudesse pretender ela estar 
imune. Da circunstância de plantas do loteamento haverem sido arquivadas no cartório imobiliário com anotações alusivas 
a índices de ocupação não decorre direito real a tais índices de ocupação, à ausência não apenas de ato de aprovação de 
projeto e edificação, mas também, de lei  que confira ao registro tal efeito. Legitimidade da exigência administrativa de 
adaptação da proposta de construção às regras do Decreto n. 3.046⁄81, disciplinador do uso do solo, na área do loteamento. 
Recurso conhecido e provido.” 27.04.99
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respeitar a metragem prevista pelo Código Florestal atual. Na hipótese de já existir 
edificação, a modificação do projeto (reciclagem de uso ou reforma) deve respeitar 
o limite da construção já erigida, não permitindo ampliação para dentro da APP. 
Já na hipótese de derrubada da edificação pré-existente para construção de nova 
edificação devem ser respeitados os limites previstos pelo Código Florestal atual. 

A Resolução Conama 369/2006 não se aplica a áreas que não estiverem 
previamente ocupadas.  Mesmo os lotes estando situados em áreas descritas 
pelo Plano Diretor como passíveis de edificação devem respeitar as limitações 
previstas pelo Código Florestal. E se o Plano Diretor previu como área passível 
de loteamento locais impróprios, a teor do que dispõe o Código Florestal, 
há um problema de ilegalidade da norma municipal. O limite jurídico da 
Resolução CONAMA que é de âmbito regulamentar é não criar ou suprimir 
direitos ao identificar situações de interesse social e utilidade pública, 
na forma prevista pela lei.  E esta situação de lotes  não está identificada 
como caso excepcional que permita a supressão ou intervenção na APP.  

7. O PLANO DE REGULARIzAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL

O Plano de Regularização Fundiária Sustentável é um instrumento que 
está previsto no inc. VI do art. 9º da Resolução, como requisito à autorização 
para intervenção ou supressão da APP. Este Plano deve contemplar os requisitos 
que seguem:

VI - apresentação pelo poder público municipal de Plano de Regularização 
Fundiária Sustentável que contemple, entre outros:
a) levantamento da sub-bacia em que estiver inserida a APP, identificando 
passivos e fragilidades ambientais, restrições e potencialidades, unidades de 
conservação, áreas de proteção de mananciais, sejam águas superficiais ou 
subterrâneas;
b) caracterização físico-ambiental, social, cultural, econômica e avaliação dos re-
cursos e riscos ambientais, bem como da ocupação consolidada existente na área;
c) especificação dos sistemas de infra-estrutura urbana, saneamento básico, 
coleta e destinação de resíduos sólidos, outros serviços e equipamentos pú-
blicos, áreas verdes com espaços livres e vegetados com espécies nativas, que 
favoreçam a infiltração de água de chuva e contribuam para a recarga dos 
aqüíferos;
d) indicação das faixas ou áreas que, em função dos condicionantes físicos 
ambientais, devam resguardar as características típicas da APP, respeitadas as 
faixas mínimas definidas nas alíneas “a” e “c” do inciso IV deste artigo;
e) identificação das áreas consideradas de risco de inundações e de movimen-
tos de massa rochosa, tais como, deslizamento, queda e rolamento de blocos, 
corrida de lama e outras definidas como de risco;
f) medidas necessárias para a preservação, a conservação e a recuperação da 
APP não passível de regularização nos termos desta Resolução;
g) comprovação da melhoria das condições de sustentabilidade urbano-am-
biental e de habitabilidade dos moradores;
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h) garantia de acesso livre e gratuito pela população às praias e aos corpos 
de água; e
i) realização de audiência pública.
§ 1. O órgão ambiental competente, em decisão motivada, excepcionalmente 
poderá reduzir as restrições dispostas na alínea “a”, do inciso IV, deste artigo 
em função das características da ocupação, de acordo com normas definidos 
pelo conselho ambiental competente, estabelecendo critérios específicos, ob-
servadas as necessidades de melhorias ambientais para o Plano de Regulari-
zação Fundiária Sustentável.
§ 2. É vedada a regularização de ocupações que, no Plano de Regularização 
Fundiária Sustentável, sejam identificadas como localizadas em áreas consi-
deradas de risco de inundações, corrida de lama e de movimentos de massa 
rochosa e outras definidas como de risco.
§ 3 . As áreas objeto do Plano de Regularizacão Fundiária Sustentável devem 
estar previstas na legislação municipal que disciplina o uso e a ocupação 
do solo como Zonas Especiais de Interesse Social, tendo regime urbanístico 
específico para habitação popular, nos termos do disposto na Lei n o 10.257, 
de 2001.
§ 4. O Plano de Regularização Fundiária Sustentável deve garantir a implan-
tação de instrumentos de gestão democrática e demais instrumentos para o 
controle e monitoramento ambiental.
§ 5. No Plano de Regularização Fundiária Sustentável deve ser assegurada a 
não ocupação de APP remanescentes.

O Plano de Regularização Fundiária Sustentável consiste em um estudo 
detalhado da área objeto da regularização e das medidas a serem adotadas para tal 
regularização. Deve identificar a situação fática e apontar as soluções urbanítsicas 
(obras) e jurídicas para regularização . Para tanto, o projeto deve ser aprovado pelo 
Município, ser identificado como zona Especial de Interesse Social (§ 3º, inc. VI, 
at. 9º). Nestas aprovações deve constar as APPs remanescentes que ficarão vazias. 
E com este processo as áreas objeto da regularização passam a integrar a cidade 
formal, ou seja, sendo passíveis das medidas de poder de polícia e de controle 
edilício como existe em toda a cidade. Assim, se forem ocupadas estarão sujeitas 
as medidas jurídicas pertinentes (demolição, reintegração de posse, Ação Civil 
Pública etc.) 

Outro elemento importante é a parceria com a comunidade que é regularizada. 
Medidas de educação ambiental são fundamentais para conscientizar da 
necessidade de preservação e conservação das APPs remanescentes. 

Ainda, chama-se a atenção para regularização jurídica. Devem ser utilizados 
os instrumentos (usucapião e regularização de loteamentos em área particular 
e concessão para fins de moradia em área pública) para contemplar as pessoas 
individualmente. Isto completa o ciclo da regularização, identifica e explicita o 
objeto e a experiência tem demonstrado que compromete as pessoas com o todo, 
fixando raízes, conservando as áreas e cuidando dos locais.

Nos casos de regularização fundiária em área urbana o Empreendedor deve 
ser o proponente do projeto. Em geral é o Município, mas pode ser o Estado 
ou a União, se forem os titulares do domínio, ou a própria comunidade, quando 
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estiverem organizados. Os requisitos a serem cumpridos constam no art. 9º da 
Resolução Conama 369/2006. No caso de áreas públicas invadidas o empreendedor 
também é o proponente do projeto, sendo que o titular do domínio da área (União, 
Estado ou Município) deve constar como co-responsável. 

Tem surgido dúvida quanto a competência para intervenção em APP nos 
casos de regularização fundiária sustentável. Entendemos que nos casos de 
regularização fundiária sobre área pública, caso o próprio município possa expedir 
a autorização, por se enquadrar no art. 4º, § 2º, o órgão ambiental municipal será 
o respectivo licenciador. 

O critério a ser adotado é o mesmo  utilizado para as demais competências 
atribuídas para a Administração Pública. Assim, por exemplo, compete à vigi-
lância sanitária municipal expedir o alvará para funcionamento para os hospitais 
públicos municipais, para as casas geriátricas ou creches municipais, mesmo sen-
do órgão da Administração Pública Municipal. Da mesma forma, a Secretaria de 
Obras aprova e expede o habite-se para todos os projetos edilícios municipais, 
inclusive os prédios públicos. As Secretarias do Meio Ambiente já licenciam os 
projetos municipais no âmbito de sua competência. Em Porto Alegre é exemplo 
obras de grande porte como a 3a Perimetral, o PIEC, as centrais de reciclagem 
de resíduos sólidos, entre outros.  Nestas hipóteses o Município é o licenciador, 
devendo observar o cumprimento dos requisitos apontados pela Resolução, sendo 
que o descumprimento destes gera a responsabilização jurídica respectiva. 

Entendemos que na regularização fundiária de áreas com incidência de 
APP, o órgão ambiental municipal  pode e deve participar da elaboração do 
Plano de Regularização Fundiária. Conforme já afirmamos, o Plano de Regula-
rização Fundiária Sustentável é um estudo detalhado da área objeto da regulari-
zação. Atua na diversidade, por isso tem necessidade de ser criativo e propositi-
vo, sendo um projeto inter-órgãos e multisetorial. O ideal é que as várias áreas 
da municipalidade trabalhem em conjunto neste. Isto porque ele já atua com a 
excepcionalidade, exigindo soluções criativas e que melhorem efetivamente as 
condições daquela população, incidindo sobre um passivo ambiental das cida-
des brasileiras. Assim, os mais variados saberes precisam unir esforços para 
buscar esta efetiva melhoria exigida pela cidade sustentável. Juridicamente não 
vejo óbice que o órgão ambiental licenciador, por intermédio de um setor  da se-
cretaria seja o responsável pela elaboração do projeto. Conforme já asseverado, 
o fundamental é que os requisitos constantes desta Resolução sejam cumpridos. 
Se não o forem deliberadamente cabe exercer o controle social e jurídico res-
pectivo, por intermédio das ações judiciais cabíveis, sendo que o proponente 
responderá pelas incorreções praticadas. 

Aliás, um setor da Secretaria elaborar um projeto e outro aprová-lo é usual 
na Administração Pública dos entes federativos, à medida que a competência 
para atuação (parcela de poder para) se origina da Constituição Brasileira, cuja 
identificação de qual ente deve atuar se dá pelo sistema de fontes.  A mesma 
sistemática pode e deve ser adotada no pressente caso.

Por último, acentua-se que temos ouvido opiniões no sentido da dificuldade 
de aplicar a Resolução Conama N. 369. Difícil é o problema existente. A Resolução 
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aponta caminhos, exige requisitos que, em verdade, constam nos Estudos de 
Viabilidade Urbanística que já são realizados. Este é um processo aperfeiçoado 
que têm requisitos ambientais. Não pressupõe tratados, pesquisas a longo prazo, 
mas projeto que dialogue com o tema ambiental, sempre tendo em vista o fio 
condutor que é o tratamento de um passivo ambiental das cidades brasileiras.

CONCLUSÕES

A Resolução Conama ao disciplinar a hipótese de Regularização  Fundiária 
Sustentável como interesse social exerceu sua competência e atuou dentro dos 
limites estabelecidos pelo sistema constitucional brasileiro. Construiu um 
disciplinamento dialogando com a realidade das cidades brasileiras, entendendo 
que a regularização fundiária trata-se de passivo ambiental que clama por 
intervenções, impondo requisitos ambientais aos respectivos projetos, contribuindo 
para a necessária interdisciplinariedade das políticas públicas.  

As diretrizes estão dadas. A possibilidade está aberta. Cabe às cidades 
sustentáveis assumirem a responsabilidade  pelo enfrentamento da regularização 
fundiária na dimensão e com as exigências que ela merece. 

Neste caso o não fazer apenas contribui para o acirramento dos problemas. 
Temos que recuperar um tempo histórico de invisibilidade. Não podemos mais 
“fazer de conta”  que a irregularidade urbana não é um problema ambiental ou que 
é somente deficiência do poder de polícia. Este enfrentamento exige conhecimento 
da realidade, engajamento das comunidades trabalhadas, e, sobretudo, atuação 
interdisciplinar e inter-órgãos, de modo que os mesmos problemas sejam vistos 
com outro olhar. Um olhar  que responsabiliza e compromete a todos os setores 
da Administração Pública e que possibilite o nascer de  estratégias e soluções  a 
partir dos casos concretos, tendo como fio condutor a melhoria das condições 
urbano-ambientais da áreas trabalhadas e a dignidade da pessoa humana, gerando 
a tão almejada e propagada inclusão social.
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1. O  PODER JUDICIÁRIO NO BRASIL

O Brasil não tem tradição de  estudos do seu Poder Judiciário. Prova disto é 
que a literatura ainda é escassa, muito embora tenha evoluído bem na última déca-
da. Na primeira metade do século passado,  duas grandes obras foram publicadas,  a 
de Pedro Lessa, escrita em 1915 e  recentemente reeditada,1  e a de  Castro Nunes,2 
em 1943.  Mais tarde,  o magistrado gaúcho Lenine Nequete publicou, em quatro 
volumes, a mais completa obra sobre a história do Poder Judiciário brasileiro, ree-
ditada recentemente.3  Da mesma forma, escreveram sobre o juiz e a Justiça, entre 
outros, Edgard Moura Bittencourt4,  Dalmo Dallari5, José Renato Nalini6. 

O que disto se conclui é que os brasileiros, e não apenas os operadores do 
Direito, no passado pouco se davam conta do relevante papel que o Judiciário 
exerce nas suas vidas. Mais recentemente, contudo, o quadro se reverte e boas 
obras têm sido escritas.  Há, ao que parece, uma conscientização crescente da 
sociedade sobre a relevância do tema. A relação de livros e seus autores pode ser 
visualizada na página de abertura de sítio jurídico.7

Neste artigo, o enfoque  será na forma como  vem se posicionando esse 
Poder de Estado diante das normas e dos conflitos ambientais que lhe são subme-
tidos a julgamento. E mais além, ainda como este Poder de Estado se comporta 
em relação ao meio ambiente na esfera administrativa.  Uma visão crítica, sem o 
afago corporativo de quem pertenceu à magistratura por 26 anos  e sem a morda-
cidade daqueles que, por uma razão ou outra, se voltam contra a instituição.

1  LESSA, Pedro. Do Poder Judiciário. Brasília: Senado Federal, 2003.
2  CASTRO NUNES. Teoria e Prática do Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 1943.
3  NEQUETE, Lenine. O Poder Judiciário no Brasil.  Brasília: Supremo Tribunal Federal, 2000.
4  BITTENCOURT, Edgard de Moura. São Paulo: EUD, 1982.
5  DALLARI, Dalmo. O Poder dos Juízes. São Paulo: Saraiva, 1996.
6  NALINI, José Renato. A rebelião da toga. Campinas: Millennium Ed.,2006. 
7  Vide:  www.ibrajus.org.br
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2. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

No Brasil, a legislação sempre protegeu  setores do meio ambiente. As Orde-
nações Afonsinas, no Livro V, Título LVIII, proibiam o corte deliberado de árvo-
res frutíferas. As Ordenações Manuelinas, no Livro V, Título LXXXIII, proibiam 
a caça de perdizes, lebres e coelhos com redes, fios, bois ou outros meios e instru-
mentos capazes de causar sofrimento na morte desses animais. Nas Ordenações 
Filipinas, as águas eram protegidas no Livro LV, Título LXXXVIII, parágrafo 
sétimo, punindo com multa quem as sujasse. Por isso tudo é que no início do sé-
culo XIX,  José Augusto de Pádua, ao comentar a intransigente defesa que  José 
Bonifácio de Andrade e Silva fazia de nossas florestas, registrou  que  ao criticar 
a destruição ambiental do Brasil em 1823, ele profetizou que o mesmo poderia 
ocorrer com esse rico território nacional, que em menos de dois séculos se con-
verteria nos “paramos e desertos áridos da Líbia”.8

Em 1934, foi editado diploma protegendo os animais de maus-tratos (De-
creto 26.645), no mesmo ano o Decreto Lei instituía o Código Florestal (23.793) 
e em 1937 cuidou-se de zelar por nosso patrimônio cultural (Decreto-lei n° 37). 
Em 1961, a Lei 3.924.veio a proteger monumentos arqueológicos e pré-históri-
cos, em 1965 foi promulgado o Código Florestal (Lei 4.771) e, em 1967, a Lei de 
Proteção à Fauna (Lei 5.197). Mas foi somente em 1981, através da Lei 6.938, de 
30 de agosto, que passamos a ter regras protegendo o meio ambiente como um 
todo.  Chamada de Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ela dispôs sobre a 
criação de um Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, unindo órgãos 
federais, estaduais e municipais, estabeleceu a responsabilidade objetiva (ou seja, 
independentemente de culpa) dos causadores de dano ambiental e deu ao Ministé-
rio Público legitimidade para ingressar em Juízo na defesa do meio ambiente. Em 
1985, a Lei 7.347 disciplinou a Ação Civil Pública, dando aos legitimados a via 
processual para acionar os infratores.

Em 1988, com a entrada em vigor da nova Constituição, o Brasil deu à ma-
téria maior dignidade. E já era tempo. Com o histórico congresso de Estocolmo, 
Suécia, em 1972, o meio ambiente passou a ser uma preocupação mundial. E tal 
inclusão nas Constituições tornou-se regra geral. Bom exemplo disto foi a Consti-
tuição de Portugal (1974), Grécia (1975) e Espanha (1978).  Com propriedade, o 
professor Raul Brañes observou que se trata de lo que hemos llamado um “enver-
decimiento” (greening) de las Constituciones políticas de la región, que paulati-
namente se han ocupado más y más de establecer las bases para el desarrollo de 
una legislación ambiental moderna.9 

O art. 255 da Lei Fundamental brasileira, dividido em parágrafos e incisos, 
foi inovador ao dar a todos, Poder Público e particulares, a responsabilidade pela 
preservação do meio ambiente. Inclusive adotou o princípio intergeneracional, 
ou seja, a responsabilidade de todos alcança a proteção daqueles que ainda estão 

8  PÁDUA, José Augusto. Um sopro de destruição. , 2ª. edição, p. 137.
9  BRÃNES, Raúl. Manual de Derecho ambiental Mexicano, p. 99.
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por vir, as futuras gerações. E mais, no § 3° estabeleceu que o dano ambiental 
gera a responsabilidade administrativa, civil e penal, todas autônomas, impondo, 
ainda, às pessoas jurídicas, a responsabilidade penal, na linha de posicionamento 
que vem sendo adotado nos países mais adiantados. O art. 225 deu dignidade 
constitucional ao estudo de impacto ambiental, e preocupou-se em estabelecer a 
obrigatoriedade da educação ambiental.  

Mas, além do dispositivo 225, a Carta Magna, em outros dispositivos, cuida 
também do meio ambiente. Por exemplo, o art. 23, inciso VI, dá à União, Estados 
e Municípios o poder de proteger o meio ambiente e combater a poluição sob 
qualquer forma. No entanto, neste particular a falta de Lei Complementar defi-
nindo a divisão de competências tem acarretado dificuldades aos órgãos públicos 
e aos empreendedores. No Congresso Nacional tramita  o Projeto de Lei Com-
plementar 388/2007,  que visa definir a situação. O art. 170, inc. VI, condiciona 
o desenvolvimento econômico à proteção ambiental, na forma do que se con-
vencionou chamar de desenvolvimento sustentável. O art. 216 protegeu o meio 
ambiente cultural, dando à matéria destaque jamais visto. Protege, por exemplo,  
até mesmo o meio ambiente imaterial, como os usos, costumes, língua, música, 
artes populares enfim.

Após a Constituição de 1988, algumas leis ampliaram a proteção do meio 
ambiente. Entre elas, a 9.985, de 2000, que dispõe sobre as unidades de conserva-
ção e a Lei 9.605, de 1998, que cuida dos crimes ambientais e infrações adminis-
trativas. Com tais diplomas é possível dizer que a legislação brasileira se encontra 
entre as mais avançadas do mundo. Em breve síntese, podemos dizer que leis as 
temos, e boas. Agora nos cabe fazer cumpri-las.

3. Ne proceda judex ex officio 

O  Poder Judiciário só age por iniciativa de terceiros. Já diziam os romanos, 
ne proceda judex ex officio. É dizer, sua atuação depende daqueles que se dispõem 
a provocá-lo mediante propositura de ações. Assim, o pressuposto para que o Ju-
diciário julgue é que ações penais e civis sejam propostas. Daí ser  essencial que 
advogados, organizações não-governamentais (ONGs), órgãos da administração 
ambiental, Polícia Judiciária, Militar e o Ministério Público, sejam atuantes. Em 
outras palavras, de nada adiantarão boas leis e um Judiciário consciente da impor-
tância do Direito Ambiental, se aqueles que pré-examinam os litígios se omitirem.  
Aí ocorrerá uma aparente eficiência,  sem qualquer efetividade.

O Brasil, como já foi dito, possui, desde os tempos da dominação portu-
guesa, normas protetoras dos recursos naturais. Todavia, a proteção do meio am-
biente como um todo veio com a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, 
em 30.08.1981 (Lei 6.938/81). Entre outras inovações, esta avançada lei deu ao 
Ministério Público  legitimidade para propor ação coletiva para restauração ou 
indenização do dano ambiental e estabeleceu a responsabilidade objetiva do in-
frator.  Em um passo seguinte, com a Lei da Ação Civil Pública, de 24.07.1985 
(Lei 7.347), a legitimidade processual foi estendida à União, Estados, Distrito 
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Federal, Municípios, órgãos ambientais, Fundações e ONGs, desde que criadas 
há pelo menos um ano. Mais recentemente, a Lei 11.448, de 15.01.2007, outor-
gou legitimidade processual à Defensoria Pública. Estes  textos legais fizeram 
com que milhares de ações fossem propostas  em todo o território nacional, 
principalmente pelo Ministério Público, formando-se uma sólida jurisprudência 
no âmbito civil.

Na esfera penal, só há precedentes se houver eficiente ação policial e um 
Ministério Público consciente da relevância do tema. No Brasil, em termos ge-
néricos,  a atividade policial nem sempre é valorizada. Em matéria de meio 
ambiente, dá-se o mesmo. Nos congressos e estudos de Direito Ambiental ra-
ramente participam como palestrantes Delegados, Peritos ou Oficiais da Polícia 
Militar. Poucas são as suas publicações.  No entanto, a lógica é simples: onde a 
Polícia tiver melhor estrutura para combater tal tipo de crime, as decisões judi-
ciais serão em maior número. 

Vejamos, por exemplo, o que vem ocorrendo no âmbito federal.  Com a 
criação da Divisão de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e o Patri-
mônio Histórico/DMAPH, no Departamento de Polícia Federal, a atuação deste 
órgão passou a ter efetividade incomparavelmente maior do que no passado. 
Nas palavras do Delegado Jorge Pontes, Chefe da Divisão, esta nova missão 
lançou a Polícia Federal numa batalha que se caracteriza sobretudo pela pre-
mência, pois o que difere o crime ambiental dos demais crimes é o seu caráter 
de fatalidade. Há, nos efeitos do crime ambiental, uma irreversibilidade que 
não concederá ao Homem uma segunda chance, especificamente no que diz res-
peito à extinção de espécies animais e vegetais.10  Antes da criação da DMAPH,  
em 09.09.2003, por intermédio da Portaria 1.300 do Ministro da Justiça, que 
aprovou o Regimento Interno do Departamento de Polícia Federal, a apuração 
era praticamente inexistente. Agora, inúmeras operações de grande relevância 
vêm sendo feitas pela Polícia Federal, com excelentes resultados a favor do 
meio ambiente.

No âmbito administrativo, os órgãos ambientais da administração federal, 
estadual e municipal encontram sérias dificuldades. Se estivessem bem estru-
turados, com equipamentos modernos, funcionários motivados e bem remune-
rados, a efetividade seria bem maior. E o resultado seria a multiplicação de 
questões discutidas junto ao Poder Judiciário. Porém, muitas vezes desprovidos 
de recursos mínimos,  a eficiência ainda está longe do ideal. E disto resulta 
menos temas a  serem discutidos na Justiça. De qualquer forma, registre-se que 
nos últimos cinco anos a atividade administrativa cresceu bastante. Mais pela 
dedicação de funcionários abnegados, do que propriamente pelo fornecimento 
de meios modernos e adequados de trabalho.

10  PONTES, Jorge Barbosa. A Polícia Federal na proteção do meio ambiente. In: Direito Ambiental em Evolução nº 4, p. 
177.
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4. COMPETêNCIA E DIRECIONAMENTO DOS TRIBUNAIS FEDERAIS E  
ESTADUAIS NA ÁREA AMBIENTAL

Posta a questão no que há de mais essencial, cumpre lembrar que as ações 
civis e penais, envolvendo questões ambientais, são levadas à Justiça Federal ou 
à Estadual. Tramitarão na Justiça Federal quando haja algum interesse da União, 
suas autarquias ou empresas públicas. Por exemplo, a poluição de um rio de pro-
priedade da União, como é o caso do rio Paraná, que separa o Brasil do Paraguai. 
O fato de o dano ambiental ter sido praticado em localidade que não é sede de Vara 
Federal, em nada altera esta situação. A ação deverá ser processada na Subseção 
Judiciária da Justiça Federal mais próxima. A Súmula 183 do Superior Tribunal de 
Justiça, que dispunha em contrário, foi revogada. Na Justiça Estadual tramitarão 
as demais ações. Assim, por exemplo, o corte irregular de árvores em um parque 
municipal será decidido na comarca respectiva da Justiça Estadual.

A análise aqui feita é uma tentativa de estabelecer a posição das Justiças 
Federal e Estadual, no enfoque que dão ao Direito Ambiental. Tal tipo de estu-
do, que é da maior importância, raramente é feito no Brasil. As monografias de 
conclusão do curso de graduação, dissertações de mestrado e teses de doutorado, 
optam por temas teórico-abstratos, muitas vezes sem utilidade.  Na Academia não 
se pesquisa, todavia, sobre estatística judiciária, ações penais originárias, efeitos 
da participação da mulher na magistratura e outros tantos assuntos relevantes e 
que poderiam trazer resultados mais positivos no aprimoramento do Poder Ju-
diciário. Assim, neste sub-item, em breves considerações, se tentará estabelecer 
as peculiaridades dos dois ramos do Poder Judiciário nas questões ambientais. É 
certo que a Justiça do Trabalho tem competência para ações envolvendo o meio 
ambiente do trabalho. No entanto, estas são em número mais restrito e sob uma 
ótica direcionada mais às relações de trabalho.

A primeira observação que se faz é a de a Justiça Federal e a Estadual não 
costumam em colocar a matéria em seus concursos para a magistratura. Com 
efeito, com raras e honrosas exceções, como a dos TRFs da 1ª. e da 4ª. Região na 
Justiça Federal e de alguns Tribunais de Justiça, como o de Rondônia, não se exige 
dos candidatos conhecimento da matéria. A segunda, é a de que as Escolas da Ma-
gistratura, da mesma forma, não costumam incluir o Direito Ambiental em seus 
cursos de capacitação ou seminários. Em um tema que se altera constantemente 
e que exige conhecimentos múltiplos e interdisciplinares, é fora de dúvida que a 
atualização é uma necessidade permanente. A terceira observação é no sentido de 
que os Juízes Federais, desde o concurso, dedicam-se mais ao estudo do Direito 
Público, incluído, é óbvio, o  Constitucional, e os Juízes de Direito, mais ao Direi-
to Privado. Isto por força da competência de suas Justiças. Daí resulta maior voca-
ção para a análise constitucional e coletiva dos temas pelos magistrados federais. 

No âmbito da Justiça Federal sucederam-se cursos de capacitação em Direito 
Ambiental desde o fim dos anos noventa até hoje, no Brasil e no exterior. Assim, o 
Conselho da Justiça Federal realizou uma série de congressos, trazendo os melho-
res nomes do Brasil e do exterior. Por sua vez, a Associação dos Juízes Federais 
– AJUFE, sempre presente e incentivadora destas iniciativas, atuou da mesma for-
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ma, inclusive no exterior. Menciona-se, a título de exemplo, cursos realizados em 
Portland, Estado do Oregon, Estados Unidos da América, na Universidade Lewis 
& Clark, a primeira no ranking norte-americano da área. Mas a magistratura es-
tadual não se manteve alheia ao tema. Tanto assim que, em setembro de 1994, a 
Associação dos Magistrados Brasileiros, sob a dinâmica presidência de Francisco 
de Paula Xavier Neto, promoveu na cidade de Santos, SP, um bem sucedido con-
gresso sobre o tema. E depois, também, cursos na Universidade Lewis & Clark 
e em Limoges, França. Porém com maiores dificuldades operacionais, pois os 
Juízes de Direito são em número maior e espalham-se por 26 estados e o Distrito 
Federal, sendo mais complexo reuni-los em congressos.

5. O JUDICIÁRIO FRENTE àS qUESTÕES AMBIENTAIS

5.1 O Judiciário até os anos oitenta 

Até os anos oitenta, praticamente não havia sentenças em matéria ambien-
tal. No Cível,  existiam ações envolvendo direitos de vizinhança ou disputa de 
vizinhos em área rural pelo uso de águas e que acabavam decidindo, por reflexo, 
matéria ambiental. Por exemplo, o julgamento inserto na Revista dos Tribunais, 
v. 301, p. 84, envolvendo querela entre vizinhos por construção que impedia a 
ventilação.                                                                                                                

Na esfera criminal, foram propostas algumas ações  com base no artigo 27 
do Código Penal, que trata de poluição de água. No  julgamento de “habeas cor-
pus” impetrado para trancar ação penal instaurada contra diretores de usina de 
cana de açúcar  que lançavam restilo, e proprietário de um curtume que jogava 
águas servidas, ambos ao rio Piracicaba, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em 
1955, denegou a ordem por maioria de votos. O voto em separado do Des. O. 
Costa Manso surpreende pelo rigor técnico e pelos conhecimentos que demonstra, 
não apenas do Direito pátrio como do italiano, além de revelar uma posição por 
demais avançada para a época. Por exemplo, ao rechaçar o argumento de que ha-
via outro rio poluído, respondeu: Por que não cheire bem o Tietê em certo trecho, 
há de mal cheirar o Piracicaba, corrompido no interesse de usineiros? A ementa 
do acórdão estabeleceu que:

Constitui matéria de fato, que só pode ser examinada no âmbito da ação pe-
nal e não em “habeas corpus”, a referente à anterior corrução do rio, cujas águas, 
antes de adentrarem o município onde se acham instaladas as indústrias dos pa-
cientes, se encontram intensamente poluídas. 11.

Também eram propostas ações penais por contravenções florestais ou caça, 
com base nos Códigos, respectivamente, de 1965 e 1967. Tais ações, decididas 
principalmente no Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, ao contrário do que 
se pode imaginar, revelavam preocupação com a proteção dos recursos naturais. 

11  TJSP, HC 44.710, Câmaras Criminais Conjuntas, Piracicaba, Rel. Hyldebrando Dantas de Freitas,  j. 29.03.1955, em 
Revista dos Tribunais v. 238, p. 72. 
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Vale conferir julgados existentes nas Revistas dos Tribunais da década de setenta 
e oitenta, como, por exemplo, os volumes 405, p. 310, 430, p. 429, 437, p. 320, 
414, p. 271, 537, p. 333, 542, p. 370, 543, p. 381.

No âmbito cível, em 15.05.1974, foi proferida pelo Juiz de Direito José Ge-
raldo Jacobina Rabello a primeira sentença do Brasil, revelando  rara conscienti-
zação ambiental.12 Tratava-se de ação popular proposta por Ernesto zwarg, ecolo-
gista então residente na cidade de Itanhaém, litoral do Estado de São Paulo, contra 
as leis municipais de números 989 e 990, que permitiam a construção de prédios 
de até 15 andares em vias não dotadas de rede de esgoto ou na orla marítima. O 
caso envolvia um edifício de frente para uma praia e o magistrado julgou a ação 
procedente, não apenas por reconhecer falha no processo legislativo, como por 
atentar contra a saúde e o lazer da população. A sentença monocrática foi refor-
mada pelo Tribunal de Justiça paulista.13

2.2 O Judiciário nos anos oitenta e noventa

Nos anos oitenta, promulgada a Lei 7.437/85, que trata da Ação Civil Pú-
blica, começou o Judiciário a receber as primeiras ações coletivas. Mas os juízes 
reagiam com timidez, porque não estavam preparados para ações do Direito Am-
biental. Criou-se um impasse entre o Ministério Público, que se organizava e se 
especializava em Promotorias do Meio Ambiente, e os Juízes que, além de não 
terem competência exclusiva, nem sequer haviam estudado a matéria na Faculda-
de de Direito.

 Nos anos noventa, iniciou-se a mudança. Por exemplo, em 03.01.1992, o 
Tribunal Regional Federal da 3ª. Região (SP) ordenou que um boto cor-de-rosa, 
que se achava em um aquário em um centro comercial, fosse devolvido ao seu 
habitat natural,  Rio Formoso, Amazonas14 A decisão colegiada, de forma inédita, 
privilegiou o espécime da fauna aquática em desfavor do homem. Com isto, afas-
tou-se a idéia antropocêntrica de que o homem tudo pode e a natureza está para 
lhe servir.

Em 20.05.1996, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito de uma 
associação de bairro propor ação civil pública, mesmo não tendo entre as suas fi-
nalidades a proteção do meio ambiente.15  Esta decisão colegiada pode parecer de 
pouca complexidade. Mas é preciso ver que a legitimidade é a grande barreira de 
acesso à Justiça na maioria dos países. Assim, se o Judiciário tiver uma visão res-
tritiva, menor será o seu conhecimento dos casos e, consequentemente, o número 
de julgamentos. Portanto, interpretando de forma ampla a legitimidade de uma 
ONG não ambiental, o STJ abriu espaço para que outras situações assemelhadas 
pudessem ingressar em Juízo.

12  Justiça Estadual, SP, proc. 1.700/73, 2º Cartório, comarca de Itanhaém, j. 15.05.1974.
13  TJSP, Ap. Cível 237.209, 3ª. Câmara Civil, Rel. Des. Tomaz Rodrigues, j. 07.11.1974.
14  TRF 3ª. R.,  Proc. 2005.93.90, Rel. Juíza Lúcia Figueiredo, j. 03.01.1992.
15   STJ,  REsp. 31.150/SP, 2ª. T., Rel. Ministro Ari Pargendler, j. 20.05.1996.
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O Tribunal Regional Federal da 1ª. Região (DF), em 25.03.1996,  condenou 
o proprietário de um curtume que lançava os dejetos no rio Parnaíba a cumprir 1 
ano de reclusão. Esta decisão foi marcante, porque afastou a antiga tese de que 
não se poluía o que já está poluído, tese esta que serviu para absolver e gerar 
impunidade de infratores por mais de três décadas, causando grande malefício ao 
meio ambiente.16

Em 30.04.1998, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relator Desem-
bargador Vladimir Giacomuzzi, condenou a 1 ano de reclusão o Prefeito do Muni-
cípio de Rolante, que lançava lixo em nascente de rio, mesmo estando embargada 
a ação administrativa.17 O julgamento, por maioria de votos, abandonou a cômoda 
posição complacente em relação aos agentes políticos e fez prevalecer a proteção 
ao meio ambiente. O Chefe do Executivo teve sua pena substituída por prestação 
de serviços em um dos parques da cidade.

5.3 O Judiciário nos anos 2000

A partir de 2000, o número de ações penais aumentou consideravelmente.   
Para tanto, contribuiu a existência da Lei 9.605/98, específica para crimes ambien-
tais. Referido diploma promoveu a especialização de Delegacias de Polícia Civil, 
Batalhões de Polícia Ambiental (dentro da Polícia Militar), estudos universitários, 
livros, conscientização dos empresários, enfim, significou uma autêntica mudança 
de mentalidade. Tal lei, entre outras coisas, responsabiliza criminalmente a pessoa 
jurídica. O Tribunal Regional Federal da 4ª. Região proferiu a primeira condena-
ção da América Latina. Eis a ementa do importante acórdão:

1. Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante, a Cons-
tituição Federal (art. 225, § 3°) bem como a lei n° 9.605/98 (art. 3°) inovaram 
o ordenamento penal pátrio, tornando possível a responsabilização criminal da 
pessoa jurídica. 2. Nos termos do art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado 
nulo, se dele não resultar prejuízo à defesa (pas de nullité sans grief). 3. Na 
hipótese em tela, restou evidenciada a prática de extrair minerais sem autori-
zação do DNPM, nem licença ambiental da FATMA, impedindo a regeneração 

da vegetação nativa do local. 4. Apelo desprovido.18

Atualmente, os casos de micro-criminalidade (p. ex., a morte de uma ca-
pivara), onde a pena máxima é de 2 anos de prisão, resolvem-se através da 
transação, nos Juizados Especiais. Os casos em que a pena mínima é de 1 ano 
de reclusão podem ser objeto de suspensão do processo. Nas duas hipóteses, 
o infrator deve aceitar medidas de recuperação do dano ambiental ou, se isto 
revelar-se impossível, praticar medidas compensatórias. Os processos criminais 
ficam reservados apenas para casos mais graves e, em hipóteses extremas, inclu-

16  TRF 1ª. R., proc. 95.01.11586-0/PI, Rel. Juiz  Tourinho Neto, j. 25.03.1996.
17   TJRS,  proc. 695.950, Comarca de Rolante, 4ª. Câm. Crim., Rel. Des. Vladimir Giacomuzzi, j. 30.04.1998. 
18  TRF 4ª.R., ACR 2001.72.04.002225-0/SC, 8ª. Turma, Rel. Des. Federal Pinheiro de Castro, j. 06.08.2003.
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sive tem se mantido os acusados presos. Neste sentido, precedente do Tribunal 
Regional Federal da 4ª. Região:

1. Há diversas provas da existência dos delitos contra a fauna e de formação de 
quadrilha, dentre os quais podem-se destacar a transcrição das interceptações 
telefônicas e os diversos animais apreendidos em poder dos suspeitos. 2. Nos 
termos do artigo 312, in fine, do Código de Processo Penal, basta um míni-
mo de elementos indicativos do autor do ilícito, sendo desnecessária a mesma 
certeza exigida para a prolação do decreto condenatório. 3. As degravações 
das ligações interceptadas revelam que a paciente integrava a cadeia elitiva 
em questão. 4. No caso sub judice, as evidências apontam que a custódia ante 
tempus da investigada se faz necessária para garantia da ordem pública, uma 
vez que, caso solta, irá dispor de todo o aparato para retomar seus negócios 
ilícitos, contribuindo na reestruturação do grupo.19

Na esfera civil, são milhares de ações envolvendo aterros sanitários, des-
matamentos, poluição marítima, proteção a imóveis tombados, enfim, os mais 
variados temas. O Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência, no 
sentido da obrigatoriedade dos proprietários de área rural manterem a área de pre-
servação permanente (20% do imóvel nas regiões sul/sudeste), inclusive quando a 
tiverem comprado desmatada. Cita-se, apenas a título de exemplo, um dos muitos 
acórdãos existentes sobre o tema: 

A lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais ainda que não sejam 
eles os  responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores. Na verdade, a 
referida norma referendou o próprio código florestal (lei 4771/65)  que estabe-
lecia uma limitação administrativa às propriedades rurais, obrigando os seus 
proprietários a instituírem áreas de reservas legais, de no mínimo 20% de cada 
propriedade, em prol de interesses coletivos.20

 Outra relevante decisão do Superior Tribunal de Justiça deu-se na inter-
pretação do artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, que impõe ao causador do 
dano o dever de recuperar o meio ambiente ou arcar com uma indenização. A 
Corte Superior, em uma interpretação da matéria sob a ótica sistemática, a partir 
dos princípios consagrados na Constituição Federal, decidiu que:

3.  É por isso que, na interpretação do art. 3º da lei 7.347/85 (“a ação civil pú-
blica poderá ter por objeto condenação em dinheiro ou o cumprimento de obri-
gação de fazer ou não fazer”), a conjunção “ou” deve ser considerada com o 
sentido de edição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral 
do meio ambiente) e não a alternativa excludente (o que tornaria a ação civil 
pública instrumento inadequado a seus fins). É conclusão imposta, outrossim, 
por interpretação sistemática do art. 21 da mesma lei, combinado com o art. 

19  TRF 4ª. R., HC 2005.04.01.046463-1/RS, 8ª. Turma,  Rel. Des. Federal Pinheiro de Castro, j. 18.01.2006.
20  STJ, Emb. Dec. em  Ag. Regimental no RESP 255.170/SP, 1ª. Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 01.04.2003, em Revista de 
Direito Ambiental v. 37, p. 278.
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83 do código de defesa do consumidor (“art. 83. para a defesa dos direitos e in-
teresses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações 
capazes de propiciar sua adequação e efetiva tutela.”) e, ainda, pelo art. 25 da 
lei 8.625/1993, segundo o qual incumbe ao ministério público “iv – promover 
o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: a) para a proteção, 
preservação e reparação dos danos causados ao meio ambiente (...)”.21

Outro aspecto que só agora chega aos Tribunais é o do dano ambiental indi-
vidual. Na verdade, preocupamo-nos muito com a tutela coletiva, mas nos olvida-
mos que, junto, existem pessoas que, individualmente, sofrem  danos patrimoniais 
e morais. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proferiu as primeiras 
decisões a respeito do assunto, julgando recursos de apelação decorrentes de de-
sastre ecológico ocorrido em 18.01.2000, quando 1 milhão e 300 mil litros de 
óleo cru, provenientes da Refinaria Duque de Caxias foram despejados na Baía 
de Guanabara, Rio de Janeiro. O fato gerou contaminação da água, com prejuízo 
à fauna e aos manguezais, afetando, ainda, a pesca e o turismo.  Foram propostas 
inúmeras ações contra a Petrobrás S.A. Os casos estão relatados em estudo especí-
fico sob o tema22 e a orientação dos julgados foi, basicamente, no sentido de que:

a) a responsabilidade, no caso de danos individuais, é objetiva (TJRJ, AC 
2002.001.16035, Rel. Dês. Luiz Roldão de Freitas Gomes, j. 1.10.2002);

b) há direito a indenização, mas o autor deve provar o prejuízo (TJRJ, AC 
2002.001.25165, 15ª. CC, Rel Des. Fernando Campos Cabral, j. 26.2.2003; 

c) ao autor cabe provar o prejuízo e o seu exato valor, sob pena de impro-
cedência  (TJRJ, AC 2002.001.23682, 3ª. CC, Rel. Des. Antonio F. Duarte, j. 
25.02.2003)

d)  o dano moral não foi reconhecido (TJRJ, AC 2002.001.09351, 8ª. CC, 
Rel. Dês. Letícia F. Sardas, j. 17.12.2002.

Na linha do desenvolvimento sustentável, decisão da maior importância foi 
proferida pela Justiça Federal de primeira instância, Subseção Judiciária de Marí-
lia, SP. O caso envolvia a  indústria de cerveja que,  no Brasil, é das mais promis-
soras. Apenas para que se tenha uma idéia, nosso país é o quarto consumidor de 
cerveja do mundo, com 8,45 bilhões de litros por anos. Pois bem, o que buscava 
o meio produtor era conseguir autorização do Ministério da Agricultura para que 
o líquido pudesse ser embalado em polietileno tereftalato (PET). Estas garrafas, 
sabidamente, não se dissolvem em prazo inferior a 100 anos. O dano ambiental 
era previsível e de fortes conseqüências negativas. Atendendo a pedido do Mi-
nistério Público Federal, o magistrado concedeu antecipação de tutela para que a 
autoridade administrativa condicionasse a permissão à apresentação de licencia-
mento ambiental junto ao IBAMA, e que este condicionasse a emissão da licença 
à adoção de medidas eficazes estabelecidas em Estudo de Impacto Ambiental. A 
medida judicial, confirmada em grau de recurso de Agravo de Instrumento, esta-

21  STJ, RESP 605.323/MG, 1ª. Turma, Relator p/Acórdão Ministro Teori zavascki, j. 18.08.2005.
22  FREITAS, Vladimir Passos de. Ação Civil Pública e Dano Ambiental Individual.  In: Ação Civil Pública., coord. Edis 
Milaré,  p. 591-601.
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belecia que, em caso de descumprimento, seria imposta multa de R$ 100.000,00 
por registro ou licença ambiental expedidos.23  

6. EFETIVIDADE E DEFICIêNCIAS DO JUDICIÁRIO

O Poder Judiciário brasileiro situa-se em boa posição no trato da questão 
ambiental. Boas iniciativas e resultados positivos  devem ser divulgados, reco-
nhecidos e valorizados. As deficiências também devem ser apontadas. Não para 
ressaltar omissões ou ações negativas, mas sim para orientar no sentido de que 
sejam evitadas ou corrigidas. Para construir, aprimorar, isto sim.

6.1 Formação dos Juízes

A par dos julgamentos, o Judiciário também tem cuidado da formação de 
seus juízes. É pacífico, atualmente, que o Juiz não pode ser apenas um técnico 
do Direito, mas sim uma pessoa com visão humanista e interdisciplinar. E como 
bem observa Suzana Camargo Gomes, justamente a Escola da Magistratura pode 
ensejar essa visão mais ampla, não se restringindo somente aos enfoques técnicos 
da Dogmática Jurídica, mas percorrendo os caminhos da Filosofia do Direito, da 
Sociologia Jurídica, da Psicologia Judiciária, da Hermenêutica Jurídica, da Me-
todologia Científica, da Ética, até atingir o desiderato maior que é o da formação 
completa do juiz, fornecendo-lhe maiores instrumentos para o desenvolvimento 
da arte de julgar.24

Pois bem, dentro da formação geral do magistrado, sem dúvida alguma, as-
sume especial relevância a capacitação em Direito Ambiental. Não será demais 
lembrar as palavras de Osny Duarte Pereira, em 1950, para quem a continuação 
do silêncio nacional, por mais de cem anos, nesta matéria, trará, como conseqü-
ência irremovível o desaparecimento dos demais quadros do direito, por inúteis. 
Para que estudar Direito civil, comercial, penal, judiciário, etc. às margens do 
Saara? Este será o destino do Brasil, se continuarmos de braços cruzados, nesse 
período, não tenhamos dúvidas.25 Aquelas proféticas palavras revelam-se mais 
atuais do que nunca, cinco décadas depois.

Se a conclusão da necessidade do estudo do Direito Ambiental é hoje tran-
qüila,  o primeiro passo, como já foi afirmado, é exigir a matéria nos concursos 
públicos de ingresso na magistratura. Nos Tribunais Federais e na maioria dos 
Tribunais Estaduais isto pode ser feito através de alteração dos Regimentos Inter-
nos, ou mesmo em Resoluções que disciplinam os certames. Esta atribuição, que 
condiz com a autonomia administrativa que goza o Poder Judiciário (CF, art. 99), 

23  Justiça Federal, Proc. 20-02.61.11.001467-2,  Marília, SP, Juiz Federal Alexandre Sormani, em 31.12.2003, em Revista 
de Direito Ambiental v. 31, p. 375 
24  Gomes, Suzana de Camargo.  A Escola de Magisrados e a Formação do Juiz. In: Recrutamento e Formação de Magis-
trados no Brasil, p.187.
25  PEREIRA, Osny Duarte.  Direito Florestal Brasileiro, p. 150.
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é adequada a um país de dimensões continentais como o Brasil. Após o ingresso 
na magistratura, o Juiz deverá ter o Direito Ambiental sempre presente nos cursos 
de reciclagem.

Em suma, é preciso dar ao Juiz a formação necessária para bem compre-
ender a complexidade e a dimensão de uma causa ambiental, cujos efeitos, por 
vezes, se farão sentir muitos anos depois. Por isso mesmo, são oportunas as pala-
vras de Vera Lúcia Souza Jucovsky, ao lembrar que o juiz, em verdade, raramente 
atua de forma totalmente neutra ou isenta, no julgamento da ação ambiental, eis 
que ele está integrado no local onde vive e, também, no mundo globalizado, a tal 
ponto que, dependendo da orientação que adotar, similarmente a outras pesso-
as, poderá ser vítima individual dos efeitos negativos de sua decisão judicial.26  
O papel do magistrado nas ações ambientais pode ser encontrado em  artigos de 
Sydney Sanches,27 Vladimir Passos de Freitas28 e José Renato Nalini.29 

No âmbito internacional, o Programa das Nações Unidas para o Meio Am-
biente – PNUMA, realizou, em 2002, o Congresso de Joanesburgo, África do 
Sul, que teve em paralelo um “Simpósio Mundial de Juízes”, com cerca de 120 
magistrados de países diversos. Dele resultou uma declaração de Principios sobre 
o papel do Direito no desenvolvimento sustentável.  Além desta iniciativa, pro-
move o PNUMA publicações de doutrina e jurisprudência e, mais recentemente, 
um Manual de Direito Ambiental para juízes da common law  e da  civil law , 
com precedentes de diversos países. Ainda na área internacional, a União Mun-
dial para a Conservação da Natureza – IUCN, promoveu em Bangkok, Tailândia, 
em setembro de 2004, um encontro de juízes e membros do Ministério Público, 
para estudos e troca de experiências na área do Direito Ambiental. Além disto, na 
Comissão de Direito Ambiental, conta com o Grupo Judiciário, que tem por meta 
promover a efetividade da Justiça Ambiental.

6.2 A especialização de Varas, Câmaras e Turmas

O conhecimento científico compartimentado nem sempre é visto com bons 
olhos. Sob uma abordagem crítica, pode-se afirmar que limita a visão de conjunto 
e confina o saber. Todavia, no modelo de civilização ocidental, no qual estamos 
inseridos, a especialização acabou tornando-se necessária em todas as atividades. 
E o Judiciário não escapa à regra geral.

Uma ação ambiental, seja de natureza administrativa, civil ou penal, acaba sendo 
solucionada, regra geral, por um Juiz Federal ou um Juiz de Direito que tem sob sua 
responsabilidade uma grande diversidade de processos e que, regra geral, não teve 
aulas de  Direito Ambiental no seu curso de graduação. A questão que lhe é submetida 

26  JUCOVSKY, Vera Lúcia Souza. O papel do Poder Judiciário na proteção do meio ambiente. In:  Ação Civil Pública, p. 
578.
27   SANCHES, Sydney. O Poder Judiciário e a tutela do meio ambiente. In: Revista de Informação Legislativa v. 99, p. 
19.
28   FREITAS, Vladimir Passos de. O magistrado e o meio ambiente. In: Revista dos Tribunais, v. 659, p. 29.
29  NALINI, José Renato. Magistratura e meio ambiente. In: Lex-Jurisprudência do STJ e TRFs, v. 83.
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a julgamento traz consigo temas novos, leis e atos administrativos pouco conhecidos 
e nem sempre expostos com o esmero técnico desejado. Sem a menor sombra de dú-
vida, a especialização constitui a melhor via para que haja eficiência e ganho na qua-
lidade. Não só Juízes, mas também funcionários, expertos na matéria, encaminham 
a solução com maior apuro técnico e em menos tempo. O  Brasil conta com Varas 
especializadas. Mas é preciso que se diga, em número quase inexpressivo.

A primeira iniciativa nesta área é de maio de 1797, quando Baltazar da Silva 
Lisboa foi nomeado para os cargos de ouvidor e juiz conservador das matas da 
comarca de Ilhéus, Bahia. Segundo José Augusto Pádua, Baltazar chegou à região 
com grande disposição intelectual e política. Realizou importantes estudos de 
mapeamento geográfico e inventário florístico da mata atlântica regional; tam-
bém produziu um lúcido diagnóstico sobre os problemas econômicos, sociais e 
ambientais da região, que encontrou sua expressão mais completa na “Memória 
Topográfica e  econômica da comarca dos Ilhéus”, publicada pela Academia das 
Ciências de Lisboa em 1825, apesar de sua primeira versão datar de 1799.30  No 
entanto, as propostas do Juiz Baltazar, no sentido de realizar cortes de árvores 
de maneira mais cuidadosa e de estabelecer viveiros e plantação de árvores nas 
margens das fazendas e nas terras devolutas, não foram bem recebidas pela socie-
dade local. Assim, muito embora ele tenha permanecido no cargo até 1818, suas 
funções foram reduzidas a tarefas burocráticas.

Em tempo recente, sem que se tenha notícia de qualquer outra iniciativa 
semelhante à da comarca de Ilhéus, a iniciativa foi do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso que, em  1997, implantou o Juizado Volante Ambiental, que atua em Cuia-
bá, capital do estado, e cidades mais próximas, com grande sucesso. Pouco tempo 
depois, no mesmo ano de 1997, o Tribunal de Justiça do Amazonas,  criou através 
da Resolução 05, de 25  de julho, a  Vara Especializada do Meio Ambiente e de 
Questões Agrárias, que inclui, também, um Juizado Volante Ambiental. O Juiz 
Adalberto Carim Antônio, titular da Vara, com entusiasmo converteu a experiên-
cia em sucesso, inclusive escrevendo sobre o tema.31 

A Justiça Federal conta com três Varas semi-especializadas em Direito Am-
biental e Agrário, criadas pelo Tribunal Regional Federal da 4ª. Região, todas nas 
três capitais do sul do país, ou seja, em  Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Porto 
Alegre (RS). Implantadas no ano de 2005, não foram exclusivamente ambientais 
porque o movimento forense não justificava. Assim, ficaram com matéria agrária 
e ainda com uma competência residual em processos cíveis. Todavia, o aumento 
de processos de natureza ambiental, fruto do próprio sucesso das Varas, leva a 
crer que, em breve tempo, elas se tornarão exclusivamente Varas Ambientais. As 
três Varas Federais sobressaem-se pelo preparo de seus Juízes, pelas decisões bem 
fundamentadas,  julgamentos mais céleres e, acima de tudo, pela segurança jurí-
dica que dão às partes, outrora sujeitas a julgamentos que variavam  de um para 
outro Juízo. 

30  PÁDUA, op. cit., p. 102.
31  ANTÔNIO, Adalberto Carim. Vara Ambiental: uma realidade.   In: Direito Ambiental em Evolução nº 2, p.  11-23  .
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Na segunda instância,  a  iniciativa pioneira foi do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul, que semi-especializou a sua 4ª. Câmara Criminal no 
julgamento dos recursos relacionados a crimes ambientais.  O resultado foi 
que a referida Corte Estadual é a que mais julga, possuindo o maior número 
de precedentes sobre a matéria. E mais, os julgamentos são tecnicamente bem 
fundamentados,  com o conhecimento da matéria que só tem quem se espe-
cializa.

A segunda experiência é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
que, em  2006, por proposta do Des. Jacobina Rabello, instalou a Câmara 
Especial de Direito Ambiental. Composta por 5 Desembargadores afeiçoados 
à matéria, a referida Câmara julga recursos relacionados a ações ambientais 
de natureza cível. A uniformização dos julgados e a melhor qualidade técnica 
das decisões são os resultados que já  despontaram. Espera-se que, no futuro, 
tal Câmara assuma o julgamento dos crimes ambientais que, por serem estrei-
tamente ligados às ações civis e administrativas, não devem ficar sujeitos a  
Desembargadores de outras Câmaras.  

6.3 Estatísticas

As estatísticas são pouco desenvolvidas no Poder Judiciário brasileiro. 
Com efeito, desconhece-se o que se passa além da mera distribuição e arqui-
vamento de processos, número de audiências e outros dados óbvios. Faltam 
elementos que distingam os tipos de ações e que, com isto, possam colabo-
rar para o próprio aprimoramento do Poder Judiciário. Assim, em matéria de 
ações de natureza ambiental, dificilmente se acharão dados para saber seu 
volume, percentual de ações precedentes, valores recolhidos em Juízo a título 
de multas administrativas ambientais, valores recolhidos ao Fundo de Direitos 
Difusos por força de decisão judicial em Ação Civil Pública e outros dados 
pertinentes.

 A coleta de tais informações seria importante não apenas para avaliar 
a eficiência do Judiciário na área, mas também para que se visualizassem os 
pontos de ineficiência que, a partir da identificação, poderiam ser combatidos. 
Espera-se, contudo, que nos próximos anos a atividade venha a ser desenvol-
vida, inclusive com a nomeação de profissionais formados em Faculdades de 
Estatística para exercerem suas funções nos Tribunais.  

7. OS TRIBUNAIS NA SUA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA E O MEIO AMBIENTE

O Poder Público tem que defender o meio ambiente e preservá-lo para as 
futuras gerações, por dever constitucional (art. 225, caput).  No entanto, só por 
exceção os Tribunais adotam políticas públicas de proteção ambiental. Esta afir-
mativa pode surpreender porque, na verdade, dela nem se cogita. Aliás, esta é, 
da mesma forma, a conduta que prevalece nos órgãos do Poder Executivo e no 
Legislativo, no âmbito federal, estadual e municipal, muito embora o Ministério 
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do Meio Ambiente tenha editado interessante guia de conduta para a adminis-
tração pública.32

Para falarmos apenas do Poder Judiciário, basta observar que os Tribunais 
possuem orçamentos significativos e que neles trabalham, por vezes, mais de 
1.000 pessoas. Assim sucede, por exemplo, nos Tribunais de Justiça dos grandes 
estados e na maioria dos Tribunais Regionais Federais. Nos TRFs (possivelmente 
à exceção da 5ª. Região, que é menor) trabalham diariamente, entre magistrados, 
servidores, estagiários e terceirizados,33 mais de 1.200 pessoas.  O mesmo, certa-
mente, deve ocorrer nos Tribunais de Justiça dos grandes estados, como São Pau-
lo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Paraná.  Na 
Justiça do Estado de São Paulo, afirma-se que nos Cartórios Judiciais de primeira 
instância trabalham mais de 60.000 pessoas. Somem-se os quase 100 Tribunais 
do país e as milhares de comarcas e Juízos existentes em todos os ramos do Poder 
Judiciário, e calcule-se os gastos de luz, água, papel e outros tantos.

Pois bem, raramente se encontrará unidade do Poder Judiciário preocupada 
com o significativo desperdício de energia elétrica e outros recursos. A falta de 
educação ambiental surpreende. Em estudo pioneiro sobre  a matéria, Maria das 
Graças Orsatto Prestes, narrando a experiência do Tribunal Regional Federal da 
4ª. Região, onde se promovem medidas de preservação ambiental, assinalou que 
desde a implementação do Programa de Reciclagem de Materiais, em outubro de 
2000, o Tribunal contribuiu para a defesa do meio ambiente, com a preservação 
de no mínimo 3.357,00 (três mil, trezentos e cinqüenta e sete) árvores, e com a 
economia de 14.955 kl (catorze mil, novecentos e cinqüenta e cinco quilolitros) 
de água e 381Mw/h (trezentos e oitenta e um megawatts/hora) de energia elétrica, 
aproximadamente.34

É imprescindível – não apenas oportuno -  que os Tribunais brasileiros, va-
lendo-se da autonomia administrativa que lhes reserva a Constituição Federal (art. 
99), tomem medidas de economia dos recursos naturais, não apenas pelo bem que 
estarão fazendo em prol do meio ambiente como, ainda, pela economia de dinhei-
ro público. Entre outras coisas, é recomendável:

a)  adquirir papel não-clorado para uso nos processos;
b) adquirir impressoras que utilizem o verso das folhas, reduzindo o seu uso 

à metade;
c) construir Fóruns com local para captação de água de chuvas;
d) controle do gasto de luz, através de orientação a todos que trabalham no 

local; 
e) destino adequado às lâmpadas de mercúrio; 
f)  colocação de recipientes de lixo seletivo, dotados de cores e avisos espe-

cíficos; 

32  Ministério do Meio Ambiente. Agenda Ambiental na Administração Pública. Brasília: Criativa Gráfica e Editora, 2001.
33  Pessoal encarregado dos serviços mais simples, contratados por empresas particulares e sem vínculo com o Poder 
Público.
34  PRESTES, Maria da Graça Orsatto. Gestão ambiental no Poder Judiciário: implementação de práticas administrativas e 
coeficientes. In: Direito Ambiental em Evolução nº 5, coord. Vladimir Passos de Freitas, Juruá Ed., no prelo.
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g) eliminação, até onde possível, de requerimentos, ofícios, precatórias, em 
papel impresso, optando pelo uso de mensagens eletrônicas; 

h)  colocação de cláusulas em processos de licitação, privilegiando concor-
rentes que adotem práticas protetoras do meio ambiente. 

8. CONCLUSÃO ARTICULADAS

8.1 O Poder Judiciário do Brasil acompanha,, atento os graves problemas am-
bientais que afligem a humanidade e, nos seus julgamentos, vem demonstrando 
uma sensibilidade crescente; 2) Nas iniciativas de implementação de medidas que 
favoreçam a divulgação de conhecimentos e a celeridade nos julgamentos, o Po-
der Judiciário tem atuado de maneira razoável; 3) Na atividade administrativa de 
proteção ao meio ambiente, como Poder Público que é, o Poder Judiciário tem 
sido, regra geral, omisso.
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POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE:  

INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO 

XiMenA CArdozo FerreirA
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em Direito Ambiental Nacional e Internacional pela Universidade 
federal do Rio Grande do Sul

1. AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E AS FUNÇÕES ECOLÓGICAS ESSENCIAIS: 
A RAzÃO DA PROTEÇÃO NORMATIVA

As áreas de preservação permanente (APPs) vêm definidas pelo Código 
Florestal de 1965 como as situadas ao longo ou ao redor de corpos hídricos, em 
nascentes, topos de morros, encostas com declividade superior a 45º, restingas 
(como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues), bordas de tabuleiros 
ou chapadas, ou em altitude superior a 1.800 metros (artigo 2º). 

O artigo 3º do Código Florestal ainda fixa as hipóteses em que as florestas 
e demais formas de vegetação podem ser declaradas pelo Poder Público como 
áreas de preservação permanente, quando destinadas:

a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.

Vê-se, pois, que as áreas de preservação permanente possuem relevância 
ímpar na proteção do ambiente natural, caracterizando-se pela a função de “pre-
servar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversida-
de, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar das 
populações humanas”1.  

Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin, hoje Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça, sustenta que a sociedade deve reconhecer a importância das 

1  Inciso II do parágrafo 2º do artigo 1º, incluído pela Medida Provisória nº 2166-67/2001.
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APPs sob três ópticas: (1) a ecológica, que trata da necessidade de preservar os 
serviços ambientais, mas que em via de regra, não sensibiliza os proprietários 
rurais; (2) a óptica da qualidade da água, já que as desempenham um papel funda-
mental para manutenção do regime hidrológico; e (3) a da segurança pública, pois 
nas grandes cidades as APPs são sinônimos de várzeas que alagam e de encostas 
que desmoronam nos períodos de chuva2.

Trata-se, a toda evidência, de áreas sensíveis, essenciais às funções ecológi-
cas, como notadamente são as matas ciliares comumente atingidas em áreas urba-
nas, que têm a função de preservar as margens dos corpos d’água, protegendo-as 
da erosão e evitando o assoreamento de rios e arroios, bem como de filtrar a água 
da chuva, permitindo a absorção de parcela considerável pelo solo, que acaba por 
abastecer os aqüíferos freáticos. São relevantes, ademais, para o controle da tem-
peratura e a formação de refúgios de fauna.

2. A NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA AMBIENTAL

De uma interpretação sistêmica do texto constitucional brasileiro extrai-se 
que está a Ordem Social destinada à concretização dos direitos sociais, econômi-
cos e culturais e ainda dos direitos coletivos e difusos, como é o caso do direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado – artigo 225 da Constituição Federal 
– de forma que se possa falar, como aqui sustentamos, de uma Ordem Socioam-
biental Constitucional na Carta de 1988.

Com efeito, como bem leciona José Afonso da Silva, a Ordem Social Cons-
titucional forma, com o título dos Direitos Fundamentais, o núcleo substancial 
do regime democrático instituído3. Os próprios direitos sociais vêm recebendo do 
ordenamento jurídico pátrio o tratamento de direitos fundamentais, como forma 
de emprestar-lhes maior eficácia, a exemplo do que ocorre com o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado.

Tratando-se, contudo, de direitos prestacionais, a garantia de sua fruição pas-
sa, necessariamente, por um agir estatal – não se contentando com a mera absten-
ção exigida pelos direitos civis e políticos. De fato, incumbe ao Estado, ademais, 
a atuação positiva, mediante ações materiais, para a concretização da Ordem So-
cioambiental Constitucional, para assegurar que a existência digna garantida pela 
Constituição de 1988 seja efetivamente usufruída por cada cidadão administrado. 
Para tanto, necessária se faz não somente ação regulamentadora (legislativa) – nos 
casos em que a norma constitucional a reclame – mas também e principalmente 
ações executivas, de forma a efetivamente implementar os direitos constitucionais.

Nessa senda Hugo Nigro Mazzilli4, ao reconhecer que não se contenta o Es-
tado, nem poderia fazê-lo, com a edição da norma jurídica. Sabe que é necessário 
cuidar de assegurar a eficácia da norma no campo social. 

2  Reportagem disponível em http://www.terramar.org.br/oktiva.net/1320/nota/23551, acesso em 7-5-2007.
3  “Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 759.
4  In “O Acesso à Justiça e o Ministério Público”, p. 12.
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Incumbe ao legislador, portanto, dotar o sistema de regramentos que pos-
sibilitem o alcance das normas constitucionais, mas também compete à Admi-
nistração Pública (Poder Executivo) criar mecanismos de implementação desses 
direitos e garantias. E a forma de concretização dos direitos sociais estabelecidos 
na Constituição Federal de 1988 é a elaboração e implementação de políticas 
públicas.

Mas o que são, efetivamente, políticas públicas?
Consistem em metas, diretrizes ou objetivos que direcionam a atividade es-

tatal. Trata-se aqui, a toda evidência, do processo político de escolha de priorida-
des para o governo. 

Cláudio Oliveira de Carvalho5 assim conceitua:

Políticas públicas são programas de ação governamental visando coordenar os 
meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de 
objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados.

Jean Carlos Dias6 sustenta que as políticas públicas ambientais exteriorizam 
as funções estatais e possibilitam o atendimento e proteção dos interesses difusos 
de natureza ambiental, sendo assim um instrumento de planejamento e a ação 
estratégica voltada para tais resultados.

Esboçam as políticas públicas o próprio planejamento estatal que tem por fi-
nalidade o atingimento do interesse público: portanto, não se trata de eleição pura 
e simples de prioridades governamentais, mas de concreção da opção já levada a 
efeito pelo legislador (constituinte ou ordinário). 

Para a elaboração de tais metas, a serem contempladas em planos de ação 
executiva, pois, devem legislador e administrador ter presentes os objetivos de 
igualdade e justiça social da República, que formam a base da Ordem Social 
Constitucional.

Com efeito, as diretrizes já foram lançadas quando da elaboração da Carta 
Política, cumprindo ao legislador ordinário e ao administrador observá-las e bus-
car novos instrumentos de implantação efetiva dos direitos assegurados constitu-
cionalmente.

João Paulo Bachur7 argumenta que o Estado Social fundou-se numa legiti-
midade que extrapolou a legalidade, a exigência de Justiça social impôs tarefas 
ao Estado que, de mero observador da sociedade transmudou-se em seu principal 
transformador, não se legitimando em garantias formais como fizera o Estado 
Liberal, mas sim em garantias materiais, cujo fator de legitimidade é também 
material. (...) Por tudo isso, a noção de políticas públicas é intrínseca ao con-
texto social-democrata, devendo ser entendida como o vetor estatal precípuo de 
distribuição de renda e implementação de direitos sociais, conforme um núcleo 

5  “Políticas Públicas e Gestão Urbana-Ambiental”, Revista de Direito Ambiental 26, p. 278.
6  “Políticas Públicas e Questão Ambiental”, Revista de Direito Ambiental 31, p. 117.
7  BACHUR, João Paulo. O controle jurídico de políticas públicas. Revista da Faculdade de Direito, ano I, vol. 97, p. 647-
682. São Paulo, 2002.
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conceitual composto por “direitos sociais – Estado Social de Direito – políticas 
públicas” que não pode ser fragmentado (...).

Para Eros Roberto Grau8, a própria legitimidade do Estado Social vincula-se 
à realização de políticas públicas, agindo o Poder Público como provedor, geren-
ciador ou fiscalizador.

Marília Lourido dos Santos, afirmando que a noção de políticas públicas é 
mais ampla que de um simples plano ou programa, porque envolve um processo 
de escolha de meios para a realização dos objetivos do governo9, aduz:

A adoção de políticas públicas denota um modo de agir do Estado nas funções 
de coordenação e fiscalização dos agentes públicos e privados para a realiza-
ção de certos fins. Fins esses ligados aos chamados direitos sociais, nos quais 
se inclui os econômicos.

E ainda Maria Paula Dallari Bucci10:

A política pública transcende os instrumentos normativos do plano ou do progra-
ma. (...) A escolha das diretrizes da política, os objetivos de determinado programa 
não são simples princípios de ação, mas são os vetores para a implementação con-
creta de certas formas de agir do poder público, que levarão a certos resultados.

Sobre a vinculação à Constituição cumpre ainda citar José Rubens Morato 
Leite e Patryck de Araújo Ayala11:

A força impositiva dos direitos fundamentais, no entanto, não revela apenas 
uma diretividade constitucional oponível perante o legislador – libertando a 
teoria constitucional do modelo relacional lei-direitos fundamentais, onde a lei 
era dona dos direitos fundamentais –, mas impõe, ao mesmo tempo, o desenvol-
vimento de uma dimensão vinculante também perante o administrador, indican-
do as linhas de uma postura democrática nas relações entre a Administração 
Pública e a coletividade, fundada nos direitos fundamentais, e que sustenta que 
o administrador também não é o dono dos direitos fundamentais.

As normas constitucionais, portanto, servem como guia e instrumento para o 
legislador, ao passo que os mecanismos utilizados pelo administrador são tanto os 
regramentos constitucionais como os textos infraconstitucionais que estejam em 
consonância com a ordem instituída. As políticas públicas necessárias à concre-
tização de direitos sociais consagrados na Constituição Federal são, no mais das 
vezes, contempladas em legislação ordinária, incumbindo ao administrador sua 
aplicação e regulamentação. 

8  Apud FRISCHEISEN, Luiza Cristina Fonseca. Políticas Públicas: A responsabilidade do administrador e o Ministério 
Público. São Paulo: Max Limonad, 2000.
9  “Políticas Públicas (Econômicas) e Controle”, Revista de Informação Legislativa, Brasília, A. 40, nº 158, Abr./Jun. 2003, 
p. 265, com grifos no original.
10  BUCCI, Maria Paula Dallari. Políticas Públicas e Direito Administrativo. Revista de Informação Legislativa, Brasília, 
a. 34, nº 133, jan./mar. 1997, p. 89-98.
11  MORATO LEITE, José Rubens e AYALA, Patryck de Araújo. Direito Ambiental na Sociedade de Risco. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2002.
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No plano do Direito Ambiental impende seja reconhecida a existência de 
suficiente legislação ordinária – além do artigo-capítulo constitucional – para a 
proteção do ambiente e salvaguarda da sadia qualidade de vida. Padece o ordena-
mento jurídico nacional, contudo, de deficiência de implementação, o que levou 
Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin a cogitar do surgimento de um Es-
tado teatral12. Senão vejamos:

Infelizmente, nem sempre o Estado conjuga, com igual ênfase, atuação legis-
lativa e implementadora. É comum o Poder Público legislar, não para aplicar, 
mas simplesmente para aplacar, sem resolver, a insatisfação social. É o Estado 
teatral, aquele que, ao regular a proteção do meio ambiente, mantém uma situ-
ação de vácuo entre a lei e a implementação. Um Poder Público que, na letra 
fria do texto normativo, não se importa em bravejar, mas que fácil e rapida-
mente amansa diante das dificuldades da realidade político-administrativa e 
de poderosos interesses econômicos, exatamente os maiores responsáveis pela 
degradação ambiental. A teatralidade estatal é a marca dessa separação entre 
lei e implementação, entre a norma escrita e a norma praticada. O resultado é 
uma Ordem Pública Ambiental incompleta.

E prossegue o autor quanto à obrigatoriedade de atuação do Poder Público 
para implementação do Direito Ambiental:

Logo, implementar não é poder; é dever.
E que não paire qualquer dúvida: o Estado tem a obrigação constitucional e 
legal de intervir em matéria ambiental. Não é uma faculdade. A Constituição 
Federal trata do tema na forma de obrigação estatal, não de inócua recomen-
dação, tanto no caput do art. 225 (“impondo-se ao Poder Público...”, grifei), 
como na abertura do seu parágrafo primeiro (“incumbe ao Poder Público”, 
grifei). Por sua vez, a Lei nº 6.938/81 elenca, como um dos princípios da Po-
lítica Nacional do Meio Ambiente, a “ação governamental na manutenção do 
equilíbrio ecológico, considerado o meio ambiente com patrimônio público a 
ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo” 
(art. 2º, inciso I, grifei).13

Flávia Piovesan14 lembra:

A força “dirigente” e vinculante dos direitos difusos há de ser convertida em re-
ferencial a orientar a implementação das políticas públicas, sob pena de incons-
titucionalidade, afastando, assim, o risco de se instaurar uma atuação estatal 
descomprometida com os princípios que fundamentam a ordem constitucional.

Incumbe ao Poder Público, no Estado Social, portanto, a elaboração de po-
líticas públicas, de forma a dar concretude às normas da Ordem Socioambiental 

12  “O Estado Teatral e a Implementação do Direito Ambiental”, publicado nos Anais do 7º Congresso Internacional de 
Direito Ambiental, São Paulo, Volume I, p. 338, com grifos no original.
13  Ob. cit., p. 342, com grifos no original.
14  PIOVESAN, Flávia. A Atual Dimensão dos Direitos Difusos na Constituição de 1988. In: Direito, Cidadania e Justiça. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 115.
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Constitucional, sendo fundamental a realização da atividade legislativa, no dizer 
de Maria Paula Dallari Bucci15:

A origem normativa da política pública, mesmo que resulte da iniciativa legis-
lativa do governo, Poder Executivo, é o Poder Legislativo. No sistema constitu-
cional brasileiro, as políticas públicas mais comumente se expressam por meio 
de leis. Veja-se, a propósito, o artigo 165 da Constituição de 1988, que define 
os orçamentos públicos como instrumentos de fixação das “diretrizes, objeti-
vos e metas” (§1º), além das “prioridades” (§2º) da administração pública. O 
mesmo artigo fala também em “planos e programas”, confirmando a multipli-
cidade de formas que podem assumir as políticas públicas.

Não basta à implementação do Estado de Direito Ambiental, contudo, como 
já bem afirmado pelo mestre Benjamin, a edição legislativa. Mister seja a política 
pública fixada em regramento constitucional ou infraconstitucional efetivamente 
implantada pelo ente estatal, sob pena de iniqüidade da própria regra jurídica, 
que não logrará alcançar os fins almejados. Para tanto, pois, imperiosa a atuação 
administrativa, não cabendo ao Poder Público omitir-se na realização dos direitos 
sociais, sob pena de responsabilização. 

Assim, repise-se, o tema das políticas públicas impõe-se como crucial no 
âmbito do Estado Social de Direito democrático instituído pela Constituição da 
República Federativa do Brasil de 5 de outubro de 1988. Fundamentais, na busca 
da concretização da Ordem Social, a elaboração e a efetiva implementação de po-
líticas públicas voltadas a possibilitar a fruição das garantias constitucionalizadas, 
mormente em se tratando de direitos prestacionais.

Notadamente em relação ao direito ao meio ambiente ecologicamente equi-
librado, a inação estatal impedirá, certamente, seu alcance pela coletividade desti-
natária – destas ou das futuras gerações. Imperiosa, portanto, a atuação do Estado 
para a garantia do direito consagrado no artigo 225 da Constituição brasileira, me-
diante elaboração e implementação de políticas públicas adequadas à salvaguarda 
do ambiente, garantindo, assim, a dignidade da pessoa humana (da qual é pressu-
posto a sadia qualidade de vida) eleita como fundamento da ordem instituída.

Bem assim em se tratando de áreas de preservação permanente, em relação 
às quais impõe-se ao Estado não somente o dever de fiscalização das ações de 
particulares e a vedação de condutas danosas, mas principalmente a elaboração 
e implementação de políticas públicas que consagrem a proteção a essas áreas 
especialmente apontadas pela legislação como essenciais à manutenção das fun-
ções ecológicas dos ecossistemas. Nesse sentir, a política ambiental deve prever 
não apenas a manutenção das qualidades naturais dessas áreas mas também sua 
restauração, nas hipóteses em que houver quebra de sua intangibilidade.

De observar, outrossim, que o princípio da imodificabilidade das áreas de 
preservação permanente vem sendo mitigado pela edição normativa, recente-

15  Ob. cit., p. 95.
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mente pela Resolução CONAMA 369/200616, que dispõe acerca da intervenção 
ou supressão de vegetação em APPs. Não significa, contudo, ausência de regra-
mento ou critérios para sua admissão: pelo contrário, a regulamentação do órgão 
ambiental fixa os parâmetros segundo os quais as intervenções nessas áreas são 
admissíveis.

Com relação à possibilidade de intervenção em APP para regularização fundi-
ária de área urbana (Seção IV), em especial, exige a Resolução que a ocupação aten-
da uma série de requisitos17 e que o poder público municipal apresente um “Plano de 
Regularização Fundiária Sustentável”, o que revela que deve haver uma verdadeira 
política pública local para o trato dessas áreas, de sorte a evitar soluções casuísticas, 
desvinculadas de preocupações com o ordenamento urbano e a qualidade ambien-
tal, bem como prever a não-ocupação das APPs remanescentes18. 

3. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO âMBITO MUNICIPAL –  
ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Evidenciada a necessidade de elaboração e implementação de políticas pú-
blicas como forma de assegurar a fruição do direito consagrado no artigo 225 da 
Constituição brasileira, em especial no que concerne às áreas de preservação per-
manente, passa-se à análise de alguns importantes instrumentos postos à disposi-
ção da administração pública municipal, tanto no plano legislativo (elaboração da 
política local) quanto no plano executivo (implementação propriamente dita).

Sem dúvida o principal mecanismo de elaboração de políticas públicas é a 
edição legislativa. De fato, como dito alhures, as políticas públicas vêm comumen-
te cristalizadas em textos legais merecedores de aplicação pelo Poder Público.

Na esfera municipal a situação não é distinta: a relevância da atividade legis-
lativa pode ser sentida na delimitação de uma política pública eficiente para asse-
gurar aos munícipes o gozo dos direitos consagrados na ordem constitucional. 

No entanto, também já se apontou para a desnecessidade, na seara ambien-
tal, de maior incremento legislativo, visto que a legislação ambiental nacional se-
ria suficiente para a proteção da qualidade ambiental protegida, padecendo apenas 

16  Analisada no artigo intitulado “REGULARIzAÇÃO FUNDIÁRIA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE: 
A RESOLUÇÃO CONAMA 369/2006”, publicado nos Anais do Congresso de Direito Urbano-Ambiental. Porto Alegre: 
CORAG, 2006. P. 45.
17  Segundo o texto do artigo 9º da Resolução CONAMA 369/2006, a regularização fundiária em área de preservação per-
manente somente será possível para ocupações de baixa renda predominantemente residenciais (inciso I), localizadas em 
área urbana declarada como zona Especial de Interesse Social – zEIS por lei municipal (inciso II), que possua no mínimo 
três itens de infra-estrutura implantada (entre malha viária, captação de águas pluviais, esgotamento sanitário, coleta de re-
síduos sólidos, rede de abastecimento de água, rede de distribuição de energia) e apresente densidade demográfica superior 
a cinqüenta habitantes por hectare (inciso III), bem como sejam ocupações consolidadas até 10 de julho de 2001, conforme 
definido no Estatuto da Cidade (inciso V).
18  Já tivemos oportunidade de apontar no artigo anteriormente referido: “De fato, o referido Plano [de Regularização 
Fundiária Sustentável], que deve contar com instrumentos de gestão democrática e de controle e monitoramento ambien-
tal (parágrafo 4º), e cujas áreas devem estar previstas em leis municipal como zonas Especiais de Interesse Social para 
habitação popular (parágrafo 3º), deve prever, ainda, a não-ocupação das áreas de preservação permanente remanescentes 
(parágrafo 5º). Por evidência, o intuito da Resolução não é o de legitimar a ocupação indiscriminada dessas áreas protegi-
das, mas tão-somente o de possibilitar a regularização de situações consolidadas em que a reversão ao statu quo ante não 
se afigure factível.”, p. 53.
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de carência de implementação, como bem apontado pelo mestre Antonio Herman 
de Vasconcellos e Benjamin. 

Em determinadas situações, contudo, se mostra essencial a elaboração de 
textos legislativos na esfera municipal, a fim de bem regrar a matéria de interesse 
do município dentro de seus limites territoriais. Para a consecução de tal mister é 
que a Constituição Federal outorgou competência legislativa a esses entes federa-
dos nos incisos I e II do artigo 30 (assuntos de interesse local e suplementação da 
legislação federal e local no que couber).

3.1 Plano diretor

O parágrafo 1º do artigo 182 da Constituição Federal tornou obrigatório o 
Plano Diretor para municípios com mais de vinte mil habitantes, entendendo-o 
com instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
Traduz essa lei o planejamento municipal, devendo a ela estar adequadas as dis-
posições orçamentárias (lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual e orça-
mento anual), como prevê o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001). Assim, a 
forma pela qual se desenvolverá o município será contemplada no Plano Diretor, 
de modo a que seu crescimento se dê de forma ordenada, planejada, de acordo 
com os parâmetros de uso e ocupação do solo fixados na legislação municipal.

A vocação (v.g. industrial, residencial, mista) das diversas áreas do município 
também pode ser considerada na elaboração do Plano Diretor, podendo este conter 
zoneamento capaz de regular o desenvolvimento das atividades municipais. 

Pode-se dessa forma, ainda, evitar a constituição de parcelamentos do solo 
com finalidades urbanas em áreas rurais, em burla à legislação de regência (Lei nº 
6.766/79), tão comum nos dias atuais.

De observar que na elaboração ou revisão19 do Plano Diretor deve o municí-
pio levar ter como norte o desenvolvimento sustentável, contemplando a vertente 
ambiental nas decisões sobre o planejamento da cidade, de forma a prever e con-
tornar os potenciais impactos ambientais negativos de seu crescimento.

Na ausência desse planejamento, contudo, nos municípios que ainda não o 
elaboraram, por contarem com menos de vinte mil habitantes, podem ser utiliza-
das para os mesmos fins as normas municipais relativas ao uso e ocupação do solo 
e, subsidiariamente, eventual Código de Posturas.

3.2 zoneamento ecológico-econômico

Mais adequado à implementação de políticas regionais, inclusive através de 
consórcios intermunicipais, o zoneamento ecológico-econômico também se re-
vela importante no âmbito interno do município (onde serão tomadas as decisões 
para sua implantação, frise-se) como forma de delimitação de áreas para definição 

19  O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) prevê a revisão do Plano Diretor a cada dez anos (artigo 40, parágrafo 3º).
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de usos e proteções. De fato, abrangendo diversos municípios, deverá o zonea-
mento ecológico-econômico levar em consideração os planos diretores de cada 
um destes.

Regulamentado pelo Decreto nº 4.297/2002, o zoneamento ecológico-eco-
nômico foi definido como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, 
servindo também à ordenação do território e à sua moldura a um determinado 
padrão de desenvolvimento e ocupação.

3.3 Política Municipal do Meio Ambiente

A lei municipal que define a Política Municipal do Meio Ambiente (PMMA) 
é o texto legislativo que determina a forma pela qual serão tratadas as questões 
ambientais no âmbito do município. Segundo Elaine Castelo Branco Souza e ou-
tros20, ela visa regular a ação do Poder Público Municipal com os cidadãos e 
instituições públicas e privadas, na preservação, conservação, defesa, melhoria, 
recuperação, uso sustentável dos recursos naturais e controle do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, respeitadas as competências federal e estadual.

Assim, na lei da PMMA é basicamente definida a política pública municipal 
para o trato da questão ambiental, incluindo, por exemplo, a fiscalização, a educa-
ção ambiental e o licenciamento municipal.

Pela edição da Política Municipal do Meio Ambiente, podem os municípios 
instituir sistemas municipais dotados de órgãos21 com atribuições diversas na con-
dução e gestão dos negócios ambientais municipais. Dentre as figuras possíveis 
destacam-se o Fundo e o Conselho Municipal de Meio Ambiente, importantes 
instrumentos de concretização do direito constitucional ao meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado através da implementação de políticas públicas locais. A 
partir da existência dessas vias, bem como contando o município em seus quadros 
funcionais com corpo técnico habilitado, pode habilitar-se inclusive à delegação 
de atribuição da tarefa de licenciamento ambiental, mediante convênio com o ente 
estadual22.

A Política Municipal também se utiliza – não só dos órgãos de gestão e 
fiscalização – de outros textos legislativos como instrumentos, como as leis or-
çamentárias, as de uso e ocupação do solo, de parcelamento e do próprio Plano 
Diretor, onde houver.

3.4 Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais

20  “Desafios da gestão ambiental nos municípios”, em “Políticas ambientais no Brasil: análises, instrumentos e experiên-
cias”, organizado por Paul E. Little. São Paulo: Peirópolis; Brasília, DF: IIEB, 2003, p. 71.
21  Geralmente já instituídos pela Lei Orgânica Municipal.
22  Como vem ocorrendo no Estado do Rio Grande do Sul em diversos municípios, em observância às Resoluções do CON-
SEMA ns. 005/98 e 004/2000, na ausência de disciplina regulamentar do pacto federativo estabelecido na Constituição 
Federal (competência comum entre União, estados e municípios). Para a tarefa do licenciamento, deverá ainda o município 
contar com Plano Ambiental aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, de acordo com as características 
locais e regionais.
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O Plano Plurianual – que contempla período de quatro anos – é instrumento 
de planejamento municipal que define as diretrizes, os objetivos e as metas da 
Administração Pública relativamente às despesas necessárias à realização de seu 
programa de ação para o período abarcado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e as leis orçamentárias anuais decorrem do Plano Plurianual, devendo a 
ele estar jungidas, mesmo por força da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Com-
plementar nº 101/2000)23.

Por isso, de suma relevância que as ações sociais e ambientais estejam re-
fletidas nesses instrumentos, de forma a efetivamente possibilitar a concretização 
da Ordem Socioambiental Constitucional. Evidentemente, deve haver harmonia 
entre as inúmeras políticas desenvolvidas pelo município – que devem possuir, 
todas elas, a vertente ambiental – para a elaboração desse planejamento.

Assim, as políticas públicas a serem implementadas pelo município deve-
rão ser previstas quando da elaboração das disposições orçamentárias – mesmo 
plurianuais, visto que costumam se tratar de ações de realização progressiva – de 
forma a ensejar a dispensação dos recursos necessários dentro do planejamento 
municipal.

Nesse particular vislumbra-se a importância da participação popular nesses 
processos de decisão, através do que poderão ser identificadas as prioridades lo-
cais para a delimitação das políticas públicas a serem adotadas.

Importante referir, outrossim, que o caráter autorizativo do orçamento não 
exime o Poder Público da obrigatoriedade de atuação para implementação da Or-
dem Socioambiental Constitucional, consoante já exaustivamente defendido neste 
estudo. Com efeito, a discricionariedade da Administração Pública na realização 
do orçamento previsto não inclui a chancela da omissão violadora de direitos e 
garantias fundamentais, de sorte que é impositiva ao administrador a efetiva im-
plementação das políticas públicas com respaldo orçamentário. 

4. INSTRUMENTOS EXECUTIVOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE  
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

A deficiência legislativa no âmbito municipal, como já dito alhures, não é 
fator impeditivo da proteção ao meio ambiente, mormente quando existente su-
ficiente arsenal legislativo federal (ou nacional) e estadual, como o concernente 
à garantia dos direitos socioambientais realizáveis através da implementação de 
políticas públicas.

Muito mais impeditiva da concretização da vontade constitucional se mostra 
a carência de instrumentos executivos hábeis a emprestar efetividade às normas: 
de fato, imperiosa se afigura a criação, na esfera municipal, de mecanismos de 
elaboração e viabilização da execução das políticas traçadas pelo ente para as-
segurar aos administrados o gozo dos direitos cristalizados na Carta Magna, tais 

23  As ações desenvolvidas pelos municípios devem ser, portanto, compatíveis com as disposições orçamentárias.



��1Conferências / Invited Papers

como os a seguir elencados24.

4.1 Conselho e Fundo Municipal do Meio Ambiente 

Para levar a efeito a traçada Política Municipal do Meio Ambiente, impres-
cindível se mostra a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente, com previ-
são de fonte própria de geração de recursos, e do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente, de representação paritária, que tem entre as suas atribuições o geren-
ciamento dos recursos oriundos do Fundo e a própria formulação das políticas 
municipais de meio ambiente.

De fato, os municípios integram o Sistema Nacional de Meio Ambiente, pre-
vendo o Decreto nº 99.274/90 a existência de órgãos locais responsáveis pelo con-
trole e fiscalização das atividades. Paulo Affonso Leme Machado25 já argumen-
tava que o fato de a Lei da Ação Civil Pública referir-se exclusivamente a fundos 
estaduais e federais “não impossibilita o município de criar um fundo para o qual 
se destinem as multas administrativas (não judiciais) resultantes de penalidades 
impostas por infrações ambientais”. Existente o Fundo, necessária a previsão de 
um Conselho gestor dos recursos arrecadados.

A lei que instituiu o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável – COMMADES – de Taquara/RS, Lei Municipal nº 2.845/2001, 
assim dispôs sobre a competência do órgão:

Art. 7º. Ao COMMADES compete:
I – propor a Política Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, para homologa-
ção do prefeito, bem como acompanhar sua implementação; (...)
X – manifestar-se nos estudos e elaboração do planejamento urbano, planos 
e programas de expansão e desenvolvimento municipal, e em projetos de lei 
sobre parcelamento, uso e ocupação do solo, plano diretor e ampliação da 
área urbana;
XI – propor estudos e inventário dos bens que constituirão o patrimônio am-
biental (natural, ético e cultural) do município de Taquara; (...)
XIII – sugerir e manifestar-se na execução de programas intersetoriais de pro-
teção ambiental do município; (...)
XVI – manifestar-se sobre o programa de aplicação de recursos do Fundo Mu-
nicipal de Meio Ambiente; (...)
XVIII – estudar e propor formas e instrumentos de captação de recursos para o 
Fundo Municipal de Meio Ambiente; (...)

XXIV – fornecer subsídios ao Executivo Municipal sobre a formulação de polí-
ticas públicas com vistas ao Desenvolvimento Sustentável; (...)

24  Cumpre observar que neste estudo foram eleitos alguns instrumentos considerados de maior abrangência no trato das 
políticas públicas ambientais, não se tratando de rol exaustivo, visto que instrumentos outros, como o licenciamento e a 
auditoria ambiental, v. g., desempenham importante papel na proteção ambiental levada a efeito pelos municípios.
25  Citado por Márlon Jacinto Reis em “O município e o meio ambiente: apontamentos sobre ação ambiental na órbita dos 
municípios”, na Revista de Direito Ambiental nº 35, p. 357.
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Muitos municípios, contudo, contam com legislação instituidora desses fun-
dos e conselhos sem a correspondente implantação efetiva destes, o que impede a 
realização dos objetivos buscados26. 

Fundamental, pois, é garantir o efetivo funcionamento desses instrumentos, 
incentivando a participação popular27 na gestão dos recursos ambientais e fomen-
tando a criação de fontes de recursos28 para integrar o Fundo, de forma a viabilizar 
a realização das políticas públicas traçadas para o trato da questão ambiental na 
esfera municipal.

4.2 Agenda 21 Local 

Editada como conclusão da Rio-92 – Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano –, a Agenda 21 é importante instru-
mento de planejamento de ações e estratégias sobre a questão ambiental. O do-
cumento firmado pela Comunidade Internacional prevê a criação de Agendas 21 
Locais, partindo do entendimento de que os problemas poderão ser mais bem identi-
ficados e as soluções apropriadas serão mais facilmente encontradas na base local.

Segundo Eunice Elisete Gugelmin e outros29, a Agenda 21 Local pode ser 
utilizada por qualquer instância de governo – federal, estadual, municipal – ou, 
ainda, no âmbito de empresas e instituições, constituindo planejamento para de-
senvolvimento sustentável que integra planejamento estratégico, planejamento 
comunitário e planejamento ambiental.

A Agenda 21 Local é, pois, mecanismo de participação popular na identi-
ficação dos problemas e busca de soluções quanto a problemas enfrentados no 
âmbito de determinado ente federativo em relação ao meio ambiente, podendo ser 
instituídos por municípios que desejem contar com um núcleo mobilizador local 
para o trato das questões ambientais.

4.3 Criação e conservação de áreas protegidas

Os espaços territoriais especialmente protegidos são importantes ferramen-
tas de controle ambiental, possibilitando o estabelecimento de regras protetivas 
específicas para os bens ambientais abarcados. Seja pela instituição de unida-
des de conservação (UCs), seja pela tutela de áreas de preservação permanente 
(APPs) ou de proteção ambiental (APAs), o Poder Público tem a oportunidade 
de, pelo cumprimento da legislação aplicável e dos respectivos planos de manejo, 

26  O Ministério Público vem atuando frente a essa problemática, mediante a instauração de Inquéritos Civis tendo por 
objeto a efetiva implantação dos fundos e conselhos municipais, como ocorre no Rio Grande do Sul.
27  Sobre a participação popular nos Conselhos Municipais de Meio Ambiente ver capítulo próprio, infra.
28  A destinação de recursos para os Fundos Municipais do Meio Ambiente em Termos de Compromisso de Ajustamento 
de Conduta e em Ações Civis Públicas tem sido importante fonte de custeio de programas ambientais municipais, razão 
pela qual deve ser incentivada, aliada, por evidência à fiscalização da efetiva aplicação desses recursos em prol da sadia 
qualidade de vida. 
29  “Agenda 21 Local no Brasil”, em “Políticas ambientais no Brasil: análises, instrumentos e experiências”, organizado por 
Paul E. Little. São Paulo: Peirópolis; Brasília, DF: IIEB, 2003, p. 89.
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garantir a manutenção ecológica desses espaços, de forma a assegurar o equilí-
brio ecológico essencial à sadia qualidade de vida – mister que lhe foi incumbido 
constitucionalmente.

No Brasil a legislação instituidora do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza (SNUC)30 surgiu no ano de 2000, definindo unidade 
de conservação como espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 
águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído 
pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 
especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção31.

Antes disso, a Resolução nº 11 do CONAMA, de 03 de dezembro de 1987, 
declarava como unidades de conservação as estações ecológicas, as reservas eco-
lógicas, as áreas de proteção ambiental, especialmente suas zonas de vida silves-
tre e os corredores ecológicos, os parques nacionais, estaduais e municipais, as 
reservas biológicas, as florestas nacionais, estaduais e municipais, os monumen-
tos naturais, os jardins botânicos, os jardins zoológicos, os hortos florestais e as 
áreas de relevante interesse ecológico32. 

De observar que a criação desses espaços pode ser proposta por qualquer 
cidadão33, devendo a análise de sua viabilidade partir da observância dos elemen-
tos citados (sociais, econômicos, administrativos), cumprindo lembrar que a lei 
que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) previu nesse 
processo a realização de estudos técnicos e consultas públicas.

O Poder Público deve agir no sentido de emprestar efetividade a esses ins-
trumentos, não só criando novos espaços destinados à preservação do ambiente 
natural, a partir da instituição de unidades de conservação dentro de seu território, 
mas também pelo desenvolvimento de ações hábeis a garantir o respeito, por entes 
públicos e particulares, das restrições impostas ao desempenho de atividades nes-
ses locais, de forma a assegurar a manutenção das funções ecológicas essenciais 
por eles tuteladas.

Álvaro Luiz Valery Mirra34 observa:

Mesmo quando o Estado finalmente cria essas unidades de conservação – Par-
ques, Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental –, como medidas 
para a preservação e a conservação da natureza, o que se vê no decorrer do 
tempo é que os anos passam sem que os sucessivos governos cuidem de implan-
tar definitivamente essas áreas naturais protegidas, pela demarcação de seus 
limites e perímetros, pela realização de zoneamentos ecológico-econômicos no 
seu interior, pela instalação dos equipamentos necessários, pela fiscalização 
das atividades que possam comprometer a preservação dos atributos ecoló-

30  Lei nº 9.985, de 18 de junho de 2000.
31  Artigo 2º, I.
32  Outras resoluções foram editadas pelo CONAMA, anteriormente à Lei do SNUC, para regular as unidades de conser-
vação: Resoluções nº 10/88, 11/88, 12/89, 13/90 e 02/96. Cumpre referir que em 1981 foi editada a Lei nº 6.902, dispondo 
sobre a criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental.
33  Embora sejam instituídas pelo Poder Público.
34  MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente. 2ª ed., atualizada. São Paulo: 
Editora Juarez de Oliveira, 2004.
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gicos que justificaram a sua proteção etc. São os denominados “parques de 
papel”, como dizem os ambientalistas, pois que existentes apenas formalmente, 
no ato administrativo instituidor (“no papel”), e não na realidade.

A criação de espaços territorialmente protegidos deve, então, integrar uma 
política ambiental a ser desenvolvida pelo Poder Público, de modo a estabelecer 
critérios e estratégias para sua implantação e manutenção35. De fato, tal política 
pública deve estar integrada às políticas de desenvolvimento local e uso do solo, 
devendo contemplar também as questões de natureza social36 e administrativa en-
volvidas, de forma a viabilizar a consecução de seus objetivos de proteção am-
biental sem criar empecilhos ao desenvolvimento econômico e social na região de 
abrangência. 

4.4 Estímulo à criação de unidades de conservação em áreas particulares e à 
institutição e conservação da reserva florestal legal 

Também em propriedades particulares podem ser instituídas unidades de 
conservação, recebendo estas a denominação de Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN). Assim dispõe a Lei do SNUC (Lei nº 9.985/2000):

Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gra-
vada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. 
§ 1º O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assi-
nado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse públi-
co, e será averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.
§ 2º Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, 
conforme se dispuser em regulamento: 
I - a pesquisa científica;
II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais;
III - (VETADO)
§ 3º Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, presta-
rão orientação técnica e científica ao proprietário de Reserva Particular do 
Patrimônio Natural para a elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção 
e de Gestão da unidade.

Assim, a criação desta UC, do tipo RPPN, caracteriza-se por uma liberali-
dade do proprietário, que toma a iniciativa de propor ao Poder Público a firmatura 
de um compromisso para sua instituição e conservação.

Adriana de Carvalho Barbosa Ramos e outros37 salientam:

O programa RPPN permite que a iniciativa privada participe em caráter oficial 

35  Relevante destacar que inexiste, atualmente, em âmbito nacional, uma política consagrada para tal mister.
36  Que envolve, no mais das vezes, regularização fundiária. A Lei nº 9.985/2000. (Lei do SNUC) prevê a realização de 
Termo de Compromisso entre o Poder Público instituidor e os moradores locais, a fim de garantir a convivência pacífica 
até a conclusão da regularização fundiária.
37  “Mecanismos de proteção ambiental em áreas particulares”, em “Políticas ambientais no Brasil: análises, instrumentos e 
experiências”, organizado por Paul E. Little. São Paulo: Peirópolis; Brasília, DF: IIEB, 2003, p. 187.
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e de maneira mais efetiva no processo de conservação de ecossistemas, desen-
volvendo projetos conservacionistas por intermédio do estabelecimento de con-
vênios e parcerias entre proprietários, ONGs e entidades voltadas à pesquisa. 

De fato, a instituição da Reserva Particular do Patrimônio Natural não re-
presenta perda de patrimônio para o proprietário: ao contrário, pode ser utilizado 
como um lucrativo negócio, desde que explorado para fins turísticos, educacio-
nais, de lazer ou pesquisa.

Além disso, em propriedades particulares está previsto outro importante ins-
trumento de preservação: a Reserva Florestal Legal (RFL), instituída pelo Código 
Florestal (Lei nº 4.771/65) em seu artigo 16, parágrafo 2º.

Tais espécies de espaços territoriais especialmente protegidos merecem 
destaque por encerrarem manifestação da cidadania ecológica, essencial à con-
secução de um verdadeiro Estado de Direito Ambiental dentro do Estado Social 
de Direito em que vivemos, consoante visto alhures. Com efeito, cristalino ex-
surge que a proteção conferida pelos órgãos estatais não se apresenta suficiente 
à conservação do ambiente natural e à manutenção dos processos ecológicos 
essenciais, razão pela qual merece fomento a participação da população no trato 
da questão ambiental, seja através do efetivo controle do Poder Público, seja de 
forma direta, mediante mecanismos como os que ora se apresentam: criação de 
unidades de conservação em áreas particulares e instituição e manutenção da 
reserva floresta legal.

Merecem especial tratamento, pois, as iniciativas conservacionistas parti-
culares, razão pela qual sua ocorrência deve ser fomentada pelo Poder Público. 
Podem, pois, ser previstos mecanismos de estímulo governamental à instituição 
de RPPNs e RFLs, como os já utilizados pelo Governo Federal, previstos no De-
creto nº 1.922/96 (isenção de Imposto Territorial Rural e prioridade na análise da 
concessão de recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente). Possibilitado o 
reconhecimento de Reservas Particulares do Patrimônio Natural no âmbito esta-
dual e municipal, devem estes entes federativos prever igualmente mecanismos de 
estímulo nas esferas de suas competências38, o mesmo ocorrendo com as Reservas 
Florestais Legais relativas a imóveis situados dentro de suas circunscrições.

Cumpre ressaltar, contudo, que qualquer iniciativa particular no sentido da 
conservação da biodiversidade não pode e não deve ser vista como justificadora 
de omissão estatal de suas responsabilidades preservacionistas, mas deve vir ao 
encontro destas. De fato, a circunstância de que cidadãos se envolvam diretamente 
na criação e manutenção de espaços protegidos não exime o Poder Público de suas 
responsabilidades constitucionais, sendo imperiosa sua ação para a concretização 
da Ordem Socioambiental Constitucional. 

Nesse sentido, impõe-se ao Estado o dever de proteger os espaços territoriais 
que, por suas características naturais ou localização, sejam essenciais à manutenção 

38  De lembrar que no âmbito municipal também existe a figura do Fundo de Meio Ambiente, já analisado. A possibilidade 
de utilização de mecanismos tributários para estímulo a posturas preservacionistas será examinada em capítulo próprio, 
infra.
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do equilíbrio ecológico e da qualidade de vida, realizando ações permanentes de de-
fesa do meio ambiente. De outro lado, incumbe-lhe também a fiscalização da utili-
zação destes por particulares dentro dos limites impostos, assim como o controle da 
instituição e manutenção da reserva florestal obrigatória em propriedades privadas.

4.5 Tributação Ambiental

Importante instrumento possível de ser utilizado a serviço da preservação da 
qualidade ambiental vem de área do conhecimento diversa: a tributária. De fato, 
a instituição de critérios ambientais na tributação pode revelar-se eficaz mecanis-
mo de contenção da degradação ecológica comumente associada ao crescimento 
econômico.

Lise Vieira da Costa Tupiassu39 revela:

A legitimidade da tributação, então está ligada à consecução dos objetivos do 
Estado Social, que deve atuar de forma positiva na promoção da justiça e dos 
direitos sociais, econômicos, culturais e difusos, sob pena de obrar ao completo 
arrepio do disposto na Carta Constitucional.
Nesta perspectiva, conformando-se aos objetivos do presente estudo, salta aos 
olhos a necessidade de utilização dos instrumentos tributários na implemen-
tação dos Direitos Fundamentais vinculados à cidadania difusa, atrelados 
à concepção de solidariedade e fraternidade, normalmente enquadrados na 
Terceira Geração, tendo por base especialmente o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado.

Assim tem se revelado o chamado ICMS Ecológico, previsto em alguns es-
tados brasileiros, como é o caso do Rio Grande do Sul40. Através dessa espécie 
tributária garante-se repasse de recursos arrecadados pelo estado (ICMS é impos-
to estadual) aos municípios na proporção direta de seu comprometimento com a 
preservação da qualidade ambiental. Assim, quanto maior seu compromisso am-
biental, tanto maior será o montante de recursos repassados pelo Estado. Dessa 
forma, também estão estimulados os municípios a prosseguir num crescente de 
assunção de responsabilidades ambientais, inclusive com a aplicação dos recursos 
obtidos em virtude do ICMS Ecológico também em finalidades conservatórias do 
ambiente, ante a possibilidade de incremento progressivo dos valores repassados. 
Nesse sentir, caracteriza-se como instrumento de intervenção do Estado nos mu-
nicípios, como fator de regulação não coercitiva.

Seguindo o exemplo, os municípios também podem criar mecanismos de 
estímulos à adoção de posturas preservacionistas por particulares, utilizando a 
tributação – não somente na modalidade arrecadatória, mas especialmente na ex-
trafiscal –, como mediante a isenção ou a redução de tributos municipais sobre 

39  “A tributação como instrumento de concretização do direito ao meio ambiente: o caso do ICMS Ecológico”, nos Anais 
do 8º Congresso Internacional de Direito Ambiental. São Paulo: Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2004, p. 487.
40  Lei Estadual nº 11.038, de 14 de novembro de 1997.
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propriedades ou atividades de especial interesse ecológico. Nesse sentir, os imó-
veis voltados à conservação do ambiente natural (v.g. pela instituição de Reserva 
Particular do Patrimônio Natural ou conservação de Áreas de Preservação Per-
manente) podem ter redução ou isenção do Imposto sobre Propriedade Territorial 
Urbana (IPTU), assim como as atividades reconhecidas como de relevância eco-
lógica (v.g. empresas recicladoras de resíduos sólidos) também podem ser con-
templadas por benefícios relativos ao recolhimento do Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISSQN).

Assim expressa Lídia Helena Ferreira da Costa Passos41: 

Por isso, é imprescindível que os naturais impulsos egoístas e independentes 
dos indivíduos sejam estimulados à dimensão racional do benefício coletivo por 
mecanismos eficientes, que movimentem os interesses individuais na direção da 
solidariedade e da abdicação dos privilégios imediatos. Estes mecanismos, a 
nosso ver, têm necessariamente uma face igualmente individualista e imediata 
que “convence” os agentes sociais: incentivos fiscais, sanções econômicas, pri-
vilégios e prerrogativas concedidas a condutas positivas, tais como a facilita-
ção de financiamentos públicos aos “bons empreendedores”, conjugados com 
restrições e sanções punitivas de condutas negativas, tais como a proibição de 
participação em concorrências públicas ou de concessão de serviços públicos 
aos empreendedores inadequados.

4.6 Fiscalização de atividades de particulares: o poder de Polícia Ambiental

A partir do exercício do poder de polícia ambiental o Estado fiscaliza as ativi-
dades particulares de forma a evitar danos ao meio ambiente e a corrigir eventuais 
desvios de conduta no sentido da completa observância da legislação ambiental.

Consoante apontado no capítulo relativo à obrigatoriedade de atuação do 
Poder Público para a concretização da Ordem Socioambiental Constitucional, as 
políticas públicas estabelecidas podem ser realizadas diretamente pelo ente pú-
blico ou através de entidades privadas, em relação às quais exerce o Estado sua 
competência fiscalizatória.

Assim, o exercício do poder de polícia também é meio idôneo e eficaz de im-
plementação de políticas públicas na seara ambiental, atuando o Estado de forma 
indireta e garantindo que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 
seja assegurado à coletividade destinatária da norma constitucional.

4.7 Educação ambiental 

Propalada como o meio mais eficiente para garantir o respeito à legislação 

41  PASSOS, Lídia Helena Ferreira da Costa. Discricionariedade administrativa e justiça ambiental: novos desafios do Poder 
Judiciário nas ações civis públicas. In: MILARÉ, Édis (Coord.). Ação civil pública: Lei 7.347/85 – 15 anos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002. p. 493-524.
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protetiva do meio ambiente, a educação ambiental também é instrumental de re-
levância ímpar para a garantia da implementação efetiva das políticas públicas 
estabelecidas pelo Estado na concretização da Ordem Socioambiental Constitu-
cional.

Com efeito, a partir da educação da população é que resultados mais efeti-
vos serão sentidos, visto que a implementação das políticas ambientais depende 
fundamentalmente da participação dos cidadãos na conservação dos bens e da 
qualidade ambiental.

A educação ambiental aqui aventada não compreende apenas as instâncias 
formais de sua aplicação, mas toda a atuação estatal para a conscientização dos 
administrados, visto que a efetivação da proteção ambiental pretendida imprescin-
de de mudança de paradigmas e concepções culturais tradicionais.

Assim, incumbe ao Poder Público estimular tais avanços, promovendo não 
apenas a educação formal instituída nos currículos escolares, mas também cam-
panhas permanentes de conscientização da população para a necessidade e as van-
tagens da adoção de posturas de defesa do ambiente natural para assegurar a sadia 
qualidade de vida destas e das futuras gerações. Devem ser estimuladas práticas 
ecologicamente corretas, inclusive no que concerne aos padrões de consumo e ao 
próprio trato dos bens ambientais, de forma a alcançar a imprescindível cidadania 
ecológica que se aliará à busca de soluções ambientalmente sustentáveis para o 
desenvolvimento do Estado.

4.8 Conservação e utilização das áreas públicas em loteamentos

A Lei nº 6.766/79, que regula o parcelamento do solo urbano no país, deter-
mina a destinação de percentual da área loteada ou desmembrada para uso públi-
co, além das vias de circulação e dos equipamentos públicos obrigatórios (redes 
públicas de abastecimento de água, energia elétrica e esgoto)42.

A doutrina divide tais áreas públicas de acordo com as destinações em área 
verde e área de uso institucional, sendo a primeira voltada à manutenção da quali-
dade ambiental, vedada a utilização para fins de constituição de lotes, e a segunda 
modalidade destinada à instituição de equipamentos de uso comunitário, como 
v.g. escolas ou creches43.

A problemática verificada na constituição dos loteamentos consiste na não-
utilização dessas áreas institucionais, restando inerte o Poder Público na sua 
obrigação de garantir o uso comunitário pela população residente naquele de-
terminado parcelamento do solo (e comunidade vizinha). De fato, mesmo nos 
loteamentos constituídos de forma regular, com observância dos ditames da Lei nº 
6.766/79, à transferência da titularidade dessas áreas ao ente público não se segue 
a pertinente implantação de equipamentos de uso comunitário, deixando-as sem 
qualquer aproveitamento.

42  De acordo com a densidade de ocupação prevista no Plano Diretor ou outra lei municipal.
43  O parágrafo 2º do artigo 4º dispõe: “Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, 
lazer e similares”.
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Tal circunstância – além de privar a comunidade do uso de equipamentos de 
utilidade inquestionável – acaba por possibilitar o apossamento indevido dessas áre-
as44, com freqüentes invasões e mesmo constituição de novos lotes (irregulares).

Incumbe ao Poder Público, portanto, dar efetividade à norma do inciso I do 
artigo 4º da Lei do Parcelamento do Solo Urbano, adotando uma política pública 
de utilização e conservação das áreas públicas existentes dentro dos loteamentos, 
de forma a garantir sua fruição pela comunidade envolvida.

O cuidado conservatório deve ser estendido, cumpre observar, para além 
das áreas verdes: existentes no parcelamento do solo áreas de preservação perma-
nente, como as faixas non aedificandi ao longo dos cursos d’água, deve também 
o Poder Público agir no sentido da sua não-ocupação e da preservação de suas 
qualidades naturais. 

Convém ressaltar, ademais, que em se tratando de parcelamento do solo ur-
bano incumbe ao Poder Público não só a conservação e o aproveitamento eficaz 
dessas áreas citadas, mas o próprio controle de sua regularidade. Deve o ente 
público, pois, desenvolver plano de ação no sentido de evitar a constituição de 
loteamentos clandestinos ou irregulares, em evidente afronta aos padrões urbanís-
ticos municipais. Caso seja omisso no exercício de seu poder de polícia, também 
poderá ser obrigado, judicial ou extrajudicialmente, a agir no sentido de regulari-
zar a situação posta.

Nesse particular, o Ministério Público da Comarca de Taquara/RS, através 
da Promotoria de Justiça Especializada, vem desenvolvendo constante trabalho 
de regularização de parcelamentos clandestinos e irregulares do solo urbano (e 
rural com finalidade urbana), atividade para a qual foram chamados à responsabi-
lidade não só os loteadores, mas também os municípios envolvidos – fornecendo 
as informações necessárias e, em alguns casos, diretamente procedendo à regu-
larização dos empreendimentos. Tais ações vem sendo levadas a efeito extrajudi-
cialmente, através de recomendações e compromissos de ajustamento de conduta 
que, quando relativos aos entes públicos, prevêem também a efetiva utilização e a 
conservação das áreas destinadas a uso público, de forma a impedir apossamentos 
indevidos e garantir a fruição pelos munícipes.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a consecução do dever de assegurar às presentes e futuras gerações a 
fruição do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, vale-se o Poder 
Público das políticas públicas, consubstanciadas na elaboração de planos e metas 
de concreção e otimização dos comandos insculpidos na Ordem Socioambiental. De 
fato, através das políticas públicas o Estado traça objetivos e desenvolve programas 
de ação voltados a assegurar à população administrada o efetivo gozo dos direitos 

44  A obrigação do Poder Público aqui referida, relativamente à evitação de invasões, se estende a toda e qualquer área 
pública municipal.
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sociais constitucionalizados, dentre eles o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida e, por conseguinte, à garantia da 
existência digna que representa o núcleo essencial do regime instituído.

Inúmeros são os instrumentos de que se pode valer o poder público para a 
implementação de políticas públicas ambientais, em especial com relação às áreas 
de preservação permanente, cuja conservação e restauração in natura são impres-
cindíveis à manutenção das funções ecológicas essenciais.

Necessário, pois, investir na formulação e efetiva implementação desses 
programas, apostando na articulação entre os órgãos públicos envolvidos na tutela 
ambiental bem como no estímulo à práticas sustentáveis, promovendo orientação 
e educação ambiental em todos os níveis.
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1. INTRODUÇÃO

A necessidade de respostas mais adequadas e eficazes para a proteção e 
defesa do meio ambiente impõe uma revisão crítica do instituto da responsabi-
lidade civil, especialmente nos casos de danos causados às áreas com especial 
fragilidade ambiental. Também exigem o desenvolvimento de novas estratégias 
e mecanismos processuais de implementação, mais compassados com os valores 
democráticos. 

Os conflitos socioambientais, decorrentes principalmente de ocupações ir-
regulares em áreas de preservação permanente, demandam novas formas e estra-
tégias para o seu adequando tratamento. As estratégias de implementação devem 
estar baseadas numa nova racionalidade, emancipada da lógica de capitalização 
da natureza e dos princípios do mercado, dotada de uma nova força promocional 
e que valorize os princípios da eqüidade transgeracional, da justiça social e da 
participação democrática.

A valorização excessiva do antropocentrismo, levou a compreensão do 
meio ambiente apenas como um direito fundamental, tal fato contribuiu para a 
consolidação de uma ética individualista e egoísta na relação entre o homem e 
a natureza. Neste contexto, deve ser destacada a função transformadora do Es-
tado Democrático e Social para que a tutela do meio ambiente reencontre o seu 
adequado fundamento no dever fundamental de solidariedade, religando assim o 
homem com a teia da vida.

2. A FUNÇÃO TRANSFORMADORA DO ESTADO DEMOCRÁTICO SOCIAL  
E A TUTELA DO MEIO AMBIENTE

Proteger e defender a integridade ambiental, garantindo o equilíbrio eco-
lógico é uma das funções mais importantes do Estado Democrático e Social. A 
imputação adequada de responsabilidade é uma das estratégias de que se vale o 
Estado, para alcançar o ideal de justiça ambiental.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – CRFB/88 ao 
prescrever no artigo 1º que a República Federativa do Brasil se constitui em um 
Estado Democrático de Direito fundamentado na dignidade da pessoa humana e 
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tendo como objetivos, dentre outros, o de construir uma sociedade: livre, justa, 
solidária e fraterna, estabeleceu uma ideologia que deve iluminar todo o ordena-
mento jurídico constitucional e infraconstitucional em todos os campos do direito 
em especial no Direito Ambiental.

Os valores previstos na CRFB/88 vão além dos ideais do liberalismo - 
ideologia que dominava o período do Estado burguês de Direito – na medida 
em que além da liberdade frente ao Estado e da igualdade formal, adotam como 
base os valores da dignidade da pessoa humana, justiça social e solidariedade, 
dentre outros.

O constitucionalismo, como característica marcante do Estado de direito, 
é a marca do progresso da civilização e a garantia de que o Estado deve estar a 
serviço da sociedade, e não o contrário. O poder do Estado ganha legitimidade 
na medida em que, este garante os direitos e exige o cumprimento dos deveres 
fundamentais. 

Embora o surgimento do Estado burguês de Direito tenha tido um papel 
fundamental na garantia da liberdade do indivíduo perante o Estado, a sua pauta 
axiológica baseada no liberalismo econômico, não garantiu de maneira efetiva os 
direitos e garantias individuais formalmente proclamados.

Os ideais de liberdade e igualdade solenemente proclamados pela ideologia 
liberal, influenciaram a concepção dos institutos jurídicos e contribuíram para o 
surgimento de uma economia de mercado e para a propagação de uma lógica de 
capitalização da própria natureza com inegáveis reflexos na base de imputação de 
responsabilidade civil ambiental.

A Constituição de 1998, seguindo a tendências das constituições que a pre-
cederam, redimensiona o papel do Estado conferindo-lhe um profundo colorido 
social e ambiental, circunstância esta que agrega um conteúdo marcadamente 
social aos institutos jurídicos como ocorre na função social e ambiental da pro-
priedade.

A atenção especial conferida pela Constituição de 1988 ao meio ambiente, 
levou a doutrina a refletir acerca da existência de um verdadeiro Estado de Direito 
Ambiental ou como denominou J.J. Gomes Canotilho ‘Estado Ecológico’. Inde-
pendente do acerto científico desta adjetivação, o importante não é o qualificativo 
que se agregue na caracterização do nosso Estado Democrático de Direito, mas 
sim os valores e princípios que norteiam a sua autuação. 

Neste contexto, é de se reconhecer a importância desta construção teóri-
ca que possui o mérito de destacar com ênfase, que o Estado deve pautar o seu 
agir nos valores e princípios estatuídos pela Constituição para assegurar a higidez 
ambiental. Este objetivo obtido também com a prestação adequada da jurisdição 
ambiental, na responsabilização eficaz pelos danos causados à mãe natureza.

Os principais valores e princípios relacionados com a tutela jurídica do 
ambiente, estatuídos na Constituição e que devem nortear a jurisdição ambien-
tal também na reparação dos danos: solidariedade, dignidade da pessoa humana, 
justiça social, cidadania, participação democrática e eqüidade intergeracional. A 
jurisdição ambiental deverá concretizar e harmonizar estes princípios para que 
sejam alcançados os objetivos e as funções do Estado em especial, para que a 
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relação entre o homem e a natureza seja desenvolvida de maneira harmônica e 
sustentável.

Dentre as funções do Estado Democrático Social também merece realce o 
papel de promoção, transformação e modernização das estruturas econômicas e 
sociais a ser desempenhado pelo Estado, funções estas que também devem ser 
implementadas por intermédio da jurisdição ambiental.

Cassalta Nabais destaca que o princípio constitucional do Estado Social se 
manifesta na assunção de uma tarefa do Estado de conformação econômica, social 
e cultural da sociedade1, podendo ainda acrescentar-se a conformação ambiental 
como tarefa prioritária e indispensável e como um verdadeiro dever fundamental.

A proteção do meio ambiente é um dever fundamental imposto não apenas 
ao Estado, mas também a todos os cidadãos. Este dever fundamental exige de 
todos um agir solidário em prol da proteção da natureza, implica também no ônus 
imposto a todos de participar ativamente das decisões e encaminhamentos rela-
cionados ao interesse geral de um meio ambiente sadio e equilibrado.

A doutrina existente acerca dos direitos fundamentais no Brasil e no exterior 
é vasta, todavia há uma carência muito grande em relação ao tema dos deveres 
fundamentais, especialmente no que diz respeito ao dever fundamental de prote-
ção do meio ambiente.

O objetivo desta rápida incursão no tema não é desenvolver ampla teorização 
acerca dos deveres fundamentais, mas apenas destacar os seus principais aspectos 
até mesmo em função da importância da compreensão da proteção do ambiente 
na perspectiva dos deveres fundamentais, tendo em vista a sua repercussão direta 
na jurisdição ambiental voltada à reparação dos danos ambientais.

A jurisdição clássica é, por excelência, a forma pela qual se pronuncia o 
direito e não o mecanismo pelo qual impõe a satisfação de deveres fundamen-
tais, em prol de toda a sociedade, única forma de se consolidar uma cultura 
mais solidária e promissora para as gerações vindouras. Isso porque toda a 
estrutura processual clássica ainda está construída para que a jurisdição seja 
prestada na perspectiva do pronunciamento de um direito. A mentalidade dos 
juízes, em função da formação e da própria estrutura institucional hierarqui-
zada, também está muito mais voltada para o reconhecimento de direitos, do 
que para a exigência de deveres fundamentais e para a consolidação da soli-
dariedade.

Neste contexto, destaca-se a importância da compreensão da higidez am-
biental como um dever fundamental imposto a todos os cidadãos, aos entes públi-
cos e ao próprio Poder Judiciário. Afinal, conforme lembra Kelsen “a pessoa é um 
ser de direitos e de deveres2”.

Assim como é possível estabelecer o grau de fundamentalidade dos direitos 
fundamentais também é possível estabelecer a respectiva gradação para os deve-
res fundamentais. O grau de fundamentalidade de um dever previsto implícita ou 

1  NABAIS, José Cassalta. O dever fundamental de pagar impostos.  Coimbra: Almedina, 2004 
2  KELSEN, Hans. Teoria geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 98.
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explicitamente na constituição dependerá, da intensidade da sua vinculação com 
o princípio constitucional da solidariedade previsto no Artigo 3º, inciso III, da 
Constituição e também da sua importância para a concretização do princípio da 
dignidade humana e da Justiça Social.

Michel Bachelet enfatiza a nota da indisponibilidade e da obrigatoriedade 
do dever de proteção do ambiente, ao destacar, enquanto que os titulares de um 
direito, podem utilizá-lo ou não, o dever não pode ser descumprido ou negligen-
ciado. O dever impõe-se por si mesmo e “faltar ao dever é um erro, ao passo que 
negligenciar um direito que temos é, em alguns casos, prova de magnanimidade 
e de generosidade3” 

A solidariedade é o princípio constitucional que dá base de sustentação, a todos 
os deveres fundamentais estabelecidos no texto constitucional e nas normas infracons-
titucional, especialmente em matéria de proteção e defesa do meio ambiente.

Ao analisar este princípio no contexto da constituição italiana Giorgio M. 
Lombardi destaca que a solidariedade enquanto princípio fundamental é um de-
ver inderrogável que fundamenta os deveres constitucionais nos planos: político 
econômico e social4.

Esta função transformadora do Estado, baseada na necessidade da imputa-
ção de deveres fundamentais e na solidariedade, deve nortear a implementação das 
normas ambientais e em especial, servir como critério matriz para a imputação da 
responsabilidade civil, por danos causados a áreas especialmente protegidas pela 
relevância de sua função ecológica (APP’s). 

Só assim teremos um sistema de responsabilização civil livre da lógica ca-
pitalista de atribuição singela de preços e valores aos bens ambientais, os quais, 
por sua indisponibilidade e essencialidade não podem estar disponível para com-
pra ou para venda nem muito menos admitir qualquer forma de compensação ou 
indenização5. 

3. DEVER FUNDAMENTAL DE REPARAÇÃO ADEqUADA DOS DANOS AMBIENTAIS EM APP

As Áreas de Preservação Permanente, assim caracterizadas pela legislação 
(Código Florestal, Resoluções do CONAMA, dentre outras normas editadas pelo 
Poder Público) apresentam como principal características o fato de desempenha-
rem funções ambientais estratégicas para a proteção das águas e do equilíbrio eco-
lógico, principalmente por estarem localizadas, em áreas com especial fragilidade 
ambiental. Tais qualificativos irão exigir estratégias adequadas, de reparação no 
caso de eventual advento de danos ambientais.

3  BACHELET, Michel. Ingerência Ecológica: Direito Ambiental em questão. Lisboa: Instituto Piaget, 1995, p. 38.
4  LOMBARDI, Giorgio M. Contributo Allo Studio Di Doveri Constitucionali.  Milano: Dott. A. Diuffrè Editore, 1967, 
p. 45 e 46
5  Ao fazer referência à dívida da razão Leff destaca que a razão constitutiva da modernidade, “acabou ocultando os seus 
intuitos, impondo uma razão que escraviza, [...] razão cegante do mundo (a mão invisível, as leis cegas do mercado) que 
nos aterram porque em sua invisibilidade burlam e iludem a razão”. LEFF, Henrique. Saber Ambiental: Sustentabilidade, 
racionalidade, complexidade, poder.  Trad. Lúcia Mathilde Endlich Orth. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005, p. 39.
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Embora a proteção ideal do meio ambiente deva ocorrer por intermédio da 
tutela inibitória, para que sejam evitados os danos ao meio ambiente, a realidade 
infelizmente, demonstra que a grande maioria dos litígios ambientais busca o res-
sarcimento de danos já consumados. Tal quadro desafia a adoção de mecanismos 
e estratégias adequadas para a reparação dos danos ambientais, tanto no plano 
material quanto no processual.

3.1 Aspectos materiais da responsabilidade civil ambiental

O tema da responsabilidade é um dos mais importantes e complexos da ciên-
cia jurídica independente do ramo do direito, sistema jurídico ou país em que está 
sendo analisado. Trata-se indubitavelmente de uma das matérias mais difíceis, 
vastas e confusas de sistematizar. 

A responsabilidade é assunto comum no plano da ética, da moral, da filoso-
fia e do Direito. Segundo o dicionário de Ferreira6, a responsabilidade significa: 
“obrigação de reparar o mal que se causou a outros” e responsável (do Francês 
responsable) é aquele que responde pelos próprios atos ou pelos de outrem. 

Interessante observação acerca da amplitude da responsabilidade civil é fei-
ta por Cavalieri Filho7 para o qual, “A responsabilidade civil é uma espécie de 
estuário onde deságuam todos os rios do Direito: Público e privado, material e 
processual; é uma abóbada que enfeixa todas as áreas jurídicas, uma vez que tudo 
acaba em responsabilidade”.

No Direito Ambiental haverá responsabilidade civil, quando o agente des-
cumprir o dever fundamental de proteção da higidez ambiental e também quan-
do não adotar as precauções necessárias para prevenir danos ao meio ambiente, 
causando lesão ou ameaça de lesão à integridade do bem jurídico ambiental ou 
produzindo riscos intoleráveis a este bem.

Os conceitos de responsabilidade civil ambiental, apresentados pela maior 
parte da doutrina, são fundamentados no dever de reparação, ou seja, ainda na clás-
sica idéia de que responsabilidade surge como uma reação ao desequilíbrio econô-
mico jurídico. Todavia, esta concepção civilista não mais atende suficientemente a 
função promocional do Direito Ambiental, pautado muito mais na prevenção do que 
na funcionalidade reativa e mitigatória aos danos de impossível reparação. 

O dever de reparação que obriga o responsável a restabelecer o equilíbrio 
afetado em razão do dano, é conseqüência de uma conduta humana omissiva ou 
comissiva caracterizando-se esta, como o marco inicial da responsabilidade civil. 
A indenização tem o objetivo de reparar na integralidade todos os prejuízos supor-
tados pela coletividade, tentando restaurar statu quo ante, ou seja, o estado que se 
encontrava o ambiente antes da ocorrência do dano.

6 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário Aurélio Escolar da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1988, p. 567.
7 CAVALIERI FILHO, Sergio. Responsabilidade civil no novo Código Civil. Revista do Direito do Consumidor, ano 12, n. 
48, p. 69-84, São Paulo, out./dez. 2003, p. 71-72.
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Afirma-se na doutrina, que não basta a ocorrência de um dano para que surja o 
dever de indenizar, sendo sempre indispensável a relação entre a conduta contrária 
ao direito e o dano experimentado pela vítima. Entretanto a tendência moderna da 
responsabilidade civil que caminha para a regra da responsabilização pelo risco da 
atividade independentemente de culpa, infirma parcialmente a assertiva anterior na 
medida em que a conduta injurídica não será elemento primordial da responsabi-
lidade, pois o responsável por atividades de risco assume de certa maneira o risco 
pelos danos independente de qualquer culpa ou conduta contrária ao direito, tão 
somente como um garantidor legal dos interesses de terceiros.

Historicamente o sistema de imputação de responsabilidade baseado na culpa 
gerou inúmeros inconvenientes e injustiças, pois muitos danos ficavam sem a devida 
reparação. Esta limitação decorrente da dificuldade da obtenção da justa reparação, 
especialmente em razão do demasiado ônus para a vítima comprovar a culpa, levou 
os julgadores a reconhecer o direito à reparação, mesmo nos casos em que restava 
demonstrada a mínima culpa. 

Preocupado com as situações de injustiça, o legislador passou a prever situa-
ções de culpa presumida até evoluir para a imputação de responsabilidade objetiva, 
ou seja, independente de culpa. A tendência moderna é de ampliação dos casos de 
imputação de responsabilidade objetiva, como já ocorre na matéria ambiental, como 
também na legislação consumeirista e é a clara inclinação do novo Código Civil, o 
qual está fundamentado muito mais nos princípios da: dignidade da pessoa huma-
na, solidariedade, eticidade, função social, do que nas concepções individualistas e 
egoístas do início do século.

A responsabilidade objetiva encontra-se sustentada pela teoria do risco, na 
qual não há que se fazer prova da culpa, mas apenas a demonstração do dano e do 
nexo de causalidade. A tendência é que se conceda a mais ampla indenização possí-
vel, levando-se ao ápice a aplicação do princípio de que nenhum direito lesado deve 
ficar sem a correspondente indenização.

Pela teoria da responsabilidade objetiva, toda pessoa que exerce alguma ativi-
dade cria um risco de dano para terceiros, devendo conseqüentemente, ser obrigada 
a repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa, tendo em vista que essa 
atividade de risco lhe proporciona um benefício. 

Os fatores de risco, evidenciados na atualidade em razão da complexidade e da 
multiplicidade crescente dos fatores de risco, a estonteante revolução tecnológica, a 
explosão demográfica e os perigos difusos ou anônimos da modernidade acabaram 
por deixar vários acidentes ou danos sem reparação. A evolução da responsabilidade 
civil destacada anteriormente sinaliza para a adoção de um princípio geral, segundo 
o qual nenhum dano poderá ficar sem reparação quando alguém se beneficia ainda 
que hipoteticamente da atividade que o gerou. Os riscos da atividade em sentido am-
plo devem ser suportados por quem dela se beneficia. A regra máxima da eqüidade 
é que aquele que retira os proveitos deve arcar com os riscos.

Conforme destaca Miguel8 na doutrina estrangeira já se sustenta à presunção 
de responsabilidade ou de nexo de causalidade e alguns tribunais europeus têm 

8  MIGUEL, Alexandre. A Responsabilidade Civil no novo Código Civil: algumas considerações. Revista dos Tribunais, 
ano 92, v. 809, p. 11-27, São Paulo, março 2003, p. 12-13.
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reconhecido a responsabilidade do produtor pelo risco do desenvolvimento numa 
tendência clara da “força expansiva da eqüidade” em detrimento dos argumentos 
econômicos.

Todas as teorias acerca da responsabilidade objetiva gravitam em torno da 
idéia central do risco, segundo o qual aquela que se beneficia da atividade deve 
responder pelos riscos que o seu empreendimento gera.

Neste contexto, é de fundamental importância que a imputação de res-
ponsabilidade em matéria ambiental tenha base de imputação objetivista (va-
lorização do risco), adote a teoria do risco integral e também contemple algu-
mas hipóteses de presunção de nexo de causalidade. Tudo para que o resultado 
efetivo da responsabilização produza os efeitos sociais e ambientalmente mais 
conseqüentes para a restauração do equilíbrio ecológico e para a realização da 
verdadeira justiça ambiental.

A mensagem pedagógica que deve estar embutida, em toda e qualquer impu-
tação de responsabilidade por danos causados ao ambiente, deve ser especialmen-
te realçada para que se alcance a melhora contínua nas relações entre o homem 
e a natureza e a consolidação de uma ética de preservação dos bens ambientais. 
Em síntese, o resultado final da imputação de responsabilidade civil jamais pode 
significar um estímulo à perpetração de novos danos. Isso tudo, porque a singela 
imposição de reparação econômica dos danos causados nem sempre é suficiente 
para dissuadir os novos comportamentos danosos.

Neste contexto, devem ser realçadas as funções punitivas e pedagógicas da 
responsabilização civil em matéria ambiental, as quais somente serão alcançadas 
pela adoção de medidas concretas que, além de assegurar a plena restauração do 
equilíbrio ecológico sirvam para desestimular comportamentos danosos e irres-
ponsáveis, gerando assim um clima geral de desestímulo.

3.2 Aspectos processuais da responsabilização: necessidade de um processo 
civil ambiental emancipado

A necessidade de respostas mais adequadas e eficazes, na aplicação do insti-
tuto da responsabilidade civil, impõe uma revisão crítica dos principais institutos 
da teoria geral do processo para adequá-la às peculiaridades da tutela jurídica do 
meio ambiente. A teoria clássica do processo foi elaborada para a resolução de 
litígios individuais, baseada na ideologia individualista e preocupada muito mais 
com a pretensa segurança jurídica do que com a efetividade material do processo, 
por isso está defasada para resolver os conflitos da atual sociedade do risco. 

Mesmo que se reconheçam os méritos e a qualidade internacionalmente re-
conhecida do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, os dispositivos pro-
cessuais nele previstos e que integram a lei de Ação Civil Pública, não são voca-
cionados para a tutela do bem ambiental porque foram construídos, sob a ótica 
protecionaista do hipossuficiente e com toda a pauta de preocupações, inclusive 
no plano processual, voltadas para a proteção do consumidor.  

O descompasso entre os reclamos sociais por justiça ambiental e as res-
postas dadas pelo Poder Judiciário, exigem a adoção emergencial de iniciativas 
que promovam uma revolução positiva nas alternativas procedimentais para que a 
atuação seja mais eficiente.
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Mesmo após o advento da Lei de Ação Civil Pública e do Código de Prote-
ção e Defesa do Consumidor, o instrumental do processo ainda tem se mostrado 
ineficiente para atender as demandas complexas da sociedade do risco e para a 
tutela efetiva dos direitos difusos e coletivos, em especial quando se trata da tutela 
do meio ambiente e de reparação de danos consolidados em áreas de com impor-
tante fragilidade ambiental.

O desenvolvimento de uma teoria própria para o processo, destinado à 
tutela da higidez ambiental no paradigma da complexidade atual, que con-
temple também estratégias adequadas para a gestão e avaliação do risco numa 
perspectiva transdisciplinar, é necessária em razão das características especia-
líssimas do bem jurídico ambiental, o qual é dotado de natureza difusa e per-
tence também às gerações futuras. Tudo reforçado pela necessidade a criação 
de mecanismos que potencializem a participação dos cidadãos no tratamento 
dos conflitos ambientais.

A participação é o ponto de partida para a proteção efetiva do meio am-
biente. Ninguém vai salvar o planeta sozinho, pois somente o engajamento de 
todos na gestão dos recursos naturais e do potencial ecológico do planeta é que 
garantirá um projeto civilizatório mais promissor para o futuro da humanidade. 

Na bela ilha de Santa Catarina, por exemplo, os principais danos causados 
nas áreas de preservação permanentes decorrem da poluição generalizada e das 
construções irregulares. Nestes casos, a realização da justiça ambiental, também 
no plano da coexistência, não pode prescindir da participação direta dos cidadãos, 
não apenas pela quantidade de direitos fundamentais e interesses legítimos em 
rota de colisão (habitação, trabalho, cultura, lazer, propriedade), mas principal-
mente pela conscientização geral fomentada pelas decisões e procedimentos.

Por isso, destaca-se que a construção da decisão em matéria ambiental 
não pode prescindir da efetiva participação, especialmente considerando as suas 
necessárias imbricações dos fatores econômicos, políticos e sociais. A interação 
destes fatores potencializa o interesse da população na construção das decisões 
quer seja no plano legislativo, administrativo ou judicial.

O Estado não pode prescindir da parceria efetiva da sociedade civil na tu-
tela do ambiente, pois foi exatamente da tomada da consciência coletiva da crise 
ecológica do planeta é que surgiu o Direito Ambiental.

Para que os cidadãos reconheçam a importância das normas e das decisões 
ambientais é de fundamental importância, que participem da sua construção, 
pois como principais destinatários delas precisam antes de tudo de informação 
e de tomada da consciência.

Um processo civil ambiental eficaz para reparação dos danos ambientais 
deve necessariamente incluir o cidadão, como protagonista principal da cons-
trução das decisões e encaminhamentos em matéria ambiental, para isso é de 
fundamental importância que o maior advogado do meio ambiente tenha reco-
nhecida a sua legitimidade par ingressar também com ações civis públicas e a 
oportunidade de participar ativamente dos procedimentos jurisdicionais através 
de audiências públicas participativas, como já ocorre na Vara Ambiental da Jus-
tiça Federal de Florianópolis/SC.
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Os institutos da dogmática processual tradicional também precisam de 
uma revitalização hermenêutica para que, o contraditório não seja entendido 
apenas como poder de contradição ou questionamento e sim como oportunidade 
efetiva de participação das partes e interventores na construção da melhor deci-
são ou na composição do conflito. É imprescindível que a distribuição do ônus 
da prova aconteça com bases mais flexíveis a partir da imposição do dever de 
demonstrar, no plano fático, o atendimento do dever objetivo de preventividade, 
considerando a complexidade da prova do nexo de causalidade para os autores. 
O magistrado não pode ser escravo das conclusões técnicas dos peritos, pois a 
prova deve servir apenas como um argumento retórico a mais, para ser incluído 
na dialética processual com o objetivo de ser avaliado e ponderado junto com os 
demais direitos fundamentais envolvidos com o intuito de se produzir a decisão 
mais adequada. O princípio da adstrição ou congruência deve ser mitigado para 
que, os danos sejam reparados da forma mais adequada possível e não apenas 
de acordo com os limites impostos ou delimitados pela postulação inicial. Deve 
ser construído criteriosamente um novo sistema processual para a liquidação 
dos julgados, o qual deve ter, não apenas a preocupação com a quantificação 
econômica dos danos, mas principalmente com a indicação das medidas mais 
adequadas para a mitigação dos impactos, adequação das condutas e avaliação 
dos riscos e dos danos cumulativos e sociais.

Enquanto o ideal de um micro-sistema específico para a tutela jurídica do 
meio ambiente não for construído no plano legislativo, a exemplo do que ocorre 
com a proteção e defesa do consumidor, cabe aos operadores do direito a impor-
tante tarefa de imprimir a força transformadora e promocional aos institutos ma-
teriais e processuais para que, a relação entre o homem e a natureza se desenvolva 
de maneira sustentável. Só assim estar-se-á contribuindo para a consolidação de 
uma nova ética ambiental e com projeto de civilização mais conseqüente para as 
gerações vindouras.

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

4.1 A função transformadora do Estado Democrático e Social deve identificar o 
fundamento da tutela do meio ambiente no dever fundamental de solidariedade, 
pois somente com a soma dos valores constitucionais: dignidade humana e solida-
riedade, é que será possível alcançar a justiça social e ambiental;

4.2 O dever fundamental de reparar os danos causados às Áreas de Preserva-
ção Permanente deve ser imputado objetivamente, com base na teoria do risco 
integral e com medidas concretas e eficazes que, além da reparação completa 
dos danos, destaquem a sua finalidade pedagógica e sancionatória. Tudo para 
que se alcance a melhora contínua nas relações entre o homem e a natureza, 
gerando assim, um clima geral de desestímulo a comportamentos danosos ao 
meio ambiente.
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4.3 Considerando as características especialíssimas do bem jurídico ambiental, 
dotado de natureza difusa e pertence inclusive às gerações futuras, é imprescindí-
vel e urgente a construção de uma nova dogmática processual que valorize a par-
ticipação direta cidadão como protagonista e destinatário das decisões ambientais 
para a adequada tutela do meio ambiente.
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As proposições aqui articuladas discutem, quanto ao Direito Internacional 
Ambiental, na fase inaugural, o seu desenvolvimento nos âmbitos internacional 
e nacional, sua origem e suas percepções do caráter sócio-democratizador nos 
países de médio desenvolvimento. Adiante, discute-se desde os tempos pretéritos 
dos tratados internacionais até o momento atual, focando-se nos atos de Estocol-
mo e do Rio. Na seqüência, entram em discussão os tratados celebrados pelo Bra-
sil, a quantidade de atos, seus assuntos e o tempo de entrada em vigor. Por fim, as 
leis são expostas por assunto no tempo em que foram produzidas, seguida de uma 
breve análise de todas constituições brasileiras e a de 1988 comparativamente às 
de outros nove países. 

1. SURGIMENTO DO DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL E A IMPORTÂNCIA DE SEU 
ESTUDO

A emergência  do Direito Internacional do Meio Ambiente deve ser melhor 
estudada conjugadamente, a priori, após a ocorrência, com o ocaso da Segunda 
Guerra Mundial1, de alguns fenômenos. Dentre estes, pôde-se verificar a abertura 
dos debates em foros diplomáticos internacionais à opinião pública, a valoração 
das teses científicas relacionadas ao meio ambiente, a democratização das rela-
ções internacionais com o efetivo controle da aplicação dos tratados internacio-
nais sob o crivo dos parlamentos nacionais, a iminente possibilidade de catástrofe 
global por causa da Guerra Fria, e, por fim, a ocorrência efetiva de catástrofes 
ambientais, como derramamento de petróleo no mar e acidentes nucleares; tudo 
concomitantemente à conscientização do mundo sobre a necessidade de tutela 
dos direitos humanos.  

Modernamente também, a noção de patrimônio comum da humanidade vem 
sendo consignada sob a afirmação de que determinados bens não poderiam ser 
apropriados por nenhum Estado ou indivíduo sequer. Quaisquer instabilidades 

1 Soares, Guido Fernando Silva; Direito Internacional do Meio Ambiente. São Paulo, 1a.ed, Atlas, 2001, p.45
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quanto à propriedade dos recursos naturais, que maculem as relações das nações, 
hão de serem resolvidas com embasamento no princípio de que todos produtos da 
biosfera devem servir à humanidade como um todo. 

Como exemplo da existência deste princípio em tratados internacionais, ci-
tamos a Convenção sobre a Lei do Mar (1982), os Tratados sobre a Antártida 
(1959), como também os compromissos firmados na ECO 92 (1992). Cumpre 
assinalar, ademais, a importância de declarações que, ainda que não obrigatórias2, 
podem determinar as grandes linhas mestras da ulterior evolução política-eco-
nômica-social, como foi o caso da Declaração de Estocolmo de 1972, da Carta 
Mundial da Natureza proclamada pela Assembléia Geral das Nações de 1982 e da 
Declaração da Conferência do Rio de Janeiro de 1992.

Sendo dessa forma, já a partir de 1960, deu-se início à crescente conscien-
tização mundial, num patamar de politização e discussão jamais presenciado em 
fóruns internacionais, das necessidades para reconhecer os grandes hiatos que 
refletem as desigualdades econômicas entre os Estados, tudo isso com o intuito 
de instituir-se uma Nova Ordem Econômica Mundial. Por mais que justificativas 
relacionadas ao desenvolvimento econômico e social com a geração de emprego, 
sejam realmente plausíveis a fim de justificá-lo, há que se sopesar as efetivas 
vantagens e os benefícios do crescimento econômico sustentável com as con-
seqüências daquele não sustentável. Na atual conjuntura, mesmo nas atividades 
industriais economicamente agressivas, gravosas e lesivas ao meio ambiente, os 
empregados da indústria, principalmente nos países em desenvolvimento, são par-
camente remunerados, e contribuem para o enriquecimento de um minoritário 
grupo econômico preponderante, e, inevitavelmente, o status quo agrava a perpe-
tuação dos conflitos econômico-sociais.

Acerca desta temática social causadora de grande celeuma, várias digres-
sões podemos fazer. De fato, a influência do poderio financeiro dos grandes gru-
pos econômicos sobre a sociedade, inclusive preponderando sobre aos anseios do 
próprio Estado, faz por indagar a soberania de um determinado Estado ante aos 
Estados ricos ou agentes político-econômicos nacionais ou alienígenas.  

Destarte, aqueles Estados, financeiramente ou politicamente, inferiores aos 
outros, submetem-se, infelizmente, de modo a satisfazer apenas aos interesses dos 
entes político-econômicos externos e das suas classes dominantes internas, em 
detrimento das necessidades da sua própria população, coadunando desastrosos 
efeitos ao meio ambiente comum aos países de uma mesma região. 

Em razão disso, a produção legiferante destes países pouco trabalhará para 
modificá-lo, haja vista que os legisladores – frutos da democracia representativa 
da sociedade pela qual são eleitos – nada mais representam que os interesses 
financeiros citados. Como corolário, o comportamento humano propôs, ao desen-
rolar de nossa história, graves problemas ambientais. Um comportamento a servir 
de destaque é ação humana destinada a satisfazer sua gana imediatista (fenômeno 

2 Kiss, Alexandre; Direito Internacional do Ambiente. Lisboa, 1a.ed, Centro de Estudos Judiciários, 1996, p.16 
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vivido pela sociedade hedonista3 pós-moderna, é dizer também consumista e nar-
cisista), agindo insistentemente, geração após geração, com a consciência inerte 
no curto prazo. Conjugado com este posicionamento, há a atuação individualista 
modificadora do meio ambiente que nos cerca, através de ações degradadoras. O 
Direito Ambiental, assim como todas as disciplinas juridicamente adotadas pe-
las civilizações que buscam a pacificação e estabilidade social, visa cabalmente 
aprimorar estes infaustos traços comportamentais, ambientalmente perniciosos às 
presentes e futuras gerações.

O sentimento de humanidade abarcado pelo Direito Ambiental é tal que, se 
fizermos uma análise temporal, relativizou-se o distanciamento das relações entre 
as gerações atual e futura. Sopesou-se as necessidades reais e concretas com aque-
las ainda indeterminadas, acarretando um desafio jurídico intrinsecamente ligado 
à perpetuação de nossa espécie. 

Por tudo isso, o Direito Ambiental vem nos mostrando ser um agente demo-
cratizador das relações entre Estado, cidadãos e agentes econômicos no âmbito 
do gerenciamento dos recursos naturais. O esgotamento dos recursos naturais está 
sempre associado às instabilidades sociais, com a conseqüente indução do deslo-
camento de pessoas e bens. Por causa disso, pode-se dizer também que o Direito 
Ambiental consegue produzir estabilidade das relações do indivíduo com seus 
semelhantes, seus bens, com o Estado e por conseguinte, com a própria natureza. 
Há de certa forma uma redefinição do papel da propriedade ou do direito sobre ela 
incidente, isto é, o direito absoluto sobre a propriedade e seus respectivos recursos 
naturais incompatibilizam com o foco do Direito Ambiental, é dizer que o direito 
absoluto é sua própria negação. Melhor afirmar, há uma redefinição nos padrões 
de consumo da sociedade. 

Por conseguinte, ante à crescente exigência da opinião pública mundial para 
com o meio ambiente, em 1972, consumou-se, através da ONU,  a Conferência de 
Estocolmo, reconhecida como marco no Direito Internacional do Meio Ambiente. 

2. A EVOLUÇÃO DOS TRATADOS NO DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL

Relatos da história exibem normas relativas à preservação de florestas, vi-
gentes na Península Ibérica4 desde o século XVI, para fins de reflorestamento das 
madeiras empregadas nas embarcações durante a expansão ultramarina, categori-
zando dessa forma os primórdios da preocupação ambiental. Não obstante, segundo 
lembrado por Alexandre Kiss5 , nem todas normas são necessariamente reveladoras 
do Direito Internacional do Ambiente, haja vista, v.g., que as convenções sobre pes-
cas, demasiadamente empregadas desde o século XVIII, não necessariamente se 
destinavam a proteger a fauna marinha, mas sim, com o desiderato de compartilhar 

3 Benjamin, Antônio Herman. Objetivos do Direito Ambiental. In: 5o. Congresso Internacional de Direito Ambiental, 2001, 
São Paulo. O futuro do controle da poluição e da implementação ambiental. São Paulo: Imprensa Oficial, 2001, p. 57-78
4 Soares, Guido Fernando Silva; Direito Internacional do Meio Ambiente. São Paulo, 1a.ed, Atlas, 2001, p.39
5 Kiss, Alexandre; Direito Internacional do Ambiente. Lisboa, 1a.ed, Centro de Estudos Judiciários, 1996, p.4 e 5
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o produto da pesca, ainda que houvessem conseqüências gravosas sobre o recurso 
natural representado pelas riquezas biológicas constituidoras do oceano. 

Segundo a sociedade evoluía, partiu-se, de início, de uma atitude de busca pela 
proteção dos elementos isolados do meio ambiente, como por exemplo as aves úteis à 
agricultura e os animais valiosos para determinado comércio internacional, para a di-
reção de considerar a interação de todos os elementos componentes do meio ambien-
te, dessa forma impelindo a humanidade a produzir normas internacionais de forma a 
regular os fenômenos transfronteiriços. A exemplo disso, ao largo de décadas díspares, 
o Brasil foi um dos Estados signatários de alguns tratados cujos objetos, a princípio, 
são de certa forma isolados, e que, aos poucos migraram para assuntos mais genéricos 
e globais. Tratados estes que podemos citar são a Convenção para a Proteção da Flora, 
da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América, assinado em 1940; 
a Convenção Internacional para a Conservação do Atum do Atlântico, assinado em 
1966; a Convenção relativa às Zonas Úmidas de Importância Internacional, assinado 
em 1971; e a Convenção da Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiri-
ços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, assinado em 1989.

No início do século XX, assistiu-se à primeira convenção internacional mul-
tilateral relativa à proteção de algumas espécies selvagens. Falamos da Convenção 
de Paris em 1902, com o escopo de proteger as aves úteis à agricultura. Todavia, 
seu próprio título indica a perspectiva em que este instrumento foi concebido: 
tratar-se de aves úteis, especialmente insetívoras (artigo 1.º), enquanto o anexo 2 
à Convenção enumera as aves consideradas “nocivas” - aves de rapina como as 
águias e os falcões, espécies estas hoje protegidas. 

Tamanho utilitarismo oportunista, a muito curto prazo, será substituído por 
perspectivas mais amplas nos anos trinta. A Convenção de Londres em 1933, re-
lativa à conservação da fauna e da flora da África – continente ainda colonizado 
pelos Estados Europeus – previu a criação de parques nacionais, com a proteção de 
algumas espécies da fauna selvagem. Outro instrumento relevante daquele tempo 
abrange igualmente os territórios fora da Europa. É a Convenção de Washington em 
1940 para a proteção da flora, da fauna e das belezas panorâmicas da América, que 
visava igualmente o estabelecimento de zonas protegidas, bem como a proteção de 
espécies selvagens como as aves migratórias. Assiste-se igualmente, neste período, 
à multiplicação das disposições quanto ao resguardo das águas fronteiriças. 

Em 1941, interveio a primeira decisão da jurisdição internacional relativa 
ao ambiente, isto é, a sentença arbitral no caso da Fundição de Trail, que declara 
um Estado não ter o direito de usar o seu território, ou permitir o seu uso de modo 
a que emissões gasosas causem prejuízo no território alheio ou nas propriedades 
das pessoas que nele se encontrem. 

Finalmente, verificam-se, nos anos cinqüenta, as primeiras tentativas no sen-
tido de lutar contra a poluição do mar (Convenção de Londres, em 1954, para 
a Prevenção da Poluição do Mar pelos Hidrocarbonetos). Também, a utilização 
da energia nuclear leva à criação de uma regulamentação internacional, como as 
Convenções de Paris em 1960 e de Viena em 1963, sobre a responsabilidade civil 
em matéria de prejuízo nuclear, e, sobretudo, o Tratado de Moscou em 1963, proi-
bindo os ensaios de armas nucleares, exceto aqueles subterrâneos.
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Podemos, no entanto, situar o verdadeiro começo do instituto do Direito 
Internacional do Meio Ambiente no final dos anos sessenta, quando houve a cons-
cientização generalizada das deteriorações no planeta em conseqüência das ativi-
dades humanas.

Em 1968, a Assembléia Geral das Nações Unidas deliberou e resolveu convocar 
uma conferência mundial sobre o ambiente: a Conferência de Estocolmo de 1972. Neste 
interregno, importantes convenções surgem em resposta às catástrofes ecológicas, como 
a maior maré negra da história, devido ao naufrágio do petroleiro “Torrey Canyon” 
(duas convenções de Bruxelas em 1969, uma sobre a intervenção no mar alto contra 
navios estrangeiros em caso de acidente de poluição por hidrocarbonetos, e a outra sobre 
a responsabilidade civil pelos prejuízos devidos à poluição por hidrocarbonetos, depois 
completada por uma convenção em 1971, criando um fundo de indenização pelos pre-
juízos devidos à poluição por hidrocarbonetos). 

A Conferência das Nações6, cuja temática foi o Meio Ambiente Humano, reu-
niu-se em Estocolmo, em 1972, que, findo o encontro, adotou uma Declaração com-
portando um preâmbulo e vinte e seis princípios configuradores dos fundamentos 
de toda a ação no domínio do ambiente. Juridicamente, alguns dos princípios elen-
cados plasmam-se de eminente e particular atenção. O primeiro predica o direito 
fundamental do homem à liberdade, à igualdade, e a condições de vida satisfatórias 
num ambiente cuja qualidade lhe permita viver na dignidade e no bem-estar. Os 
princípios 2 a 7 formam o cerne das convenções fundamentais de Estocolmo, nos 
quais se proclama o dever de preservação, a fim de se resguardar o interesse das 
gerações presentes e futuras. Sobremais, devem os recursos renováveis ter salva-
guardada a sua capacidade de reconstituição, ao passo que aqueles não-renováveis 
merecem uma gestão com prudência. Os princípios 8 a 25 prendem-se com a prática 
da proteção do ambiente e mencionam os instrumentos da política ambiental: a 
planificação e a gestão por parte de instituições nacionais, o recurso à ciência e tec-
nologia, a troca de informações e a cooperação internacional. Particularmente im-
portante, o princípio 21 tornou-se um dos fundamentos do direito internacional do 
ambiente por pregar serem os Estados soberanos titulares do direito à exploração de 
seus próprios recursos, desde que tais atividades não prejudiquem o meio ambiente 
de outro Estado. Por derradeiro, o princípio 26 aduz em sua dicção a preocupação 
quanto à abolição das armas nucleares e de destruição em massa.  

O resultado levado a cabo pela Conferência de Estocolmo foi a criação, atra-
vés da Assembléia Geral das Nações Unidas, do Programa das Nações Unidas 
para o Ambiente, com sede estabelecida em Nairóbi, Quênia. Entre suas ativida-
des, cabe salientar a elaboração de relevantes convenções internacionais: a Con-
venção de Viena sobre a proteção da camada de ozônio (1985), consubstanciado 
pelo Protocolo de Montreal (1987) que a completa; a Convenção de Basiléia sobre 
os movimentos transfronteiriços dos resíduos perigosos e sua eliminação (1989); 
sistemas convencionais para oito mares regionais; a Convenção adotada na Con-
ferência do Rio de Janeiro sobre a diversidade biológica (1992), etc. 

6 Kiss, Alexandre; Direito Internacional do Ambiente. Lisboa, 1a.ed, Centro de Estudos Judiciários, 1996, p.11
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Os anos oitenta trouxeram duas novas etapas ao desenvolvimento do direito inter-
nacional do ambiente. Primeiro, quedou-se evidente o método preservacionista setorial, 
isto é, aquele que protege separadamente os diferentes setores do ambiente - mar, águas 
continentais, atmosfera, vida selvagem – ser insuficiente. Segundo, em virtude do prin-
cípio de prevenção, a poluição deve ser obstada na origem, fazendo-se necessário re-
montar às causas verdadeiras, ou seja, às substâncias que podem deteriorar o ambiente. 
Assim, a regulamentação da segunda etapa do direito do ambiente procura agir sobre os 
poluentes e não já sobre os meios onde estes exercem os seus efeitos. 

Quanto aos anos noventa, em 1992, com a Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92) no Rio de Janeiro, houve a Declaração 
sobre o Ambiente e o Desenvolvimento de alcance geral, e a Agenda 21, com um vo-
lumoso programa de 115 ações concretas a desenvolver. Ela trouxe à baila a assinatura 
de dois acordos, o Tratado sobre a Biodiversidade, que obriga os signatários à prote-
ção das espécies ameaçadas de extinção, e à cooperação na área de tecnologia genética 
e biológica, e o Tratado sobre Aquecimento Global, que pretendia reduzir o nível das 
emissões de gases provocadores do efeito estufa àqueles já registrados em 1990. O 
aquecimento global, à proporção dos seus efeitos terem engendrado conseqüências 
nada convenientes, foi ainda objeto tratado e rediscutido em 1997 na Conferência de 
Kyoto, na qual os 159 representantes foram signatários de um Protocolo definidor dos 
níveis de emissão de poluentes entre 2008 e 2012, a serem mitigados em uma média 
de 5,2%  comparativamente àqueles emitidos em 1992.

A Declaração do Rio7 comporta 27 princípios que consignam parte dos 
enunciados em Estocolmo, mas também algumas regras de direito consuetudiná-
rio erigidas desde 1972, sobretudo no tocante à poluição transfronteiriça. Alguns 
outros princípios se revestem também de importância do ponto de vista jurídico. 
Preconizam a participação de todos os cidadãos envolvidos nos processos de to-
mada de decisão, sem esquecer a informação prévia que requerem (10); a adoção 
de medidas legislativas eficazes em matéria de ambiente (11); a necessidade de 
elaborar regras nacionais e internacionais relativamente à responsabilidade por 
dano ecológico e à indenização das vítimas (13); a proibição da transferência para 
outros Estados de atividades e substâncias que provoquem uma séria degradação 
do ambiente (14); a adoção de medidas de precaução para prevenir danos graves 
ou irreversíveis (15); a aplicação do princípio poluidor-pagador (16); a preparação 
de estudos de impacto (17); a notificação imediata e a assistência em casos de ur-
gência (18) e, finalmente, o princípio segundo o qual os Estados têm responsabili-
dades comuns mas diferenciadas no domínio do ambiente e do desenvolvimento. 

3. TEMÁTICAS AMBIENTAIS NOS TRATADOS INTERNACIONAIS CELEBRADOS PELO BRASIL

Neste trabalho acadêmico, procurou-se analisar um grupo de 66 tratados8 e 
convenções multilaterais internacionais dos quais o Brasil foi, no exercício de sua 

7 Kiss, Alexandre; Direito Internacional do Ambiente. Lisboa, 1a.ed, Centro de Estudos Judiciários, 1996, p.11
8 http://www.atlasnet.com.br/guidosoares/   e  http://www2.mre.gov.br/dai/quadros.htm
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soberania, um dos países signatários. Tabulou-se as informações em 4 planilhas 
conforme vejamos.

1-Situação dos 
Tratados

Total 2-Assunto dos 
Tratados

Tempo médio 
(em anos) para 

aprovação

3-Período 
de anos

Quantidade
Tratados

Tempo médio 
(em anos) para 
aprovação

Promulgado
autorizada 
adesão
Aprovado
assinado

91% nuclear / armas

antártida

espaço

mar / rios

poluição

fauna / flora

clima 

pesca

ozônio

bem cultural

14

12

12

11

10

8

6

5

4

3

1900-1945

1946-1960

1961-1975

1975-1990

1991-2006

3

8

21

15

19

24

9

14

8

5

4%

3%

2%

Total 100%

Sob análise da planilha 1, vê-se que 91% dos atos internacionais celebrados 
encontram-se devidamente promulgados e incorporados ao ordenamento jurídico 
brasileiro. Os outros 9% correspondem a 6 tratados apenas, porém destes, 2 ver-
sam sobre direitos do alto mar e 2 versam sobre proibição completa no tocante às 
armas nucleares. Quanto à planilha 2, vê-se, decrescente e temporalmente, qual 
a duração em anos do trânsito do ato internacional desde sua assinatura até sua 
aprovação no âmbito nacional. Inegável a explicitude da morosidade da aprovação 
dos tratados que regulem assuntos como direito sobre o mar, sobre a Antártida, 
sobre o Espaço Sideral e sobre as armas nucleares. Mesmo aqueles tratados que 
demandam maior urgência na sua aprovação, não levam menos do que 6 anos em 
média para vigorar no Brasil, a saber: clima, fauna / flora e poluição. Atinente à 
planilha 3, claro está haver uma relativa melhora na celeridade de aprovação no 
grupo 1991-2006, ou seja, exaurindo-se todo o processo normalmente delongado 
em “apenas” 5 anos em média.

Consoante artigo de Marcos Savini9, “o Brasil teve uma diplomacia multi-
lateral precoce, atendendo ao desejo de ascender a padrões mais altos de inser-
ção internacional. Onde houvesse a criação de uma organização internacional, o 
Brasil estaria entre seus fundadores. Ainda que quase sempre como coadjuvante. 
Ou então fica evidente o descompasso entre a ação política externa e a política 
interna. Exemplo disso é o fato do Brasil ser um ativo negociador do Tratado de 
Roma, para criar o Tribunal Penal Internacional, em 1998, e que, até o fim de maio 
de 2002 estava para ser aprovado no Congresso brasileiro.”  

9 Savini. Marcos. Dos punhos de renda ao realismo. Primeira Leitura, São Paulo, ano 1, n. 4, p. 96-97, junho 2002.
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4. Assunto dos 
Tratados

1900-
1945

1946-
1960

1961-
1975

1975-
1990

1991-
2006

Quantidade 
Tratados

%

antártida  1 1 1 1 4 6%

bem cultural  1 2   3 5%

clima     3 3 5%

mar / rios  2 1 1  4 6%

espaço   3   3 5%

fauna / flora 1 1 2 2 7 13 20%

nuclear/armas 1 1 7 5 4 18 27%

ozônio    2  2 3%

pesca 1 2 1 1 2 7 11%

poluição   4 3 2 9 14%

t.tratados 3 8 21 15 19 66 100%

% 5% 12% 32% 23% 29% 100%  

Esta planilha supra evidencia uma gama analítica por demais interessante. 
Traçou-se horizontalmente a linha do tempo ainda com os anos agrupados, apre-
sentando seus percentuais e a quantidade de tratados, em que, simultaneamente, 
foram transpostos os dados com os temas / assuntos, suas quantidades e respectivas 
porcentagens. Inexiste qualquer argumento que refute asseverarmos a predominân-
cia de uma atividade diplomática intensa e acentuada a partir de 1961, a fortiori, 
quando o assunto são as armas nucleares, precipuamente entre 1961 e 1990. Muito 
embora questões como poluição, preservação da fauna / flora e do clima sejam mais 
urgentes, o empenho constatado molda-se contraditoriamente. Sobre a poluição, 
prende-se à uma relativa perda de interesse; sobre o clima e suas conseqüências, a 
atenção resultou-se muito tardiamente, dando-se somente a partir de 1991; somente 
a fauna / flora despertaram maior esforço das autoridades, e que, irrefutavelmente 
também refletiu nas últimas produções legislativas brasileiras. 

Em suma, vemos grande ênfase na celebração de tratados com desiderato de 
regular armas nucleares e de destruição em massa, com cerca de 27%, de um total 
de 66 tratados voltados ao caráter ambiental. Conjugada esta informação com as 
planilhas precedentes, a inteligência pode ser feita com base muito mais voltada 
aos interesses estratégicos militares das potências do que a propriedade ambiental 
propriamente dita. Haja vista, o elevado percentual de 55% dos tratados serem 
celebrados, coincidentemente, entre os anos de 1960 e 1990, justamente o crucial 
interregno da guerra fria. 
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4. A EVOLUÇÃO DAS LEIS COM TEMÁTICAS AMBIENTAIS NO BRASIL10

A legislação ambiental brasileira11, passa por profunda reformulação, supor-
tando grandes pressões internas e externas, decorrente das perdas no patrimônio na-
tural que maculam hodiernamente a qualidade de vida humana em nosso território.  

Como já anteriormente discutimos, o direito de propriedade naturalmente 
ofereceu certa relutância à criação de leis ambientais justamente voltadas à limi-
tação do direito de propriedade e à iniciativa privada. 

Quando a preocupação com saúde humana, de forma ainda muito tímida e 
através de algumas normas de cunho ambiental, começou a surgir, existiu de for-
ma a proteger o direito privado na composição do direito de vizinhança.  Exemplo 
disso é o lembrado por Márcia Gomes dos Santos, em sua monografia,  sobre o 
artigo 554 do Código Civil de 191612: “O proprietário, ou inquilino de um prédio 
tem o direito de impedir que o mau uso da propriedade vizinha possa prejudicar 
a segurança, o sossego, e a saúde dos que o habitam”.  Segue no mesmo diploma 
o artigo 584: “São proibidas construções capazes de poluir, ou inutilizar para uso 
ordinário, a água de poço ou fonte alheia, a elas preexistente”.

Vejamos agora, algumas leis e seus respectivos conteúdos concatenados à 
preocupação com a preservação ambiental. Em seu preâmbulo, o Código de Águas 
(Dec nº 24.643, 10.7.1934) buscou controlar o uso industrial das águas. Em sua 
análise, nota-se, ainda de forma incipiente e tímida, alguma preocupação quanto à 
escassez dos recursos hídricos por considerar que a energia hidráulica requer um 
aproveitamento racional. Exigiu a concessão ou autorização administrativa para o 
uso derivado das águas, e, também, há preocupação quanto à construção de poços 
que possam poluir poços alheios. Já nota-se alguma restrição na abertura de poço 
e no uso de águas localizadas abaixo da superfície de propriedades particulares. 
Neste período não houve qualquer tratado internacional celebrado pelo Brasil cuja 
temática tivesse sido águas ou poluição.

A Ação Popular (Lei nº4.717, 29.6.1965), conferiu legitimidade a qualquer 
cidadão a fim de pleitear a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao 
patrimônio, definindo este último como sendo os bens e direitos de valor econô-
mico, artístico, estético, histórico ou turístico.  

No mesmo ano, o Código Florestal (Lei nº 4.771, 15.9.1965), predicou se-
rem as florestas bens comuns à toda sociedade e restringiu-se o direito de proprie-
dade. Considerou as ações ou omissões na exploração das florestas como sendo 
uso nocivo da propriedade.  Restringiu o uso e exploração de florestas localizadas 
em propriedades privadas. Outrossim, instituiu algumas contravenções penais. No 
período de 1961-1975 houve dois tratados internacionais celebrados pelo Brasil 
cuja temática abrangeu fauna e flora.

10 http://www.presidencia.gov.br/legislacao/      
11 Ribas, Luiz César; A problemática ambiental. Leme, 1a.ed, Editora de Direito, 1999, p.233 a 242
12 Santos, Márcia Gomes dos. Fundamentos de Direito Ambiental. In: Administração e controle da qualidade ambiental. 
Votuporanga, junho 2001, p. 55
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Mais adiante, o Código de Caça - Proteção a Fauna (Lei nº 5.197, 3.1.1967) 
reputou os animais da fauna silvestre como sendo de propriedade do Estado, como 
também institui proibições como a caça, perseguição e destruição. Igualmente ao 
anterior, houve dois tratados internacionais celebrados pelo Brasil cuja temática 
abrangeu fauna e flora.

Também no mesmo ano, o Código de Pesca (Decreto Lei nº 221, 28.1.1967), 
restringiu a liberação de resíduos líquidos e sólidos nas águas quando poluidores, 
e definiu a poluição como sendo a alteração das propriedades físicas, químicas ou 
biológicas das águas, constituindo prejuízo à fauna e flora. No período de 1961-
1975 houve apenas um tratado internacional celebrado pelo Brasil com temática 
relativa à pesca, ao passo que quatro foram sobre poluição.

Com o passar do tempo, evoluiu a percepção da proteção ambiental, con-
forme vemos na Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766, 19.12.1979), 
que restringe o parcelamento do solo urbano, admitiu-o tão somente através de 
lei municipal, não tolerando o parcelamento em áreas de preservação ecológica. 
Reputou aos Estados a função para o exame e anuência prévia da aprovação por 
parte da Municipalidade dos loteamentos e desmembramentos, precipuamente 
nas áreas de mananciais, entre outros, definidas em leis. 

A amplitude seguiu com a Lei das Estações Ecológicas e Áreas de Proteção 
Ambiental (Lei nº 6.902, 27.4.1981), definidora das Estações Ecológicas como sen-
do as representativas dos ecossistemas brasileiros, cuja destinação é a consuma-
ção de pesquisas atinentes à ecologia, proteção ambiental, e o desenvolvimento da 
consciência preservacionista através da educação ambiental. Taxativamente, expõe 
a implantação das Estações de modo a estruturar estudos comparativos com outras 
áreas nas cercanias, porém já ocupadas e interferidas pela ação humana, e, com o 
repertório dessas informações, planejar de modo racional o uso dos recursos natu-
rais. Acresceu em seu dispositivo a possibilidade de declaração, por parte do Poder 
Executivo, de algumas áreas como sendo de proteção ambiental, com o objetivo de 
conservar o bem-estar e as condições ecológicas locais das populações humanas. 

A Política Nacional de Meio Ambiente (Lei nº 6.938, 31.8.1981), instituiu-
se a fim de exteriorizar uma preocupação maior quanto à qualidade de vida pro-
porcionada pelo meio ambiente protegido, para gerar um desenvolvimento sócio-
econômico, inclusive sobre a proteção da dignidade da vida humana, embasado 
na viabilização da racionalização no uso dos recursos naturais; do controle no 
zoneamento das atividades potencialmente poluidoras; do incentivo às pesquisas 
de tecnologias; da recuperação de áreas degradadas; da proteção das áreas ame-
açadas; e, por fim, da educação ambiental. Definiu ser o meio ambiente como o 
conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Traçou, den-
tre alguns objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente a divulgação de dados 
ambientais e a formação de consciência pública sobre a preservação; outrossim 
a imposição da obrigação de restaurar àquele que degradou, bem como àquele 
usurário de recurso natural com escopo econômico. 

Ela muito bem comanda que as atividades empresariais públicas ou privadas 
serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio 
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Ambiente. Estabelece incentivos ao desenvolvimento de pesquisas que mitiguem 
a degradação da qualidade ambiental; fabricação de equipamentos antipoluido-
res; outras iniciativas que racionalizem o uso dos recursos ambientais. Esta lei 
reflete também no campo do Direito Tributário, pois estatui a Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental (TCFA), a fim de controlar e fiscalizar as atividades po-
tencialmente poluidoras. 

A Ação Civil Pública (Lei nº 7.347, 24.7.1985), rege as ações de responsa-
bilidade pelos danos causados, sejam morais ou patrimoniais, ao meio ambiente 
dentre outras áreas. Outrossim consigna a possibilidade de ação cautelar de modo 
a resguardar o meio ambiente. 

Logo após a promulgação da Constituição de 1988, surgiram as Medidas 
para Proteção das Florestas nas Nascentes dos Rios (Lei nº7.754, 14.4.1989), as 
quais estatuíram serem de preservação permanente as florestas localizadas nas 
nascentes dos rios. 

Na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde (Lei nº 8.080, 19.9.1990), o 
meio ambiente é pautado como sendo um dos fatores determinantes da saúde. Sua 
tutela é inclusive posta dentro do âmbito de atuação do Sistema Único de Saúde, 
como por exemplo, a conceituação da vigilância sanitária como sendo um grupo de 
ações de modo a intervir nos problemas sanitários provenientes do meio ambiente. 
Há a divisão da responsabilidade das atribuições administrativas entre União, Esta-
dos e Municípios no tocante à recuperação e proteção do meio ambiente. 

Reputou à direção nacional do SUS a competência para participar na pro-
dução e implementação de políticas de controle na agressão do meio ambiente, 
acrescendo ainda a definição de normas para controle dos agravos ao meio am-
biente com repercussão na saúde humana. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433, 8.1.1997), criou o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamentou, tam-
bém, o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal. Predica as bases da Política 
Nacional de Recursos Hídricos, considerando a água um bem de domínio público, 
ser um recurso natural limitado dotado de valor econômico, estabelecendo seu 
uso prioritário em situações de escassez. Assevera, de forma inédita dentre as leis 
aqui discutidas, ser um dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos a 
necessária disponibilidade de água à atual e futura geração, exibindo desta forma 
evidente preocupação com sua manutenção, também sua utilização racional e a 
prevenção contra eventos críticos decorrentes do uso inadequado. Concatena a 
gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental e com uso do solo. 

Estabelece o escopo da cobrança pelo uso dos recursos hídricos, como sendo 
o reconhecimento da água como bem econômico, e o incentivo ao seu uso racio-
nal. Definiu as infrações das normas de utilização de recursos hídricos: derivação 
de recursos hídricos sem a outorga do direito de uso, perfuração de poços para 
extração de água sem autorização, fraude na medição de água e obstacularização 
da ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício de suas funções. 

A Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605, 12.2.1998), regulou a apreensão 
e respectiva destinação dos produtos dos crimes assim que constatada a infração, 
bem como conferiu às infrações penais previstas na lei como sendo de ação penal 
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pública incondicionada. Um dos principais crimes regulados pelo dispositivo é o 
de dar causa à poluição em níveis que resultem danos à saúde humana, mortan-
dade de animais ou perecimento da flora. Sobremais, adentrou no Direito Inter-
nacional Ambiental ao estatuir a necessária cooperação a outro país em questões 
atinentes ao meio ambiente, ressalvada a soberania nacional. 

O Zoneamento Ecológico Econômico do Brasil (Decreto nº 4.297, 
10.7.2002), buscou garantir o desenvolvimento sustentável e a melhoria das con-
dições de vida, definindo o Zoneamento Ecológico Econômico como sendo o ins-
trumento de organização a ser compulsoriamente seguido nas obras e atividades 
público-privadas. 

A Gestão de Florestas Públicas Para Produção Sustentável (Lei nº 11.284, 
2.3.2006), dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável. 
Constituiu os princípios da gestão das florestas públicas, como: proteção dos ecos-
sistemas, seus valores culturais respectivamente associados e o patrimônio público; 
estabelecimento de atividades promovedoras do uso eficiente e racional das flores-
tas; incentivo à agregação de valor aos produtos oriundos das florestas; fomento à 
conscientização da população quanto à preservação das florestas; estatui também 
sobre a possibilidade de produção de normas supletivamente àquelas produzidas 
pela União, dentro das respectivas competências de cada ente federativo.

5. DIREITO CONSTITUCIONAL AMBIENTAL COMPARADO13

A questão também recai na órbita constitucional, quando é traçado um parale-
lo entre os movimentos legislativos dos países soberanos, e os movimentos advindos 
dos tratados internacionais celebrados pelos mesmos Estados dotados de soberania. 
Antes de serem debatidas e comparadas as dez constituições aqui aduzidas, cumpre 
delinearmos a evolução constitucional brasileira na matéria ambiental. 

No século XIX, o Brasil passou por duas Constituições – 1824 no Brasil Im-
pério e 1891 logo após a proclamação da República – no entanto nenhuma delas 
fez qualquer menção à matéria. Somente com o advento da Era Vargas, em sua 
Constituição de 1934, foi abordado o tema. Logo em seu artigo 5o. , inciso XIX, 
alínea J, estatui a exclusividade da União em legislar sobre água, pesca, caça, flo-
restas e suas respectivas explorações, conferindo, através do § 3o. do mesmo ar-
tigo, aos Estados Membros a produção legislativa complementar ou suplementar. 
Mais adiante no artigo 10, inciso II, predica o zelo pela saúde concorrentemente 
entre União e Estados, e, também no inciso III traz em sua dicção a proteção sobre 
as belezas naturais. No artigo 118 são constituídas as quedas d’água como pro-
priedade distinta do solo para efeito de exploração ou aproveitamento industrial. 
Por fim, no artigo 119, traz, imperiosamente, a necessidade de autorização ou 
concessão federal para aproveitamento industrial das águas. Com a instituição do 
Estado Novo, houve uma Nova Ordem Constitucional, isto é, a nova Constituição 
de 1937 (Polaca). Em seu artigo 16, inciso XIV, não de forma díspar do articulado 

13 http://www.presidencia.gov.br/legislacao/      



Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students 477

em sua antecessora, também estatui o privativo poder da União para legislar sobre 
águas, florestas, caça e pesca e sua exploração, bem como seguindo no mesmo 
dispositivo, inciso XXVII, sobre as normas fundamentais da defesa e proteção 
da saúde. No artigo 18, veicula-se, de forma a ampliar o poderio legislativo dos 
Estados Membros, a possibilidade destes últimos poderem legislar, sem qualquer 
autorização, quando da existência de lei federal sobre a matéria, a fim de suprir ou 
atender peculiaridades locais sobre água, florestas, caça, pesca, bem como obras 
de higiene popular e casas de saúde. Na mesma Carta de 1937, os monumentos 
naturais, como paisagens ou locais dotados pela natureza, são protegidos no artigo 
134. Já no artigo 143 prega-se serem as quedas d’água propriedades distintas do 
solo para exploração ou aproveitamento industrial, conferindo-lhes, pois, a neces-
sidade de autorização federal. Dessa forma, vemos serem pouco diferidas as duas 
Constituições da Era Vargas. 

Com o ocaso do período Vargas, veio a Constituição de 1946. Logo em 
seu início, no artigo 5o. , inciso XV, alíneas “b” e “l”, declina a competência 
da União para legislar sobre normas gerais de proteção da saúde (b) e sobre 
águas, floresta, caça e pesca (l). No artigo 34, inciso I, de forma inédita ante as 
Cartas Constitucionais anteriores, inclui como sendo bens da União os lagos e 
quaisquer correntes de água em terrenos do seu domínio ou que banhem mais 
de um Estado ou sirvam de limite com outros países. No artigo 152, não de 
forma iníqua como os ditames das Cartas anteriores, constitui as quedas d’água 
propriedade distinta da do solo para efeito de exploração. Por fim, em seu artigo 
175 consigna os monumentos naturais, as paisagens e os locais de particular 
beleza estarem sob proteção do Poder Público. 

Com o golpe militar, adveio a Carta Constitucional de 1967. Em seu dis-
positivo 4o., inciso II, segue a mesma tendência da sua antecessora, em regular 
a inclusão como bens da União os lagos e correntes de água. Mais adiante no 
artigo 8o., regula a competência da União em estabelecer os planos nacionais de 
saúde (inciso XIV), bem como a ação de legislar (inciso XVII) sobre normas de 
proteção à saúde (alínea c); florestas, caça e pesca (alínea h) e águas (alínea l). No 
artigo 172, Parágrafo único, estatui ser dever do Estado a proteção das paisagens 
naturais notáveis. Por derradeiro, no artigo 186 é assegurado a posse e o usufruto 
dos recursos naturais aos silvícolas. 

De uma certa maneira nas cartas supra transcritas, vê-se pouca, ou melhor 
dizendo, uma superficial preocupação com o meio ambiente, sendo completamen-
te alheias ao assunto as Constituições de 1824 e 1891. Pode-se perceber a frieza 
das letras ao serem transcritas nestas Constituições, através, por exemplo, da não 
conjugação da preservação ambiental com a poluição e seus reflexos na saúde hu-
mana. Somente de forma objetiva as preocupações com água, caça, pesca, floresta 
e paisagens naturais são elencadas. O bem estar necessário à saúde humana, bem 
como a preocupação com os direitos e anseios das futuras gerações foram cabal-
mente ignorados, sendo estes tão somente verificados na Carta de 1988

Destarte, partamos por ora para uma análise comparativa mais metódica 
de dez Cartas Constitucionais. Antes do mérito, elucidamos o porquê da escolha 
destes países. Optou-se por, concomitantemente, eleger sete nações cuja cultu-
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ra jurídica originária vem do ramo romano-germânico majoritariamente. Daí 
discute-se sobre França, Portugal, Espanha, Brasil, Argentina, Bélgica e Suíça. 
Por outro lado, também optou-se por escolher  mais um país europeu, mas de 
cultura diversa dos primeiros (Rússia), bem como um país representando a Ásia 
(Coréia do Sul) e outro o Médio Oriente (Arábia Saudita). A Arábia Saudita 
merece atenção especial, dado ao fato de ser um dos maiores produtores de 
petróleo, recurso natural não renovável, assaz degradador e intimamente ligado 
à questão da produção enérgica ensejadora de queima de combustíveis fósseis 
contribuidores para o efeito estufa. 

Lembramos que países como Estados Unidos e Inglaterra têm seu judiciário 
alicerçado em outra corrente cultural jurídica conhecida como Common Law. O 
primeiro nada trata de questão ambiental em sua Carta Constitucional escrita e 
rígida14. O segundo não possui sequer uma constituição escrita. 

Ordenado cronologicamente, discorreremos primeiro sobre a Coréia do Sul. 
Seu artigo 35, da Carta de 1948, garante a todos cidadãos um meio ambiente 
saudável e prazeroso, conjuntamente ao dever de esforço de todos na proteção do 
ambiente; sobremais estatui a política ambiental ser balizada pela lei. 

Em 1958, a França, apenas dispõe em seu artigo 34 dentro de um rol de prin-
cípios, que a lei determina os princípios fundamentais da preservação ambiental. 
Já Portugal, em 1976, pouco tempo decorrido da Revolução dos Cravos de 1974, 
e, também, após a Declaração de Estocolmo de 1972, regulou, de forma sobrema-
neira aprofundada comparativamente às duas primeiras Cartas Constitucionais, a 
questão ambiental. 

Em seu em seu artigo 9o., como tarefa fundamental do Estado, dispõe a 
promoção e efetivação dos direitos ambientais através da modernização das estru-
turas econômico-sociais. Outrossim busca a proteção e defesa do patrimônio cul-
tural, da natureza e do ambiente. Seguindo em seu artigo 52, a Carta Portuguesa 
faculta a todos o direito de petição e de ação popular para promoção da prevenção 
atentatória à preservação ambiental, bem como o patrimônio cultural. O artigo 66, 
predica o direito a um ambiente de vida humano, sadio e equilibrado, conjuga-
damente com o dever de todos o defenderem. Inserto neste mesmo artigo, a carta 
pormenoriza as frentes de atuação do Estado garantidoras de um desenvolvimento 
sustentável, entre outros: criação de reservas e parques naturais, promoção do 
aproveitamento racional dos recursos naturais considerando a capacidade de re-
novação e estabilidade ecológica, promoção da educação ambiental, por fim, visa 
assegurar uma política fiscal compatível com a proteção do ambiente. É uma das 
primeiras, senão a primeira Carta Constitucional a tratar do respeito ao princípio 
da solidariedade entre gerações, i.e., ainda que a geração vindoura exista somente 
no futuro, ela já se comunica com a presente. 

A Espanha, em 1978, de forma mais lacônica, pauta, em seu artigo 45, o 
direito de todos ao desfrute de um meio ambiente adequado ao desenvolvimento 

14 Soares, Guido Fernando Silva; Common Law, Introdução ao Direito dos EUA. São Paulo, 2a.ed, RT, 2000, p.15 e 25)
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da pessoa e seu dever de conservação. O conteúdo do mesmo artigo prescreve o 
zelo dos poderes públicos com a utilização racional dos recursos naturais como 
fim de proteger e melhorar a qualidade de vida. Em seu capítulo terceiro, inserto 
no artigo 148, discorre sobre as competências que podem ser assumidas pelas 
Comunidades Autônomas, coadunando o aproveitamento florestal e a gestão am-
biental. Por fim, no artigo 149 é traçada a competência legislativa entre o Estado 
e as Comunidades Autônomas.  

O Brasil, em 1988, já em seu artigo 5o. , LXXIII, trata da ação popular como 
ferramenta garantidora legítima ao cidadão a fim de anular ato lesivo ao meio 
ambiente. Mais adiante no artigo 20, II, taxativamente expõe como bens da União 
as terras devolutas indispensáveis à preservação ambiental. No artigo 23, a Carta 
aduz, como competência comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municí-
pios, a proteção do meio ambiente combinada com preservação da flora, fauna e 
florestas. Do mesmo modo, continua no artigo 24 a tratar de competência, todavia 
fala-se da competência legislativa entre os entes federativos acima, excetuando-se 
os Municípios. No artigo 129, dentro das funções do Ministério Público, estatui 
a promoção do inquérito civil e ação civil pública com a finalidade de resguardo 
do meio ambiente. No artigo 170, estabelece, como um dos princípios da ordem 
econômica, a defesa do meio ambiente, ainda incluso tratamento díspar conforme 
o impacto ambiental dos produtos ou serviços. 

Mais adiante, o disposto no artigo 174 regula a organização do garimpo con-
siderando-se a proteção do meio ambiente. No artigo 216, é constituído como pa-
trimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, incluindo-se 
os sítios de valor ecológico. Por fim, a Carta Brasileira dedica um capítulo inteiro 
ao meio ambiente, sendo dele integrante o prolixo artigo 225. Inserto nele está a 
garantia ao direito que todos têm ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
como a também a imposição do dever ao poder público da sua defesa e preserva-
ção para as futuras gerações. 

Em seu § 1o. , há as incumbências e atribuições do poder público essen-
ciais à efetividade do direito descrito no caput do artigo. Entre eles: definição 
dos espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos; 
exigência de estudo de impacto ambiental quando da potencialidade ensejadora 
de danos ambientais de alguma atividade; controle de produção das substâncias 
danosas ao meio ambiente; promoção de educação ambiental; proteção da fauna e 
flora com a conseqüente vedação de práticas gravosas às suas respectivas funções 
ecológicas.  Em seu § 2o. , traça-se a responsabilidade civil daquele que explora 
os recursos minerais, compelindo-o à recuperação ambiental quando do ocasio-
namento de qualquer degradação. Em seu § 3o., também colima, ainda no âmbito 
da degradação ambiental provocada pelas condutas lesivas, consignar a sujeição 
dos infratores às sanções penais e administrativas. Em seu § 4o., consigna o rol de 
matas a serem reputadas como patrimônio nacional, cuja exploração deve ser feita 
em acordo com a lei de forma a se garantir a preservação do meio ambiente. 

A Carta Constitucional de 1992 da Arábia Saudita, da mesma forma sucinta 
que o primeiro país aqui exposto, em seu artigo 32, regula que o Estado trabalha 
para a preservação, proteção e melhora do meio ambiente, e a prevenção contra 
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poluição. A Rússia pós comunista, na Carta de 1993, declina no artigo 36, ser a 
posse, uso e gerenciamento da terra e outros recursos naturais, livremente exerci-
da pelos próprios proprietários, contanto que não cause dano ao meio ambiente. 
Segue em seu artigo 42, asseverando que todos terão o direito ao meio ambiente 
favorável, e a informação confiável sobre a condição e indenização do dano cau-
sado à saúde ou propriedade.  

A Constituição Argentina de 1994, em seu artigo 41, dispõe que todos go-
zam do direito saudável, equilibrado, apto para o desenvolvimento humano, bem 
como que as atividades produtivas satisfaçam as necessidades atuais sem compro-
meter as gerações futuras, juntamente com o dever de todos em preservá-lo. Pre-
ga, ainda, a obrigação de indenizar segundo a lei quando da ocorrência do dano 
ambiental. No mesmo dispositivo descreve-se provida pelas autoridades, sobre 
a utilização racional dos recursos naturais, a preservação do patrimônio natural, 
cultural, diversidade biológica, a informação e educação ambientais. Apresenta 
os ditames a serem apresentados pela União no quesito pressuposto mínimo de 
proteção, cabendo por consegüinte às províncias legislar aquelas normas necessá-
rias à sua complementação. No ocaso deste artigo, há a proibição de ingresso no 
território argentino de resíduos potencialmente perigosos ou radioativos. 

No artigo 43, é assegurado a toda pessoa o direito à interposição de ação 
contra os atos ou omissões das autoridades públicas ou particulares atentatórios 
aos direitos e garantias reconhecidos pela Constituição, tratado ou lei, como tam-
bém contra qualquer direito que protege o meio ambiente. 

A Bélgica, em 1994 também promulgou sua Constituição, sendo o meio 
ambiente tratado sucintamente em seu artigo 23. Nele garante-se a cada um o 
direito de levar uma vida conforme a dignidade humana, sendo um dos direitos 
compreendidos o direito à proteção de um meio ambiente saudável. 

Por fim, a Suíça, em 1999, promulgou sua Carta Constitucional dando no-
tável atenção à problemática ambiental em toda sua seção 4 (meio ambiente e 
manejo do solo). No artigo 73 é pautado o desenvolvimento sustentável, através 
do qual a Confederação trabalha para o estabelecimento de um equilíbrio durável 
entre a natureza, particularmente sua capacidade de renovação e sua utilização 
pelo homem. No artigo 74 é corroborada a proteção do meio ambiente, pois a 
Confederação legifera sobre a proteção dos seres humanos e de seu meio ambien-
te natural contra todos atentados nocivos e incômodos. No artigo 75, dispõe sobre 
o manejo do solo, sendo fixados os princípios a ele aplicáveis. Já no dispositivo 
76, a água é o escopo de discussão, seguido pelo artigo 77 pautando as florestas, 
o artigo 78 discorrendo sobre a proteção da natureza e do patrimônio, o artigo 
79 tratando da pesca e caça, e, por fim, encerrando a seção 4 com os ditames do 
artigo 80, o qual regula a proteção dos animais. 

Por ora, percebemos algumas discussões a serem sopesadas. Ficou patente, 
dentre as Cartas Constitucionais analisadas, ser a Declaração de Estocolmo de 
1972 um marco norteador para os legisladores dos Estados Soberanos. Destarte, 
há a possibilidade de asseverarmos o movimento à causa ambiental dar-se no 
sentido externo rumo ao interno, melhor dizendo, deu-se “de fora para dentro 
países”. Exemplo disso, conforme visto, foi a Constituição Portuguesa, cujo con-
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teúdo notadamente exauriu a temática ambiental logo após o encontro de Esto-
colmo, Declaração esta largamente influenciadora. Outro ponto a ser debatido, 
pioneiramente entre as dez Cartas aqui relatadas, é a disposição sobre a promoção 
e efetivação dos direitos ambientais através da modernização da estrutura eco-
nômica-social. Aqui vemos corporificada a abordagem humanitarista no Direito 
Ambiental. Ademais, a mesma Carta estatui sobre o direito de petição e ação 
popular para a prevenção ambiental, quer dizer, outro pioneirismo lusitano. Não 
bastasse esta cabal abrangência desta Constituição, continuou inovando quanto 
à promoção do aproveitamento racional dos recursos naturais considerando sua 
capacidade de renovação, e também ao expressar o respeito ao princípio da soli-
dariedade entre gerações, assim como o fez a Carta Argentina. A temática da li-
gação entre gerações foi abarcada pelo Brasil em sua Carta de 1988, tanto quanto 
à ação popular como ferramenta legítima do cidadão a fim de anular ato lesivo ao 
meio ambiente, assim como a ação civil pública pelo Ministério Público. A Ar-
gentina, no mesmo diapasão, regulou ser assegurado a qualquer do povo o direito 
à interposição de ação contra os atos ou omissões atentatórios. Este país inovou 
ao asseverar o direito à interposição de ação contra atos ou omissões atentatórios 
aos direitos e garantias reconhecidos não só pela Carta Magna ou lei local, como 
também em tratado guarnecedor do meio ambiente.  

A Espanha não preteriu a mesma dicção lusitana no tocante à utilização 
racional dos recursos naturais, e o mesmo é o tratado pela Argentina. O Brasil 
inovou, pois, ao dispor, além sobre a responsabilidade civil, outrossim sobre a 
defesa do meio ambiente ser um dos princípios da ordem econômica, aludindo 
dessa forma, ao já comentado neste trabalho o caráter sócio-econômico levado a 
cabo na questão do ambiente. Não bastando isso, tratou da promoção da educação 
ambiental, mais tardiamente adotado pela Argentina em 1994. A Rússia e Argen-
tina não fizeram diferente ao direito do cidadão à indenização do dano causado à 
saúde e à propriedade, como também inovaram no direito à informação.  

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 Nem todos tratados celebrados pelo Brasil revelam efetiva preocupação com 
o meio ambiente. Existem interesses estratégico-econômico-político-militares por 
trás da ativa participação brasileira nas discussões internacionais, fazendo-nos 
indagar o sentido dos esforços diplomáticos brasileiros;

6.2 Há dissonância entre a diplomacia brasileira e a ordem interna, dado ao fato 
do delongado processo entre a celebração de um ato internacional e o seu respec-
tivo ingresso no ordenamento jurídico brasileiro;

6.3 Vê-se a presença, nas Constituições como de Portugal e Argentina, bem como 
no ordenamento jurídico brasileiro, tanto no âmbito das leis, como na Constitui-
ção, de alguns dos princípios contemplados nas Declarações de Estocolmo e do 
Rio, como por exemplo a preservação para benefício das gerações futuras; 
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6.4 Podemos asseverar ser o movimento à causa ambiental no sentido externo 
rumo ao interno, melhor dizendo, deu-se “de fora para dentro nações”.
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1. INTRODUÇÃO

Sempre que a questão da produção animal industrial é posta em pauta, temas 
como ética e direito dos animais prevalecem. Porém, um assunto que pouco é tra-
tado, mas de suma importância, são as conseqüências ambientais geradas por este 
tipo de indústria. Poluição atmosférica, disseminação de doenças e contaminação 
de lençóis freáticos, são apenas alguns dos problemas que este tipo de indús-
tria causa, devido ao seu constante crescimento e métodos pouco convencionais 
utilizados para obtenção de lucro. A transformação de animais em verdadeiras 
fabricas de produtos vem mostrando seus reflexos negativos no meio ambiente, e 
como a busca incessante do homem pelo lucro acima de qualquer custo tem suas 
conseqüências cada vez mais presentes na natureza. 

No Brasil, o número de publicações sobre o assunto é mínimo. E, apesar 
de haver um número maior de estudos publicados no âmbito internacional, a im-
portância dada ao tema ainda é pouca, apesar da enorme relevância e urgência 
em necessidade de medidas a serem tomadas para reverter este crescente quadro. 
Como as fontes são poucas, a bibliografia se torna restrita. Porém, é o suficiente 
para se ter uma noção da relevância da questão.

O presente artigo busca abordar o histórico e surgimento da chamada pecu-
ária industrial, suas conseqüências ao meio ambiente, e como ela é abrangida na 
legislação ambiental brasileira.

2. CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO E INDUSTRIAL E A POLUIÇÃO

Os estudos estimam que o planeta Terra seja habitado pelos seres huma-
nos há cerca de 50.000 anos e, já há muito tempo, os estudiosos se preocupam 
com o forte crescimento populacional que tem sido sempre em ritmo crescente e 
cada vez mais acelerado. Junto ao crescimento demográfico do nosso planeta, que 
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tem se acentuado nos dois últimos séculos em virtude da diminuição da taxa de 
mortalidade, tem crescido também, na mesma proporção, a busca por meios que 
possibilitassem o sustento dessa demasiada população.1

A partir somente de meados do século XIX que se começou a considerar a 
importância do meio ambiente como um dos fatores que possibilitam o alcance 
do equilíbrio da sociedade, assim como a possibilidade de continuidade do cres-
cimento demográfico. 

De 1901 à 1995 o PIB mundial cresceu 37 vezes, passando de 700 bilhões 
de dólares para 22 trilhões de dólares. Para que fosse possível o crescimento eco-
nômico tão acelerado da economia mundial, houve um desrespeito por parte dos 
proprietários dos bens de produção e consumo com o poder de sustentabilidade 
dos recursos naturais, não sendo cumprido, por parte dos detentores dos meios de 
produção, uma linha de desenvolvimento sustentável, que embora os encareçam, 
tornam possível uma qualidade de vida saudável às gerações futuras. 

Resta claro o aumento desequilibrado da quantidade de apropriação de bens 
materiais pela humanidade, sendo este um dos reflexos que tem ocasionado a 
desarmonia entre a crescente demografia mundial frente aos meios que a possi-
bilitassem.

Desde a conferência de Estocolmo e as outras decorrentes conferências e 
convenções mundiais, o cuidado com o meio ambiente e o desenvolvimento sus-
tentável têm sido debatido e colocado em alerta para a população e seus governos, 
ficando evidenciado o vínculo da proteção ambiental com a efetividade à vida e à 
saúde, ou seja, a garantia dos direitos humanos – a continuidade da existência da 
raça humana no planeta.

E com isto, temos evidente que os métodos que têm sido adotados para o 
alcance da situação atual, ressalta-se aqui o desenvolvimento industrial, são fortes 
causadores de danos ambientais, principalmente a poluição, reflexo desse vertigi-
noso crescimento da economia mundial.

A poluição prejudica tanto o meio ambiente como a qualidade de vida do ser 
humano, seja para a atual quanto para a futura. Segundo a UNEP (United Nations 
Environment Programme), a qualidade de vida e da saúde dos indivíduos estará 
prejudicada pelos reflexos dos meios de poluição causados, tendo como principais 
conseqüências: a escassez e a poluição das águas, a desertificação, as mudanças 
climáticas, a perda da biodiversidade, a disposição do lixo, a poluição química, o 
buraco na camada de ozônio, a exaustão dos recursos naturais, os desastres natu-
rais, o aumento do nível do mar, a poluição do ar, a erosão entre outras.2

No âmbito nacional um dos fortes ramos da indústria são as questões agro-
pecuárias. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o 
agronegócio é responsável por 33% do Produto Interno Bruto (PIB) e 42% das 
exportações atuais e a taxa de crescimento do PIB agropecuário entre 1998 e 

1  FREITAS, Vladimir Passos de. A constituição federal e a efetividade das normas ambientais. 3. ed., rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p.27-29.
2  SANTOS, Fabiano Pereira dos. Meio ambiente e poluição . Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 201, 23 jan. 2004. Dispo-
nível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4753>. Acesso em: 02 abr. 2007
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2003, foi de 4,67% ao ano. O Brasil é um dos líderes mundiais na produção e 
exportação de diversos produtos agropecuários, liderando o ranking das vendas 
externas da carne bovina, frango, couro e calçado de couro.

No ano de 1990 segundo fontes do IBGE o número de animais da pecuária 
nacional foi calculado em torno de 224 milhões de cabeças, sendo que não foram 
incluídas as aves. Deste total, 65,8% eram bovinos, sendo 87% deste montante 
correspondentes por gado de corte.

3. POLUIÇÃO CAUSADA PELA PECUÁRIA INDUSTRIAL

As tecnologias adquiridas após a Segunda Guerra Mundial fizeram com que 
os paises que detinham um maior nível de desenvolvimento conquistassem o mer-
cado mundial de alimentos, entre estes a forte demanda de carne. Para tanto foi 
necessário a criação e aplicação de novos métodos de produção que dessem conta 
de suprir a necessidade da população mundial que se reerguia economicamente e 
socialmente, após árduos anos de guerra.

Devido a “linha de produção” que passou a ser adotada em razão desse pe-
ríodo, nos sistemas de criação de animais, deu-se origem ao termo pecuária in-
dustrial, o qual se busca sempre a maior quantidade de carne produzida ao menor 
custo possível. A pecuária industrial caracteriza-se pelas altas densidades de lota-
ção e/ou confinamento intenso, taxas de crescimento forçadas, alta mecanização e 
baixa necessidade de mão-de-obra.

Visando sempre este aumento de produção aliado a redução de custos, a 
alimentação e tratamento dos animais também ocorrem de forma industrial. A 
alimentação é composta por uma mistura de grãos com alto teor de proteínas e 
outros ingredientes, buscando uma taxa de crescimento mais rápida. Os animais 
ainda são medicados com diversos antibióticos, altas taxas hormonais, além de 
outros produtos químicos, tais como arsênicos. A forte intervenção na pecuária 
modificou as características naturais dos animais, como por exemplo a produção 
de leite oriunda de uma vaca selvagem que produz 0,75 litros diários3, o suficiente 
para alimentar um bezerro, o mesmo produzido por vacas hindus, que por ra-
zões religiosas não sofrem nenhuma intervenção humana, enquanto hoje as vacas 
submetidas à todos os métodos tecnológicos aplicados no mundo agropecuário 
moderno, produzem em torno de 7 litros diários4

A WSPA (Sociedade Mundial de Proteção Animal) publicou em 2005 um 
relatório5 que inspirou a produção deste artigo, alertando sobre a forma industrial 
que os animais são submetidos e as suas conseqüências. O relatório, intitulado 
“PECUÁRIA INDUSTRIAL – A PRÓXIMA CRISE DA SAÚDE GLOBAL”, foi 
entregue a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a outros institutos de saúde 
global, objetivando a mudança de atitude para resolver estes problemas.

3  SILVA, Paulo Moreira da. A poluição. São Paulo: DIFEL, 1975. p. 58.
4  EMBRAPA. Primeiro Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa. Relatório de Referência. 
Emissões de Metano da Pecuária. Brasília. 2006, p. 36.
5  WSPA BRAZIL. Pecuária Industrial – A próxima crise da saúde global? Rio de Janeiro. 2005.
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3.1 Poluição por Excrementos Animais

A agropecuária moderna, “pecuária industrial”, para uma produção animal 
em larga escala, utiliza-se do confinamento de grande número de animais (sejam 
aves, suínos ou bovinos) em pequenas áreas, o que gera o problema da inviabili-
dade do descarte dos dejetos, os quais podem ser potencialmente poluidores dos 
recursos naturais assim como potencial disseminadores de doenças e epidemias 
para os próprios animais e também para os seres humanos.

Como dados comparativos, podemos citar o seguinte: os Estados Unidos que 
em decorrência de suas produções agropecuárias tem a proporção de 130 para 1 
no que condiz ao número de dejetos animais para dejetos humanos. Não obstante 
o volume catastrófico de dejetos animais (visto que a população americana é de 
cerca de 250.000.000 milhões de habitantes, o que na proporção citada correspon-
deria a dejetos de aproximadamente 32.500.000.000 milhões de habitantes), não 
recebem o mesmo tratamento que os dejetos humanos. 

Por falta de tratamento adequado para os dejetos animais, o Estado de Caro-
lina do Norte, nos Estados Unidos, sofreu as conseqüências, quando em 1999, o 
furacão Floyd rompeu diversos fossos de dejetos animais que eram mantidos ao 
ar livre e inundou centenas de hectares de terras e alguns quilômetros de rios, o 
que gerou a contaminação de lençóis freáticos com potássio e nitrato de amônia, 
matou milhares de peixes e ocasionou um transtorno econômico para região de 
alguns milhões de dólares, além de por em risco a população com a possibilidade 
de ter sido disseminada doenças nocivas ao ser humanos.

Ademais, a nível gasoso, a população de bovinos e suínos do planeta que é de 
cerca de 2,5 bilhões, excreta mais de 80 milhões de toneladas de nitrogênio por ano. 
Já toda a população humana produz algo em torno de 30 milhões de toneladas.

Os dejetos animais são, em sua maioria, aplicados como fertilizante agríco-
la, ocorrendo a contaminação dos mananciais com microorganismos e minerais. 
Esta contaminação das águas correntes, através da acumulação no solo e posterior 
lixiviação ou vazamentos de lagoas de represamento e depuração, constitui um 
poluente agressivo, contaminando estes lençóis com nitrato e amônia, afetando a 
qualidade de água de beber, além de causar mortalidade expressiva de peixes e a 
proliferação dos insetos como o borrachudo.

O esterco embora possa ser utilizado como fertilizante agrícola se não usa-
do de modo adequado além de poluir as fontes acima citadas, poluem o próprio 
solo, tendo em vista que a excessiva quantidade de nutrientes aplicadas através do 
esterco desequilibram a composição natural da terra e muitas vezes impossibilita 
a sua eficiência e o seu uso para a produção agrícola, assim como para a manuten-
ção dos recursos naturais de que dela necessitam.

A Administração de Proteção Ambiental do Estado da China relatou que 
a suprimento de água doce do país se encontra prejudicada em decorrência das 
fazendas de pecuária industrial, que muito frequentemente despejam os dejetos 
dos animais nos rios, como ocorreu em 1995, ano que 1,7 bilhões de toneladas 
de fezes animais sem tratamento foram jogados aos rios, os quais na maioria das 
vezes são fontes de água doce para a população chinesa.



Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students 487

Altos níveis de nitrato em poços localizados próximos a criações industriais 
de animais, foram associados a um risco aumentado de aborto espontâneo em mu-
lheres. Já outros casos também relacionados foram a da metahemoglobinemia (ou 
síndrome do bebe azul) que é uma forma de intoxicação infantil, onde o transporte 
de oxigênio é reduzido drasticamente, podendo causar até a morte.

Outro problema oriundo do elevado número de fezes animal sem tratamento 
é a capacidade de transmitirem doenças aos seres humanos, ainda mais quando 
contaminam mananciais de rios ou áreas vizinhas à áreas habitadas. São algumas 
dessas doenças: campilobacteriose, yersioniose (enterocolítica), salmonelose e 
listeriose que são causadores de sintomas de diarréia, além de poderem conter 
o Streptococcus suis, que pode causar meningite, a Brucella suis, causadora da 
tuberculose, o vírus da hepatite E e coccídios.

Segundo a definição de poluição por resíduo sólido do ambientalista Paulo 
Affonso Leme Machado que diz: “lixo, refugo e outras descargas de materiais 
sólidos, incluindo resíduos sólidos de materiais provenientes de operações in-
dustriais, comerciais e agrícolas e de atividades da comunidade, mas não inclui 
materiais sólidos ou dissolvidos nos esgotos domésticos ou outros significativos 
poluentes existentes nos recursos hídricos, tais como a lama, resíduos sólidos dis-
solvidos ou suspensos na água, encontrados nos efluentes industriais, e materiais 
dissolvidos nas correntes de irrigação ou outros poluentes comuns na água”6 e a 
definição dada na obra do mesmo autor de poluição por rejeitos perigosos, advêm  
da Lei 94-580 de 21.10.1976 que define o termo como “ um rejeito sólido ou uma 
combinação de rejeitos sólidos que, devido a sua quantidade, concentração ou 
características físicas, químicas ou infecciosas pode: A) causar um incremento 
da mortalidade ou de enfermidades irreversíveis ou incapacitantes reversíveis, 
ou contribuir, de forma significativa, para referido incremento: B)apresentar um 
considerável perigo, atual ou potencial, para a saúde humana ou para o meio am-
biente, quando se trate, armazene, transporte, elimine ou de outro modo se maneje 
de forma não apropriada”7. 

Somada analogicamente à definição dada por doutrinador Vladimir Passos 
de Freitas para resíduos líquidos quando diz que: “(...)são restos de substancias 
capazes de causar dano ao meio ambiente. Por exemplo, a gasolina dos postos 
abastecedores deve ficar hermeticamente protegida, e as sobras não devem ser 
lançadas na rede pluvial, porque poderão minar o solo e os mananciais de água 
potável.”8 Nota-se através do discorrido que os dejetos animais, esterco, se carac-
terizam como os três tipos de poluição acima citado, pois pode através da forma 
sólida poluir o solo, alterando a composição química da terra, através da forma 
líquida quando armazenado em poças ser lançados sem tratamento à fontes de 
água potável e quando são fontes de doenças e causam mortalidade por alterações 

6  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 12. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2004. 
p. 526.
7  MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit. p. 538.
8  FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza. 8. ed. rev., atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 213.
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físico químicas em elementos naturais consumidos por o ser humano, serem ca-
racterizados por poluição por rejeitos perigosos.

3.2 Pecuária e Poluição Atmosférica

Os dejetos excretados por animais comprometem também a qualidade do ar, 
se enquadrando então na definição de poluição atmosférica, através da emissão 
de gases, visto que “a decomposição do esterco libera de 160 a 400 substâncias 
voláteis, incluindo aminas, mercaptanas, ácidos graxos, sulfetos, fenóis, amidas 
e escatóis”9.

Não obstante os males causados ao meio ambiente pelos gases liberados, o 
mau-cheiro gerado pela produção agropecuária tem incomodado algumas comu-
nidades que se encontram próximo aos centros agropecuários. Já foi documentado 
que em diversas cidades americanas, os moradores precisam usar mascaras ao 
sair de casa, pois segundos pesquisas realizadas pela Universidade de Dukes, nos 
Estados Unidos, e outros estudos, demonstraram que os gases liberados podem 
aumentar a probabilidade das pessoas ficarem tensas, depressivas, mau humora-
das, com fadigas, confusas e menos dispostas.10 

Além do mau-cheiro, temos também o problema das doenças transmitidas 
pelo ar. As mais recentes e conhecidas, são a gripe aviária, e o vírus Nipah.

A indústria pecuária é responsável, também, pela redução da camada de 
ozônio (conceituada pela Convenção de Viena, como “a camada de ozônio atmos-
férico acima da camada planetária limite”)11, fato este que influi diretamente na 
questão do aquecimento global.

Estudos demonstram (IPCC,1995) que as emissões de metano provenien-
tes de resíduos animais a nível mundial são calculadas em 25Tg ( o que é cor-
respondente à 25 trilhões de gramas) sendo os dejetos animais oriundos dos 
sistemas de confinamento animal, sob condições aneróbicas,  a principal fonte 
de emissão do gás.12

No âmbito nacional, frente a forte importância da pecuária na economia e 
do volume de cabeça de animais de corte, a emissão de gases de dejetos animais é 
potencial poluidora, embora pouco se tem estudado à respeito.

O Primeiro Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases de Efei-
to Estufa – Relatório de Referência, possivelmente o único estudo do gênero na-
cional, estimou as emissões totais de metano proveniente da fermentação entérica 
(processo digestivo que ocorre no rúmen, produzem metano) de animais rumi-
nantes e falso-ruminante em 8.805,72Gg em 1990, o correspondente a 96% do 
gás metano emitido na pecuária nacional. As emissões globais desse gás geradas 
a partir dos processos entéricos são estimadas em 80 milhões de toneladas anuais, 

9  WSPA BRAZIL. Pecuária Industrial – A próxima crise da saúde global? Rio de Janeiro. 2005. p. 36-37.
10  WSPA BRAZIL. op. cit. p. 36-37.
11  MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit. p. 520.
12  EMBRAPA. op. cit. p. 15.
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correspondendo a cerca de 22% das emissões totais de metano geradas por fontes 
antrópicas13. Quanto as emissões de metano a partir da geração e do manejo de 
dejetos animais (ou seja, a sua manipulação, tanto liquida quanto sólida) 324,97 
Gg, correspondente à cerca de 4% das emissões totais de metano.14

Embora a política nacional contra a poluição tenha dado grande importân-
cia à redução da camada de ozônio, no entanto se centralizou apenas nos meios 
emissores de CFCs (clorofluorcarbonos), gases presentes em aparelhos domés-
ticos como geladeiras, ar condicionado entre outros e na poluição  emitida por 
veículos automotores.

No entanto a convenção de Viena e o Protocolo de Montreal, ao esta-
belecerem medidas para proteger a camada de ozônio para evitar que “alte-
rações no meio ambiente físico, ou biota, inclusive modificações no clima, 
que tenham efeito deletérios significativos sobre a saúde humana, sobre a 
composição,capacidade de recuperação e produtividade de ecossistemas na-
turais ou administrados, ou sobre materiais úteis à humanidade”15 enumerou 
diversas substancias químicas que obtém potencial para danificar a camada de 
ozônio: substâncias do grupo do carbono (fazendo parte o METANO-CH4), 
substâncias do grupo do nitrogênio, substâncias do grupo do cloro, do grupo 
do bromo e do grupo do hidrogênio.16

4. A PECUÁRIA INDUSTRIAL E A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL BRASILEIRA.

O conceito de poluição sempre esteve presente na legislação brasileira, po-
rém de forma esparsa. Com o advento da Constituição Federal de 1998 em seu 
artigo 225, §3º, que considera as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente 
passiveis de sanções penais, a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente in-
troduziu o crime de poluição, definindo-o da seguinte forma: “A degradação da 
qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) pre-
judiquem a saúde, a segurança e o bem estar da população; b) criem condições 
adversas as atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem maté-
rias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos”.

Com a entrada em vigor da Lei Federal n.º 9.605/98, o crime de poluição 
passou a ser regulado em seu artigo 54, que tem a seguinte redação: “Causar 
poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em 
danos a saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou destruição 
significativa da flora”. O artigo ainda traz formas qualificadas em seu parágrafo 
segundo, enquadrando as diversas formas de poluição do solo, do ar, da água, e as 
que sejam causadas por resíduos sólidos, líquidos e gasosos.

13  EMBRAPA. Fontes Agrícolas do Metano. Disponível em <http://www.cnpma.embrapa.br/projetos/index.
php3?sec=agrog:::86>. Acesso em 30 mar. 2007.
14  EMBRAPA. op. cit. p. 50 e 51
15  MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit. p. 520.
16  MACHADO, Paulo Affonso Leme. op. cit. p. 521.
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Quanto a poluição atmosférica, a legislação tutela a emissão abusiva, sendo 
primeiramente prevista em forma de contravenção, no artigo 38 da Lei de Contra-
venções Penais, quando positiva a punibilidade para a emissão de poluentes que 
danifiquem a atmosfera, sendo que a emissão de poluentes aqui tutelada é a que 
causa danos à saúde dos cidadãos. A lei 9605-98 ampliou a pena para a emissão 
abusiva de poluentes.

No entanto o grande problema da legislação é no que toca a questão de que 
não basta uma mera emissão para caracterizá-la, mas sim uma que seja abusiva ao 
ponto  que se possa ofender o ser humano e que seja pré-estabelecida por o Poder 
Público.

A atividade industrial vem regulada mais especificamente no artigo 60 da 
Lei de Crimes Ambientais, ao determinar que “construir, reformar, ampliar, insta-
lar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, 
obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos ór-
gãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares 
pertinentes” será crime punível.

A resolução 273 do CONAMA passou a regulamentar as atividades que 
necessitam de licença ambiental para o seu funcionamento, estando incluído a 
produção animal como um dos fatores que necessitam de todo o preenchimento 
dos requisitos públicos para que se evite um dano imprevisível ao meio ambiente, 
há um descaso por parte do Poder Público com uma das maiores fontes de eco-
nômicas do país que é a pecuária.  Não bastasse ser uma atividade presente no 
âmbito nacional em grande escala é uma grande emissora de gases, dentre eles, 
alguns pertencentes aos grupos elencados na Convenção de Viena como Poluidor 
da Atmosfera.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 Em razão do crescimento demográfico ocorrido na modernidade, houve para-
lelamente um avanço nos meios tecnológicos de produção, que a possibilitassem. 
Oriundo desta situação, a pecuária tomou rumos industriais, com o uso de tecno-
logia de ponta, o que possibilitou o incremento de sua produtividade. Surgindo 
então a “pecuária industrial”.

5.2 A pecuária industrial, no âmbito nacional e mundial, movimenta uma grande 
porcentagem da economia. Assim como todos os fortes ramos das indústrias, é 
uma atividade fortemente poluidora, atingindo o meio ambiente, diretamente ou 
indiretamente, de diversas formas.

5.3 O principal ponto deste estudo é demonstrar, através de que modos a indústria 
pecuária pode ser nociva ao meio ambiente e a saúde humana. Sendo um dos 
principais meios poluidores a produção de dejetos animais sem tratamento e seu 
excessivo volume decorrente da grandiosa população mundial de bovinos, suínos, 
eqüinos, aves, entre outros.
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5.4 Outro ponto importante abordado nesta tese é a correlação da importância da 
pecuária na economia nacional com o descaso sobre os reflexos desta atividade, 
tendo em vista não haver estudos técnicos, assim como a regulamentação ou qual-
quer norma legal sobre o tema.

5.5 Por fim, a legislação brasileira embora seja rigorosa com relação à poluição 
industrial, não enquadra a atividade pecuária como uma indústria de fato nos ter-
mos legais, não havendo uma fiscalização para este setor. Isto nos leva a concluir 
a necessidade de regulação do tema pelo Poder Público, afim de assegurar uma 
produção animal não nociva ao meio ambiente.
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1. INTRODUÇÃO

A discussão sobre o conceito de liberdade e a possibilidade de seu exercício 
é tão complexa quanto antiga. Na Antigüidade Clássica já se investigava o con-
teúdo daquele que se tornaria o mais elementar dos direitos em uma ordem de-
mocrática, quer como problema ético, quer como problema político. Na dialética 
histórica, não faltaram sectários dos mais ilustres de correntes deterministas ou 
fatalistas a infirmar a possibilidade da liberdade, bem assim não poucos foram e 
o são os prosélitos da posição incisivamente inversa.

Malgrado toda a extensão da discussão, há quem considere que não foi possí-
vel, ainda, se conceituar a expressão de forma suficientemente abrangente diante da 
multiplicidade dos atributos nela inserido. E o presente trabalho, longe de pretender 
esgotar a temática, visa à abordagem da noção de liberdade do homem, a par do 
contexto contemporâneo, mas sem desconsiderar as raízes históricas, realidade esta 
marcada pela massificação do consumo e das culturas, despersonalização das rela-
ções sociais, cada vez mais virtuais, a intensificação das tecnologias, o crescimento 
populacional desmedido, os quais redundaram em problemas de ordem ecológica 
globais, ameaçando, inclusive, a continuidade da vida humana na Terra.

Questiona-se sobre o conceito e conteúdo da liberdade, em seu aspecto 
objetivo ou externo, bem assim suas limitações perante a realidade e ordem 
jurídica brasileiras, do mesmo modo que analisa suas relações com a ética e 
a responsabilidade civil, especialmente a ambiental, não se olvidando da in-
terdisciplinaridade do conceito, que se constitui objeto da Filosofia — mais 
especificamente da Ética —, da Política e do Direito, gravitando em tais áreas 
do saber com a mesma intensidade.
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2. O PROBLEMA DA LIBERDADE

A multiplicidade de entendimentos e respostas às questões sobre a essência 
e a possibilidade de existência da liberdade sempre pautou as discussões sobre 
a temática. E duas explicações possíveis constituem-se em duas objeções rele-
vantes, as quais, em suma, podem ser enunciadas nos seguintes termos: (1º) não 
há liberdade, pois que o humano é um ser completamente determinado por leis 
e causas a condicionar seus pensamentos, sentimentos e ações. A realidade é um 
todo existente em si e por si, a agir sobre o homem e o inserir numa rede de causas 
e efeitos, condições e conseqüências. O curso da vida já está definido, seja por cir-
cunstâncias naturais — mecânicas, fisiológicas ou psíquicas (determinismo) —, 
seja por intervenção de forças transcendentes superiores, de um Deus (fatalismo). 
A liberdade, portanto, consistiria em mera ilusão ou devaneio humano. Por outro 
lado, (2º) não há lugar para a liberdade, porquanto ser a realidade imprevisível e 
mutável. Neste contexto é impossível a deliberação e decisão racionais, inexistin-
do curso da vida sobre o qual possa haver intervenção humana1.

O determinismo inspirou idéias acerca dos atos volitivos humanos. Sócrates, 
conforme aduz Pedro Lessa, fora o primeiro filósofo a atentar ao mecanismo da 
vontade humana, tendo este pontificado que o “conhecimento do bem nos arrasta 
irresistivelmente a praticá-lo: todo homem quer necessariamente a sua felicidade, a 
realização do maior bem possível. A prática do mal só se explica pela ignorância do 
bem contrário” (Lessa, 2000, p. 128). Assim também Platão, para quem aquele que 
o mal pratica não passa de um escravo da ignorância: “a virtude é a vontade deter-
minada pela ciência do bem” (Lessa, 2000, p. 128), e outros tantos — os Estóicos, 
Santo Agostinho, Santo Tomas de Aquino —, difundiam a idéia determinista2.

Não obstante, a expressividade dos pensadores que teorizaram as doutrinas de-
terministas, estas não são hábeis a infirmar a existência da liberdade. Ora, o homem 
faz parte e encontra-se condicionado pela natureza. Entretanto, como bem acentua 
José Afonso da Silva (1990, p. 205), exatamente por constituir-se em ser social,

É criador e produto da história e suas relações com a natureza, seu conhe-
cimento da natureza e sua ação sobre ela estão condicionados por suas relações 
sociais com os outros homens”. Assim, o homem se torna cada vez mais livre na 
medida em que amplia seu domínio sobre a natureza e sobre as relações sociais. O 
homem domina a necessidade na medida em que amplia seus conhecimentos sobre 
a natureza e suas leis objetivas. Então, não tem cabimento a discussão sobre a exis-
tência e não existência da liberdade humana com base no problema da necessidade, 
do determinismo ou da metafísica do livre arbítrio, porque o homem se liberta no 
correr da história pelo conhecimento e conseqüente domínio das leis da natureza, 
na medida em que, conhecendo as leis da necessidade, atua sobre a natureza real e 
social para transformá-la no interesse da expansão de sua personalidade.

1  Aos argumentos expostos correspondem os pares de opostos enfatizados por Marilena Chauí (1997, p. 358): (a) necessi-
dade-liberdade; (b) contingência-liberdade.
2  Cf. Lessa, 2000, pp. 127-133.



Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students 495

O fatalismo, por sua vez, rui a uma análise argumentativa criteriosa, por-
quanto suas premissas levarem a duas conclusões contrárias. E se infere com Pe-
dro Lessa, ao exemplificar, arrimado em Fouillé, o “absurdo do raciocínio dos 
fatalistas”. Recorda Lessa a frase repetida ao soldado muçulmano: de nada serve 
fugir. Por outro lado, de nada serve permanecer e resistir, uma vez que o que 
tem de ocorrer, fatalmente ocorrerá. “Fiquemos, porque não vale a pena fugir; 
fujamos, porque não vale a pena ficar” (Lessa, 2000, p. 125).

Outrossim, a contingência — que encontra representação mítica, a exemplo 
da fatalidade, figurada pelas três Parcas ou Moiras, sendo que aquela (ou o acaso) 
é retratada pela Fortuna, mulher volúvel e caprichosa, inconstante, incerta e cega3 
— não resiste a uma análise mais detida sobre seus fundamentos. Deveras, a rea-
lidade é mutável, mas não de todo imprevisível. A realidade, como dito, condicio-
na, mas não determina o homem. Assim, é perfeitamente possível a deliberação e 
decisão racionais, de forma a intervir decisivamente no curso da vida.

O homem, registra Hannah Arendt, cria suas próprias condições de existên-
cia e é condicionado por elas, o que não importa, entretanto, em ser determinado 
pela natureza ou pelos artificialismos engenhosos de suas criações. Afinal,

A condição humana compreende algo mais que as condições nas quais a 
vida foi dada ao homem. Os homens são seres condicionados: tudo aquilo com 
o qual eles entram em contato torna-se imediatamente uma condição de sua 
existência. O mundo no qual transcorre a vita activa consiste em coisas produ-
zidas pelas atividades humanas; mas, constantemente, as coisas que devem sua 
existência exclusivamente aos homens também condicionam os seus autores hu-
manos (...) Por outro lado, as condições da existência humana — a própria vida, 
a natalidade e a mortalidade, a mundanidade, a pluralidade e o planeta Terra 
— jamais podem “explicar” o que somos ou responder a perguntas sobre o que 
somos, pela simples razão de que jamais nos condicionam de modo absoluto 
(Arendt, 2003, pp. 17 e 19).

A rejeição às teses deterministas e fatalistas, portanto das doutrinas da ne-
cessidade e da contingência, ensejaram o surgimento de teorias das mais diversas 
para explicar a liberdade. Um desses aspectos consiste exatamente na investiga-
ção sobre o livre-arbítrio — liberdade moral ou interna. A par da ampla variedade 
de concepções acerca da temática, sejam especulações de ordem filosófica ou vin-
culadas à Ciência da Psicologia, os mecanismos de manifestação da vontade no 
mundo interior do homem, enquanto liberdade do querer ou poder de decisão en-
tre duas possibilidades opostas, hodiernamente apresentam-se incontestes, cuja 
relevância da investigação pode ser justificada em termos metafísicos. Entretanto, 
no plano prático, na concretude do agir humano, não encontra o mesmo respaldo. 
Neste, o que interessa examinar é a possibilidade de determinar-se em consonân-
cia com a opção manifestada, se possui condições objetivas para tanto, agindo-se 

3  Chauí, 1997, p. 360.
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livremente. Nesse sentido, o presente estudo perpassa a investigação da liberdade 
em seu prisma objetivo, a expressão externa do querer individual4.

N’outro quadrante, no concernente à questão, Marilena Chauí bem registra 
a existência de três grandes concepções filosóficas a respeito da liberdade (Chauí, 
1997, pp. 360-7).

A primeira grande teoria filosófica é devida a Aristóteles (Ética a Nicôma-
co), segundo o qual é livre aquele que é causa interna de sua ação ou decisão de 
não agir. Trata-se da espontaneidade plena do agente, do “princípio para escolher 
entre alternativas possíveis, realizando-se como decisão e ato voluntário” (Chauí, 
1997, p. 360). Enfim, do poder individual incondicionado para escolher, “em in-
teira independência das necessidades da vida e das relações dela decorrentes”5.

Concepção a opor-se ao que é condicionado externamente (necessidade) e 
ao que acontece sem escolha deliberada (contingência), a qual Sartre aderiria sé-
culos mais tarde (Século XX), contudo com uma particularidade: nada escapa ao 
crivo da liberdade, posto ser esta incondicional. A liberdade é, assim, a “escolha 
incondicional que o próprio homem faz de seu ser e de seu mundo”. Destarte, 
conformar-se ou resignar-se constitui decisão individual e livre, tanto quanto o 
inverso, bem assim julgar-se enfraquecido ou fatigado: tudo isso é manifestação 
da liberdade. Por isso — afirmara Sartre —, “estamos condenados à liberdade” 
(Chauí, 1997, p. 361).

A segunda concepção de liberdade pelo estoicismo — ressurgindo no século 
XVII com Espinosa e XIX com Hegel e Marx. Conservam a idéia aristotélica de 
autodeterminação ou ser causa de si, agindo espontaneamente por força interna 
própria. A liberdade, entretanto, não é ato individual, mas atividade do todo — a 
Natureza, para os estóicos e Espinosa; a Cultura para Hegel; a formação histórico-
social para Marx. Caracteriza-se como o poder do todo para agir em conformida-
de com princípios e preceitos próprios (Cf. Chauí, 1997, p. 361).

Aqui, não há oposição entre liberdade e necessidade, posto ser esta a manei-
ra pela qual aquela se manifesta. Desse modo, como se pode afirmar a existência 
de liberdade? A esta questão Marilena Chauí assevera haver duas respostas:

1. a primeira afirma que o todo é racional e que suas partes também o são, 
sendo livres quando agirem em conformidade com as leis do todo, para o 
bem da totalidade;

2. a segunda afirma que as partes são de mesma essência que o todo e, por-
tanto, são racionais e livres como ele, dotadas de força interior para agir 
por si mesmas, de sorte que a liberdade é tomar parte ativa na atividade do 
todo. Tomar parte ativa significa, por um lado, conhecer as condições es-
tabelecidas pelo todo, conhecer suas causas e o modo como determinam 
nossas ações, e, por outro lado, graças a tal conhecimento, não ser um 

4  Cf. Lessa, 2000, pp. 123-61; Silva, 1990, p. 205. Aliás, José Afonso da Silva é enfático ao afirmar que o debate sobre a 
liberdade interna não leva a nada.
5  Arendt, 2003, p. 20. A partir de análise dos escritos de William L. Westermann, a autora consigna que “a liberdade, na 
época, era concebida como consistindo em ‘status, inviolabilidade pessoal, liberdade de atividade econômica e direito de 
ir e vir’” (pp. 20-1).
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joguete das condições e causas que atuam sobre nós, mas agir sobre elas 
também. Não somos livres para escolher tudo, mas o somos para fazer 
tudo quanto esteja de acordo com nosso ser e com nossa capacidade de 
agir, graças ao conhecimento que possuímos das circunstâncias em que 
vamos agir (Chauí, 1997, p. 362).

Há que se destacar, ainda, a terceira corrente de pensamento acerca da liberda-
de, na qual os elementos identificadores das concepções anteriores são aglutinados 
numa noção nova. Para os seus adeptos não há poder incondicional de escolha. Este, 
em verdade, é condicionado por circunstâncias naturais, psíquicas, culturais e histó-
ricas. Porém, afirma-se que a liberdade não está ligada à capacidade do homem de 
querer alguma coisa, mas na possibilidade efetiva de fazer algo.

A liberdade é, pois, a capacidade para perceber as possibilidades de mudan-
ça do curso de uma situação e o poder para realizar tais ações, dando-lhe outra 
direção ou outro sentido. É a liberdade encarada como fator de mudança do sta-
tus quo, exercida diante de prognósticos e condicionantes, mas não precisamente 
ligado a eles, nem a mera vontade, nem ao acaso. “A liberdade é a consciência 
simultânea das circunstâncias existentes e das ações que suscitadas por tais cir-
cunstâncias, nos permitem ultrapassá-las” (Chauí, 1997, pp. 362-3).

3. LIBERDADE E RESPONSABILIDADE

Os seres humanos são condicionados, mas nunca determinados, como ficou 
suficientemente claro em linhas pretéritas. Esse enunciado influi na concepção de 
liberdade, cujo conceito centra-se no poder de autodeterminar-se e agir de acordo 
com os ditames da razão, considerando-se os condicionamentos da natureza, meio 
ambiente, pelo contexto social, histórico, cultural, político, econômico, psicoló-
gico. Por outro lado, a liberdade possui várias expressões externas — por isso são 
chamadas no Direito Constitucional Positivo de liberdades —, a compreender, na 
classificação de José Afonso da Silva (1990, pp. 208-9), cinco grandes grupos: 
(a) liberdade da pessoa física (liberdades de locomoção, de circulação); (b) li-
berdade de pensamento (opinião, religião, informação, artística, comunicação do 
conhecimento); (c) liberdade de expressão coletiva (de reunião, de associação); 
(d) liberdade de ação profissional (livre escolha e de exercício de trabalho, ofício 
e profissão); (e) liberdade de conteúdo econômico e social (liberdade econômica, 
livre iniciativa, liberdade de comércio, liberdade ou autonomia contratual, liber-
dade de ensino e liberdade de trabalho).

Para Marilena Chauí (2003, pp. 362-3): “A liberdade é a consciência simul-
tânea das circunstâncias existentes e das ações que, suscitadas por tais circunstân-
cias, nos permitem ultrapassá-las”. Nesse sentido, inolvidável a noção de liber-
dade exposta por José Afonso da Silva (1990, p. 207), para quem esta consiste na 
“possibilidade de coordenação consciente dos meios necessários à realização da 
felicidade pessoal”. E continua:

Nessa noção, encontramos todos os elementos objetivos e subjetivos neces-
sários à idéia de liberdade; é o poder de atuação sem deixar de ser resistência à 
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opressão; não se dirige contra, mas em busca, em perseguição de alguma coisa, que 
é a felicidade pessoal, que é subjetiva e circunstancial, pondo a liberdade, pelo seu 
fim, em harmonia com a consciência de cada um, com o interesse do agente. Tudo 
que impedir aquela possibilidade de coordenação dos meios é contrário à liberdade. 
E aqui aquele sentido histórico da liberdade se insere na sua acepção jurídico-po-
lítica. Assim, p. ex., deixar o povo na ignorância, na falta de escola, é negar-lhe a 
possibilidade de coordenação consciente daqueles meios; oprimir o homem, o povo, 
é retirar-lhe aquela possibilidade etc. Desse modo, também, na medida em que se 
desenvolve o conhecimento, se fornecem informações ao povo mais se amplia a sua 
liberdade com abrir maiores possibilidades de coordenação de meios necessários à 
expansão da personalidade de cada um (Silva, 1990, 207).

Só tem sentido pensar a liberdade sob o aspecto da relação do homem com 
seu semelhante e da ação humana sobre o meio ambiente. Conseqüentemente, 
seus limites são intrínsecos à própria noção de liberdade. Ora, desde a Declaração 
de 1789, a noção de liberdade consiste “em poder fazer tudo o que não prejudi-
que a outrem: assim, o exercício dos direitos naturais do homem não têm outros 
limites senão os que asseguram aos demais membros da sociedade o gozo dos 
mesmos direitos. Esses limites somente a lei poderá determinar”. A lei, entretanto, 
“não pode proibir senão as ações nocivas à sociedade” (Cf. Silva, 1990, p. 207).

Aliás, a lei — normal, regular, moral e legitimamente instituída —, é garan-
tia e limite objetivo da liberdade. E pensar a legitimidade da lei é pensar etica-
mente, pois que implica valoração sobre a legitimidade dos limites postos à ação 
humana. Consoante se manifesta Miguel Reale, 

A experiência jurídica representa a especificação de uma forma de tutela ou 
de garantia social do que é valioso. E se dissermos que nada é tão valioso como a 
possibilidade de realizar livremente novos bens valiosos, compreenderemos que o 
problema da liberdade se põe no âmago da experiência do direito, como de toda ex-
periência ética, pela razão fundamental de ser a liberdade a raiz mesma do espírito.

Consoante observação de Wilhelm Windelband (1848-1915) só é possível 
falar de preceito, ou de norma de conduta e de sua vigência, admitindo-se que 
existe no homem um poder capaz de saltar por cima das funções naturalmente 
necessárias da vida psíquica, possibilitando o cumprimento da prescrição norma-
tiva: esse poder é a liberdade, domínio do homem sobre sua consciência, “a de-
terminação da consciência empírica pela consciência normativa”. Donde pode 
dizer-se que a Ética é a realização da liberdade, e que o Direito, momento essen-
cial do processo ético, representa a sua garantia específica, tal como vem sendo 
modelado através das idades, em seu destino próprio de compor em harmonia, 
liberdade, normatividade e poder (Reale, 2002, p. 219).

A liberdade constitui-se, nos termos atuais, simultaneamente, como objeto da 
Ética e direito fundamental da pessoa humana (Constituição República de 1988, art. 
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5º6), e encontra limites na própria liberdade, demarcada pela contraposição entre os 
direitos dos cidadãos em suas relações intersubjetivas — o direito à liberdade limita 
o exercício da liberdade. Mas também o equilíbrio meio ambiental e sua preservação 
para as presentes e futuras gerações igualmente um direito fundamental. Vislumbra-
se, desse modo, um sentido de natureza negativa na noção de liberdade. Por conse-
guinte, erige-se em limite à ação humana sobre o meio, surgindo uma ética ambiental7, 
nos termos dos ensinamentos de José Renato Nalini (2003, p. 8), pois que

A compreensão da natureza como nicho vital conduz a consciência humana a ser 
protetora e vigilante. Dentre os paradoxos da civilização contemporânea, em que 
a vida parece às vezes tão desvaliosa, está a devotar-se valor acrescido a todas as 
suas manifestações. Enquanto a vida é banalizada, notadamente a vida do excluí-
do, proclama-se o valor transcendental de toda e qualquer forma de existência.

E citando a elucidativa lição de Miguel Reale (2002, p. 219), arremata:

Dessa preocupação resultou um novo retorno à natureza, não em sentido de 
admiração romântica, mas antes pela compreensão de que, subvertida ela, 
comprometida está para todo o sempre a existência do homem sobre a face da 
terra. É essa a razão básica da projeção de um valor novo de primeira grande-
za, o valor ecológico, ou do meio ambiente, que se situa, hoje em dia, entre os 
que denomino invariantes axiológicas [...] Denomino, invariantes axiológicas 
aqueles valores que, por significarem a máxima expressão e salvaguarda da 
existência e da dignidade do homem, deixam de ser considerados bens transitó-
rios e permutáveis, para assinalarem algo permanente e intocável.

Em assim sendo, o conceito de liberdade deve, necessariamente, trazer con-
sigo idéias limitativas da ação humana, uma vez que toda manifestação humana 
desencadeia o problema da responsabilidade8, como afirmara José de Aguiar Dias 
(1995, p. 2). Isso porque, como bem observa Caio Mário da Silva Pereira (1999, 
pp. 10-11), esta encerra um sentimento social e humano, respectivamente, pois o 
agente causador do dano constitui fator de desequilíbrio social, não se admitindo, 
portanto, que uma pessoa possa provocar mal à outra, exatamente em face da 
rede de punições que o permeia, desaguando na responsabilidade penal; de outro 
modo, enquanto sentimento humano, impõe-se que o mal perpetrado seja devi-

6  Eis o teor do dispositivo: “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”.
7  “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações”.
8  A responsabilidade, seja civil, seja penal, advém de ato contrário ao ordenamento. Ambas possuem o mesmo fato gera-
dor, qual seja, o comportamento humano. Ao passo que na esfera penal, o foco é o agente criminoso e sua repercussão no 
contexto social, o Direito Civil prioriza a vítima, buscando restaurar-lhe a situação primitiva, ressarcindo-lhe pelo prejuízo 
causado, por sua vez oriundo de violação a direito. Pelo prisma sociológico, a responsabilidade penal visa exclusivamente à 
paz social, enquanto a responsabilidade civil finaliza impor a determinada pessoa a obrigação de indenizar o dano causado 
a outrem, sendo, pois, seu fim precípuo, o restabelecimento do statu quo ante. Saliente-se ser comum o desencadeamento 
das duas espécies de responsabilidade por uma mesma conduta, sendo imputada ao agente, pelo Estado, a sanção penal, ao 
passo que é facultado à vítima, postular a reparação pelos danos sofridos na esfera cível.
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damente ressarcido através do favorecimento da vítima (responsabilidade civil). 
Ora, nesta última presente estará uma finalidade punitiva para o infrator “aliada a 
uma necessidade de que designo como pedagógica, a que não é estranha à idéia 
de garantia para a vítima e de solidariedade que a sociedade humana lhe deve 
prestar” (Pereira, 1999, pp. 10-11).

Muito embora não haja meios para se estabelecer sua exata origem, o certo 
é que, em todos os tempos, ao menos embrionariamente, desde que verificada as-
sociação humana, o problema da responsabilidade ser-lhe-á imanente, porquanto 
estar indissociavelmente ligada aos atos humanos, conscientes ou inconscientes, 
direta ou indiretamente. Sua significação e disciplina variarão de acordo com o 
processo de formação social, de suas normas de conduta, morais ou jurídicas (ou 
o resultado de sua imbricação).

No que tange à responsabilidade ambiental, no contexto das interações sociais 
globalizadas e em face do desenvolvimento tecnológico e do aumento expressivo da 
população, tal se mostra como vital fator de sobrevivência, sendo, portando, parâ-
metro limitativo da liberdade, não apenas para efeitos de regulação da vida social, 
mas, e sobretudo, para que se possa garantir a idéia de futuridade harmoniosa.

É, pois, a responsabilidade atributo da liberdade, e, na expressão significati-
va do meio ambiente no mundo moderno, torna-se a responsabilidade ambiental 
não apenas fator de limitação da vida humana, mas exigência biológica e social 
orientadoras da ação do homem na Terra. Assim, a racionalidade humana deve 
contemplar percepções da natureza, seja para a orientação das condutas humanas, 
seja para auxiliar a elaboração de políticas públicas comprometidas com as gera-
ções atuais e futuras. 

Tal ordenação teórica e prática da vida humana, voltada para a valorização 
do meio ambiente como atributo da liberdade, Enrique Leff considera válida à 
chamada “ecologização da ordem social”, como fonte de aperfeiçoamento de re-
gras jurídicas e culturais, de forma a se coibir abusos na exploração dos recursos 
naturais, no desenvolvimento das aglomerações urbanas, bem como na intensifi-
cação do desenvolvimento tecnológico.

De consignar-se, todavia, que a questão ambiental vai além da responsa-
bilidade de natureza negativa do homem, consistente em respeitar as liberdades 
dos demais, bem assim o próprio ambiente em que vive. Há a necessidade, por 
outro lado, de reconhecer a existência da responsabilidade de atuação positiva 
do homem frente à natureza, na medida em que sua participação direta e efeti-
va representa importante vetor no modelo de proteção ambiental estatuído pela 
Constituição da República de 1988.

Após prescrever o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equili-
brado, a regra inscrita no caput do art. 225 da Carta Política — citado anteriormen-
te — impõe aos cidadãos o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações, de modo a não limitar à figura do Estado o papel de preservação 
ambiental. O cidadão deixa de ser considerado agente passivo, passando a ter papel 
ativo, portador da titularidade do dever de preservar e defender o meio ambiente.

O Estado, por sua vez, deverá desenvolver e aperfeiçoar instrumentos que 
visem facilitar a participação dos cidadãos na implementação das políticas pú-
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blicas voltadas à proteção do ambiente. Seria ilógico prescrever teoricamente o 
dever de proteção do homem quanto ao ambiente, se não existissem meios pelos 
quais estes pudessem exercer efetivamente tal dever.

Nesse contexto, o estímulo à participação popular nas políticas estatais de 
preservação do ambiente, ou até mesmo em instituições organizadas da sociedade 
civil, bem como investimentos educacionais voltados à formação educacional da 
população, indicando os meios de efetivação do direito ao ambiente, dentre os 
quais se destaca a conscientização sobre a importância da ação popular9, consti-
tuem, indubitavelmente, ações positivas do Estado.

Com uma tal abrangência, é imperioso, ao Poder Público, o estabelecimento 
de meios de atuação para tornar efetivo o direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, o que é feito através da gestão ecológica, ou seja, do conjunto 
de ações do Poder Público, pautado em políticas públicas, distribuídas mediante 
organização de entidades para a proteção e defesa do ambiente e gerenciamento 
dos recursos naturais, inclusive, com o estabelecimento de instrumentos de con-
trole ambiental, quais sejam, a permissão, a autorização, a licença, o estudo de 
impacto ambiental, a definição de espaços ambientais especialmente protegidos, 
IPTU progressivo, dentre outros.

A Constituição, pois, consagra o direito fundamental ao meio ambiente, 
fixa-lhe as diretrizes gerais de proteção, preservação e recuperação, a cargo não 
só do Poder Público, mas da própria sociedade, além de consagrar os meios de 
atuação do Estado e dos cidadãos relativos ao meio ambiente.

Impende salientar, ainda, que o Estado deverá buscar amenizar circunstân-
cias que tantas vezes dificultam ou mesmo impedem o acesso dos cidadãos aos 
seus órgãos jurisdicionados — acesso à Justiça —, mormente em se tratando 
da tutela de direitos transindividuais. Nesse contexto, mostra-se imprescindível o 
estudo especialmente voltado a viabilizar a adequada tutela judicial dos direitos 
transindividuais, donde se inclui a tutela do ambiente, atendendo-se a uma neces-
sidade concreta e inadiável da sociedade.

Verifica-se, pois, a necessidade de aceleração da concretização da terceira 
onda renovatória do Direito Processual, exposta por Mauro Cappelletti e Bryant 
Garth (1998), tendente a atingir primordialmente o Judiciário e os procedimen-
tos judiciais, numa perspectiva voltada ao acesso à justiça, assistência jurídica 
e a tutela dos direitos meta-individuais. Consoante lecionam Capelletti e Garth 
(1998, pp. 70-1), 

O tipo de reflexão proporcionada por essa abordagem pode ser compreendida 
através de uma breve discussão de algumas das vantagens que podem ser ob-
tidas através dela. Inicialmente, como já assinalamos, esse enfoque encoraja 
a exploração de uma ampla variedade de reformas, incluindo alterações 

9  “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangei-
ros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: [...] LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio 
público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência”.
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nas formas de procedimento, mudanças na estrutura dos tribunais, o uso de 
pessoas leigas ou para profissionais, tanto como juízes quanto como defenso-
res, modificações no direito substantivo destinadas a evitar litígios ou facilitar 
sua solução e a utilização de mecanismos privados ou informais de solução dos 
litígios. Esse enfoque, em suma, não receia inovações radicais e compreensi-
vas, que vão muito além da esfera de representação judicial.

Ademais, esse enfoque reconhece a necessidade de correlacionar e adaptar o 
processo civil ao tipo de litígio. Existem muitas características que podem distin-
guir um litígio de outro. Conforme o caso, diferentes barreiras ao acesso podem 
ser mais evidentes, e diferentes soluções, eficientes [...].

Por conseguinte, o caminho à tutela jurisdicional abraça aspectos de acessi-
bilidade, com o fito de proporcionar uma maior efetividade aos direitos litígios, 
mormente no atinente de adequação dos procedimentos processuais, sendo tal 
aspecto, indiscutivelmente, de suma importância para a solução das controvérsias 
que envolvam a problemática ambiental. 

Tendo em vista a adequação da tutela jurisdicional à proteção ambiental, 
José Afonso da Silva (2004, pp. 318-26) enumera alguns instrumentos de atuação 
do Poder Público e da sociedade, destacando: (a) a ação penal, por meio da qual 
se apura a prática de ilícito penal ou contravencional definido nas leis ambientais; 
(b) a ação civil pública (CR, art. 129, inc. III), segundo Afonso da Silva, “o típico 
e mais importante meio processual de defesa ambiental” (2004, p. 320); (c) a ação 
popular (CR, art. 5º, inc. LXXIII), com vistas a anular ato lesivo ao meio ambien-
te; (d) o mandado de segurança coletivo (CR, art. 5º, inc. LXX), para as associa-
ções que tenham entre suas finalidades institucionais a proteção e defesa do meio 
ambiente, que se investem de legitimação para impetrá-lo; (e) a tutela cautelar, 
mediante ação cautelar ou medidas liminares ou antecipatórias; (f) a execução 
específica e o mandamento cominatório, que têm por objeto a obrigação de fazer 
ou não-fazer (cumprimento de atividade devida ou cessação de atividade nociva), 
sob pena de execução específica e/ou cominação de multa diária.

Por conseguinte, o acesso à Justiça não se resume ao acesso ao Judiciário, 
mas, sim, abarca a efetiva e adequada prestação da tutela jurisdicional – ordem 
jurídica justa, na medida de buscara defesa do ambiente.

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

4.1 O homem é livre, na medida em que possui o poder de autodeterminar-se e 
agir de acordo com os ditames da razão, muito embora seja um ser naturalmente 
condicionado, mas que igualmente, cria suas próprias condições de existência e é 
condicionado por elas.

4.2 A liberdade só pode ser pensada no contexto da relação do homem com seu 
semelhante, com a sociedade e com o meio ambiente. Desse modo, pensar a liber-
dade importa em refletir a questão ética, bem assim o direito, enquanto experiên-
cias normativas que garantem e limitam o agir humano; o exercício da liberdade 
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é limitado pelo direito de liberdade, o que significa dizer que liberdade constitui 
um limite em si mesma.

4.3 No mundo contemporâneo, e especificamente no Brasil, após o advento da 
Constituição da República de 1988, a qual alçou o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado a direito fundamental, a responsabilidade ambiental passa a ser ele-
mento limitador das liberdades, servindo como parâmetro para a manutenção da 
vida e para a continuidade da permanência do homem na ocupação da Terra.

4.4 Há a necessidade, ainda, de reconhecer a existência da responsabilidade de 
atuação positiva do homem frente à natureza, na medida em que sua participação 
direta e efetiva representa importante vetor no modelo de proteção estatuído pela 
Carta Política;

4.5 O Estado deverá aperfeiçoar instrumentos que visem facilitar a participação 
dos cidadãos na implementação das políticas públicas voltadas à proteção do 
ambiente, dentre os quais estimular a participação social em órgãos estatais de 
política ambiental, bem como promover condições de acessibilidade aos jurisdi-
cionados, desde aspectos materiais — gratuidade judiciária —, até a adequação 
dos procedimentos à tutela de direitos transindividuais.
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1. INTRODUÇÃO

A Declaração Universal dos Direitos das Águas, em seu art.2º, enfatiza a 
importância da água como condição essencial de vida na Terra, uma vez que 
“sem ela não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, 
a cultura ou a agricultura”1.

A água pode ser considerada o bem mais precioso do milênio e, segundo 
Virgínia Amaral da Cunha Scheibe2 (2002): “(...) neste século, ela representará o 
que o petróleo representou no século passado, inclusive em valores.”

O planeta Terra é composto de ¾ de água, motivo pelo qual é chamado 
“Planeta Azul”. Ocorre que, efetivamente, 97,5% deste total formam os oceanos 
e mares, ou seja, não serve sequer para o uso industrial, e apenas 2,5% é de água 
doce. Desse último percentual, 1,5% é constituído das geleiras, calotas polares e 
águas subterrâneas3, assim, de toda a água disponível no mundo, resta apenas 1% 
que é consumível, correspondendo aos rios e lagos4.

O percentual de água disponível para o consumo humano é mal distribuído 
no mundo, e a poluição hídrica diminui ainda mais a quantidade deste bem para 
a população, fatores estes que contribuem para que mais de 1 bilhão de pessoas 
não disponha de água suficiente para o consumo5.

1  A ONU redigiu este documento em 22 de março de 1992
2  SCHEIBE, Virgínia Amaral da Cunha, O regime constitucional das águas. Revista de Direito Ambiental. nº25, p.207-
218,São Paulo, Instituto o Direito por um Planeta Verde, janeiro-março de 2002.
3  Importante ressaltar que as águas subterrâneas estão, a cada dia, mais poluídas.
4  REBOUÇAS, Aldo da C. Água doce no Brasil e no Mundo. Águas Doces no Brasil. 2. ed.,p.7, São Paulo 
Escrituras, 2002.
5  AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Introdução ao Gerenciamento de Recursos Hídricos. Brasília: ANA, ANEEL, 
[s.d] (Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos, CD n.2)



506 11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

A exemplo, o Brasil possui a maior disponibilidade hídrica do planeta 
(13,8% de toda água doce do mundo), podendo, portanto, ser considerado um 
país privilegiado.

Os rios são as principais fontes de água doce disponíveis no mundo atual-
mente. O Brasil tem o maior rio em volume de água e o segundo maior rio em 
extensão, que é o rio Amazonas. Ele é um rio transfronteiriço, pois tem seu curso 
em vários países, como o Peru, Colômbia e Brasil. Para regular a navegação e a 
utilização racional dos recursos hídricos na região foi firmado, em 1980, o Tratado 
de Cooperação Amazônica.

Em âmbito internacional temos vários rios transfronteiriços, como o Reno, o Nilo, 
o Congo e o Danúbio. Todos eles têm tratados que os regulam, como, por exemplo, o 
acordo relativo à Comissão Internacional para a proteção do Reno contra a poluição6.

Todos estes tratados, ao fazer uma gestão de rios internacionais, adotam, 
como princípio basilar, o da Cooperação, seguidos de outros como o da Precaução 
e do Poluidor-Pagador, que serão analisados no decorrer do artigo.

A obediência destes princípios é importante devido ao grande número de aci-
dentes envolvendo poluição transfronteiriça ocorridos no mundo, como, por exem-
plo, o acidente ocorrido na fábrica de Sandoz e alguns litígios internacionais envol-
vendo rios tranfronteiriços, como, por exemplo, o caso Gabcikovo-Nagymaros. 

Ante o exposto, será analisado os principais aspectos da água em âmbito mundial. 

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A importância da água para a sobrevivência da humanidade passou a ser re-
almente percebida quando esse recurso ambiental7 já não estava sendo encontrado 
em grande quantidade em algumas regiões do mundo, locais em que, tradicional-
mente, a sua falta nunca fora sentida antes.

Estima-se que mais de 40% da população mundial vive em condições de 
tensão de água e este percentual está estimado para crescer para 50% até 2025. O 
fluxo de ameaça dos reservatórios são de dois modos: aumentando o uso e dimi-
nuindo a qualidade como resultado da poluição8. (tradução nossa) 

A poluição ambiental pode ser considerada o principal fator da crise9, uma 
vez que, a partir da Revolução Industrial, a preocupação humana centrou-se na 
industrialização, sem maiores preocupações com o meio ambiente. 

A escassez da água decorre também do aumento da população mundial, pois, 
na medida em que mais pessoas passam a consumir água, juntamente com o au-
mento da poluição hídrica, é natural que a quantidade de água potável diminua10.

6  SOARES,Guido Fernandes Silva. Direito Internacional do Meio Ambiente: emergências, obrigações e responsabilida-
des OLHAR EDIÇÃO. São Paulo:Ed.Atlas, 2001,p.111.
7  A lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6938/81), em seu art. 3º, inc. III, dispõe que são “recursos ambientais: a atmosfe-
ra, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e os elementos da biosfera.”
8  SANDS, Philippe. International Environmental Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
9  VIEGAS,Eduardo Coral Viegas. Visão Jurídica da Água. Porto Alegre, Livraria do Advogado:2005, p.27
10  Ibiden, p.32
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O desperdício também é um sério fator da crise. Enquanto a média mundial 
de perdas nas redes de distribuição é cerca de 10%, no Brasil, por exemplo, o 
desperdício chega a 30%, e no Nordeste estima-se que ocorre 60% de perda nos 
canos antes de chegar aos domicílios.

O cotidiano dos brasileiros também contribui para isso, uma vez que grande 
parte da população não tem consciência do consumo irracional de água, tendo em 
vista que a cultura do desperdício ainda domina o país.

Para exemplificar o exposto, são gastos 12 litros de água para escovar os 
dentes com a torneira aberta. Para economizar 11,5 litros basta que se molhe a 
escova, feche a torneira e enxágüe a boca usando um copo11.

Outro exemplo típico do desperdício é o banho. Tomando um banho de quin-
ze minutos com o chuveiro ligado são gastos 144 litros de água. O consumo cai 
para 48 litros fechando-se o registro enquanto se ensaboa12.

Conclui-se, dessa forma, que a escassez de água está relacionada à falta de pre-
ocupação de alguns governantes, e pela falta de consciência ambiental da população, 
uma vez que grande maioria não tem conhecimento da atual situação mundial.

2.1 A água como direito fundamental

A água é indispensável para a vida humana, animal e vegetal, e o direito à 
vida (art.5º caput da CR) está consagrado em nosso ordenamento jurídico como 
um direito fundamental de primeira geração13. 

Segundo André Ramos Tavares14 (2002): “O conteúdo do direito à vida assu-
me duas vertentes. Traduz-se, em primeiro lugar, no direito de permanecer exis-
tente, e, em segundo lugar, no direito a um nível adequado de vida, compatível 
com a dignidade da pessoa humana.”

Portanto, não basta que a população tenha acesso apenas a uma quantidade 
de água que lhe permita apenas a continuidade de vida, é necessário que a água 
seja potável e fornecida em quantidade suficiente a garantir às pessoas vida com-
patível com a dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos de Repú-
blica Federativa do Brasil (art.1º, inc. III, CR).

O jurista José Afonso da Silva15(2003) discorre que “dignidade da pessoa 
humana é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamen-
tais do homem, desde o direito à vida.”

Portanto, pode-se dizer que a água representa um direito fundamental por 
ter uma ligação estreita com os estes, tais como a vida, a saúde e a dignidade da 
pessoa humana.

11  NALINI, Renato. Ética Ambiental.Campinas.Editora Milennium:2003. p.57
12  Ibidem, p.57
13  A doutrina moderna diferencia os direitos fundamentas de primeira, segunda e terceira gerações baseando-se na ordem 
cronológica em que passaram a ser constitucionalmente reconhecidos. De acordo com Manuel Gonçalves Ferreira Filho em sua 
obra “Direito Humanos Fundamentais” conclui que “a primeira geração seria  a dos direitos de liberdade, a segunda, dos direitos 
de igualdade, a terceira, assim, complementaria o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade.”
14  TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva,2002, p. 387.
15   SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo.São Paulo: Malheiros, 2003,p.105
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Dessa forma, é necessário que se proteja e resguarde a água para as pre-
sentes e futuras gerações, pois, de acordo com Paulo Afonso Leme Machado16 
(2002): “negar água ao ser humano é negar-lhe direito à vida”.

3. DISCUSSÃO

3.1 Discussão doutrinária acerca do conceito de rios internacionais

A discussão de problemas relacionados aos cursos d’água internacionais in-
tensificou-se nos últimos anos, tanto na doutrina jurídica brasileira, quanto na 
estrangeira17. Dessa forma, torna-se imprescindível um estudo mais aprofundado 
acerca do tema em questão18. 

Há uma discussão doutrinária acerca da utilização dos conceitos de rios in-
ternacionais, bacia de drenagem internacional ou curso d’água internacional no 
que tange a proteção ambiental das águas. Estes três conceitos serão analisados e 
será escolhida a melhor terminologia a ser usada no artigo.

De acordo com o direito internacional tradicional, os rios eram classificados 
como internos ou internacionais. O critério distintivo de um rio nacional eram as 
limitações de um Estado, no que se referia aos poderes deste para controlar a sua 
navegabilidade. Existia a coisificação do rio e as noções de propriedade ou domí-
nio. O primeiro passo para descoisificar o rio foi a constatação de que um rio é 
parte de um complexo hidrográfico e humano mais amplo que uma simples via de 
acesso aquática no interior dos Estados. 

Os rios internacionais se dividiam em fronteiriços (ou contíguos) ou sucessi-
vos. Estes atravessavam as fronteiras de dois ou mais Estados e aqueles se serviam 
de limites entre dois ou mais Estados19.

Poderia ocorrer ainda de um rio ser sucessivo e fronteiriço ao mesmo tempo. 
Neste caso, um mesmo rio teria que fazer fronteira com dois Estados e ainda atra-
vessar os territórios destes dois20.

A construção do conceito de soberania, naquela época, determinava que o 
Estado poderia usar o curso d’água que estivesse em seu território nacional da 
forma que mais lhe fosse conveniente, não importando se aquele rio passasse a 
correr para outro Estado.

Em 1966, na 52º Conferência da International Law Association na cidade 
de Helsique, Finlândia, foram discutidas e aprovadas as chamadas “Regras de 
Helsinque”, que se refere à utilização de águas dos rios internacionais, surgindo, 
assim, o conceito de bacia de drenagem.

16  MACHADO, Paulo Afonso Leme. Recurso Hídricos Direito Brasileiro e Internacional. São Paulo, Ed. Malheiros, 
2002,p.13.
17  Por exemplo, as discussões sobre os rios Reno, Mekong, Nilo e Sandoz. 
18  Veja-se o conflito no Oriente Médio e a negativa de Israel desocupar a Cisjordânia devido às nascente que lá existem.
19  SOARES,op.cit. ,p.108
20  SILVA,G.E do Nascimento. A utilização dos rios internacionais e o Mercosul. In: CASELLA, Paulo Borba (Coord.) 
Contratos Internacionais e direito econômico no Mercosul após o término do período de transição.p.504-517
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De acordo com as Regras de Helsinque 

“uma bacia de drenagem internacional é uma área geográfica que cobre dois 
ou mais Estados determinada pelos limites fixados pelos divisores de água, 
inclusive pelas áreas de superfície e as subterrâneas, que desembocam num 

ponto final comum”21.

Assim, para este conceito, não apenas um rio é internacional, e sim toda a ba-
cia da qual ele faz parte. Dessa forma, caso um curso d’água esteja situado em terri-
tório nacional, mas pertença a uma bacia internacional, assim será considerado.

Este conceito leva em consideração também o ciclo hidrológico, incluindo 
o estado gasoso das águas (ar atmosférico) e o estado sólido (geleiras e calotas 
polares), uma vez que, ao voltarem para o estado líquido, juntam-se aos rios da 
bacia e trazem consigo todo o volume de poluição que contém.

Ocorre que a terminologia bacia de drenagem internacional foi rejeitada pela 
Comissão de Direito Internacional da ONU, a qual trabalhou vinte e um anos na 
elaboração de um Projeto de Artigos sobre o Direito dos Usos dos Cursos d’Água 
Internacionais para Fins Distintos da Navegação, que foi aprovado por 103 países 
na forma de Convenção22.

Neste projeto foi adotada a metodologia de não se referir a rios internacio-
nais, mas a cursos d’águas internacionais.Entende-se cursos d’água internacio-
nais “ como aqueles em que algumas de suas partes se encontram em Estados 
distintos”, e curso d’água “como um sistema de águas de superfície e subterrâneas 
que, em virtude de sua relação física, constituem um conjunto unitário e que nor-
malmente fluem a um término comum”23.

Este conceito pode ser enfocado de duas maneiras:
“(a)- Considerando-se os aspectos de utilização de suas águas, nos mais va-

riados setores, ao lado da navegação, e outros usos alternativos de recursos hídri-
cos (como as construções de obras hidráulicas ou desvio de suas águas 24, e (b), 
levando-se em consideração os aspectos de proteção ambiental de suas águas em 
particular, os relacionados à poluição transfronteiriça”25.

A primeira finalidade deste conceito, ou seja, para o uso múltiplo das águas 
dos rios, a terminologia utilizada pelos doutrinadores é a de rios internacionais.

No que tange à proteção ambiental das suas águas, há uma pequena diver-
gência entre os conceitos de bacia de drenagem internacional e cursos d’água 
internacionais. Dessa forma, será feita a escolha da terminologia a ser usada.

21  FILHO,Armando Galho Yahn. Aspectos Jurídico-Ambientais da Utilização dos Cursos D’Água Internacionais p.51-70. 
In Congresso Internacional  de Direito Ambiental(7:2003: São Paulo, SP) Direito, Água e Vida -Law, Water and the Web 
of Life .Organizado por Antônio Hermam Benjamim.
22  SOARES, op.cit., p.109
23  Convenção de Helsink, art.2º, a, b
24  Para mais informações sobre os usos múltiplos das águas, ver art.10 da Lei n.9433 de 31 de agosto de 1981- Lei de 
Política Nacional do Meio ambiente.
25  Polution of International Rivers, in Recuiel des Cours, 1984, III, t. 186.  Apud. SOARES, Guido Fernando Silva. 
Direito Intenacional do Meio Ambiente. São Paulo:Ed.Atlas, 2001, p.108.
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Modernamente, sob a óptica do Direito Internacional do Meio Ambiente, um rio 
é parte de um complexo hidrográfico e humano mais amplo que uma simples via de 
acesso aquática no interior dos Estados, estando correlacionado à definição de “recur-
so natural compartilhado- RNP”26. Este conceito compreende as águas subterrâneas e 
prioriza a poluição do meio aquático e não unicamente a realidade de um rio.

A Conferência de Estocolmo27 em 1972 fez com que a expressão RNP fosse 
considerada um limite do direito, uma vez que, por atenderem às demandas de di-
ferentes Estados, não podem ser mal utilizados por uns, a fim de que todos possam 
usufruir da mesma maneira, atendendo às suas necessidades.28. 

Assim, é um fato incontestável a idéia de unidade física atribuídas às bacias 
hidrográficas, que são interligadas através de seus rios principais e afluentes e 
ciclo hidrológico.

Importante ressaltar que o Tratado da Bacia do Prata firmado entre Argenti-
na, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai em 1969 adota a noção moderna de bacia 
de drenagem como unidade de cooperação, se referindo a todo o meio ambiente 
sócio-econômico e natural da bacia29.

Pelos motivos acima expostos, conclui-se que, os cursos d’águas internacio-
nais devem ser regulados com base na teoria da bacia de drenagem internacional. 
Entretanto, como vivemos em uma figura do Direito Internacional que determina 
a liberdade dos Estados em gerenciar os recursos que estão em seus territórios em 
razão da sua soberania e territorialidade, é mais plausível adotar o conceito de 
cursos d’água internacionais, uma vez que, na prática, a regulamentação de rios 
pelo conceito de drenagem internacional é bastante complexo.

A exemplo disso, no Brasil, temos a Lei 9433, que institui a Política Nacio-
nal dos Recursos Hídricos. Esta lei é pautada pelo princípio do uso da água (o uso 
deste recurso natural nunca será proibido), e pelo princípio da descentralização (a 
gestão da água é descentralizada). Compete ao Comitê de Bacias Hidrográficas 
fazer a gestão descentralizada da água de forma a garantir o acesso eqüitativo à 
população. Portanto, o Estado deve fazer uma regulamentação do rio e não da 
bacia hidrográfica, para que se atinja o objetivo da referida lei. 

Dessa forma, o conceito adotado neste artigo será o de cursos d’águas in-
ternacionais.

3.2 Poluição transfronteiriça 

Em 1979, o Institut de Droit Internacional definiu a poluição referente aos 
rios e lagos como “toda alteração física, química ou biológica da composição e 

26  FILHO,Armando Galho Yahn. Aspectos Jurídico-Ambientais da Utilização dos Cursos D’Água Internacionais p.51-70. 
In Congresso Internacional de Direito Ambiental(7:2003: São Paulo, SP) Direito, Água e Vida -Law, Water and the Web 
of Life .Organizado por Antônio Hermam Benjamim.
27  Em 1972 foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente, em Estocolmo, Suécia, 
para debater as questões sobre meio ambiente e desenvolvimento.
28  FILHO, op.cit.,p.55
29  Ibidem p.59. Ver também art. 1º do Tratado da Bacia do Prata.
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da qualidade das águas, que resultam de ação direta ou indireta do homem e que 
possam afetar os seus usos legítimos e causar dano”.30

No tocante à poluição transfronteiriça, pode-se dizer que este conceito é mo-
derno, sendo introduzido na linguagem jurídica a partir da Convenção de Genebra 
sobre Poluição Atmosférica Transfronteiriças de Longa Distância, em 197431.

O conceito de poluição transfronteiriça pode ser definido como “a ação do 
homem, ao introduzir elementos prejudiciais aos bens protegidos pelo Direito In-
ternacional do Meio Ambiente: a saúde humana, os recursos biológicos ou siste-
mas ecológicos e seu ecossistema32.

Assim, os fenômenos da natureza que não dependem direta ou indiretamente 
do homem não são considerados poluição transfronteiriça, como, por exemplo, a 
ruptura de uma barragem cuja origem não esteja direta ou indiretamente relacio-
nada à ação humana. 

Sob uma outra óptica, a base do conceito de poluição tranfronteiriça se en-
contra no conceito de fronteiras, ou seja, o limite do espaço físico em que incide 
o ordenamento jurídico de um Estado. Existem bens ecológicos que se situam 
exatamente entre fronteiras dos Estados33. 

Um dos fundamentos do Direito Internacional do Meio Ambiente relativos 
à proibição da poluição transfronteirça surgiu com base no princípio de que um 
Estado não pode sofrer danos ao seu território por atividades ou fatos acontecidos 
em outros Estados.

Estas normas tiveram sua origem no caso da Fundição de Trail, que foi um 
contencioso arbitral entre Canadá e Estados Unidos, no qual aquele país causava 
poluição por dióxido de enxofre no Estado de Washington (EUA) devido a fundi-
ção de zinco e chumbo em território canadense.

Importante ressaltar a Convenção de Estocolmo34e a Declaração do Rio de 
Janeiro de 199235 reafirmaram este princípio em sua declaração36.

Dessa forma, a partir do momento em que a poluição transfronteirça deve ser pau-
tada pela cooperação entre os Estados, os princípios do Direito Internacional do Meio 
Ambiente é um guia para que os Estados possam gerenciar os rios internacionais.

Surge, portanto, a necessidade de se analisar os princípios do Direito Inter-
nacional do Meio Ambiente como será feito a seguir.

30  SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento e. Direito Ambiental Internacional.Rio de Janeiro, Thex Editora, 1995, p.75
31  SOARES, op.cit., p.214
32  SOARES, op.cit., p.214
33  Como, por exemplo, os animais migratórios ou aqueles que vivem em hábitats constituídos em espaços ecológicos 
localizados em vários países.
34  Em seu Princípio 21: “Em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios de direito internacional, 
os Estados têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos em aplicação de sua própria política ambiental e a 
obrigação de assegurar-se de que as atividades que se levem a cabo, dentro de sua jurisdição, ou sob seu controle, não 
prejudiquem o meio ambiente de outros Estados ou de zonas situadas fora de toda jurisdição nacional.”
35  Em seu Princípio 2- “Os Estados, de conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios de Direito 
Internacional, têm o direito soberano de explorar seus próprios recursos segundo suas próprias políticas de meio ambiente 
e desenvolvimento, e a responsabilidade de assegurar que atividades sob sua jurisdição ou controle não causem danos ao 
meio ambiente de outros Estados ou de áreas além dos limites da jurisdição nacional”. 
36  BORGES, apud, BRANT, L.N.C, Terrorismo e Direito, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2003.BORGES Leonardo Estrela- 
Os impactos do Terrorismo no Meio Ambiente. P.498 .
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4. PRINCÍPIOS DO DIREITO INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Os princípios do Direito Ambiental Internacional, numa primeira parte, se-
rão analisados de maneira geral. Num segundo momento serão estudados sob dois 
enfoques: o primeiro, relacionados a alguns tratados internacionais e o segundo, 
interligados com alguns acidentes ambientais ou litígios internacionais envolven-
do cursos d’água internacionais.

Dentre os princípios, os mais importantes para analisar o problema referente 
à proteção dos recursos hídricos são: o da Cooperação, da Precaução/Prevenção e 
do Poluidor-Pagador37.

4.1 Princípio da cooperação

A cooperação pode ser definida como a partilha entre todos os Estados na 
implementação de objetivos de crescimento econômico e proteção do meio am-
biente38.

No âmbito das relações internacionais do Brasil, está consagrado no art. 4° 
da Constituição da República de 1988: “a cooperação entre os povos para o pro-
gresso da humanidade”.

O Princípio da Cooperação, portanto, visa buscar um melhor entendimento 
entre os Estados, equilibrando as vantagens que as ações destes podem ter e o 
dano que delas podem resultar para outros países.

Na legislação brasileira, a lei n. 9.605/98, em seu Capítulo VII, trata da “Co-
operação Internacional para a Preservação do Meio Ambiente”, visando o inter-
câmbio quanto à produção de provas; exame de objetos e lugares, informação 
sobre pessoa e coisas; presença temporária da pessoa presa, cujas declarações te-
nham relevância para a decisão de uma causa, e outras formas de assistência per-
mitidas pela legislação em vigor ou pelos tratados de que o Brasil seja parte39.

Importante ressaltar que a regulamentação internacional do princípio da co-
operação se iniciou em Helsinque, em 1992, com a Convenção sobre a Proteção e 
Utilização dos Cursos d’Água Transfronteiriços e de Lagos Internacionais, esta-
belecendo a assistência mútua entre as partes ribeirinhas caso haja uma situação 
crítica (art.15).

Não foi diferente o entendimento da Convenção sobre o Direito de Utiliza-
ção dos cursos d’Água Internacionais para Fins outros que a Navegação ( ONU, 
1997), ao dispor, em seu artigo 8º que os Estados ribeirinhos devem cooperar no 
sentido de obter a melhor utilização e a adequada proteção de um curso d’água 
internacional.

37  Vale ressaltar o Princípio do Desenvolvimento Sustentável, o qual, segundo MILARÉ “ sua característica principal 
consiste na possível e desejável conciliação entre o desenvolvimento, a preservação do meio ambiente e a melhoria da 
qualidade de vida- três metas indispensáveis.” MILARÉ, Édis, Direito do Ambiente, doutrina- jurisprudência- glossário. 
4ª edição, São Paulo, 2005.
38  BORGES,op.cit.,p.498 .
39  Esta lei, de Crimes Ambientais, define Cooperação no seu art.77.
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4.2 Princípio da precaução/prevenção

O Princípio da Precaução “constitui a base de normas de prevenção de aci-
dentes e de preparo para situações emergenciais com vista em acidente que possa 
causar danos ao meio ambiente local, regional ou mundial”40.

Segundo Paulo Afonso41 (2002): “ (...) Não se trata da precaução que tudo 
impede ou que tudo vê catástrofes ou males. O princípio da precaução visa à du-
rabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas e à continuidade da 
natureza existente no planeta.”

Outro Princípio é o da Prevenção, o qual se pauta na mera possibilidade de 
risco e incerteza do dano, tendo em vista que, em regra, a degradação ambiental é 
irreparável. Como instrumento para se efetivar o princípio da prevenção/precau-
ção, surgiu o Estudo de Impacto Ambiental, que se encontra constitucionalmente 
positivado no nosso ordenamento jurídico (art. 225,§1º, inc.VI da CR/88).

A Resolução 1/86 do Conama diz que a análise do Estudo de Impacto 
Ambiental e de suas alternativas deve conter a identificação, previsão e inter-
pretação da importância dos prováveis impactos, discriminando,os impactos 
negativos, imediatos e a médio e a longo prazo; seu grau de reversibilidade; 
suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus da prova e 
benefícios sócias”42 43.

4.3 Princípio do poluidor-pagador 

Finalmente o Princípio do Poluidor-Pagador, segundo o qual imputa-se ao 
poluidor o custo social da poluição por ele gerada, engendrando um mecanismo 
de responsabilidade por dano ecológico abrangente dos efeitos da poluição não 
somente sobre bens e pessoas, mas sobre toda a natureza.44

Este princípio pode ser entendido como a internalização das externalida-
des negativas dos custos ambientais, no qual o empreendedor deve, em princípio, 
arcar com o custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem 
provocar distorções no comércio e nos investimentos internacionais.

Dessa forma, está claro que os princípios do Direito Ambiental Internacio-
nal devem ser seguidos pelos Estados, seja ao firmar um tratado, seja na solução 
de controvérsias envolvendo os cursos d’águas transfronteiriços.

5. OS TRATADOS INTERNACIONAIS E OS PRINCÍPIOS

40  SOARES, op.cit, p.583 

41  MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 8ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.48
42  Resolução Conama 1/86, art. 6º, II
43  A Resolução Conama 237/97, em seu art. 4º, caput, delega ao IBAMA- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Re-
cursos Renováveis- o órgão competente para fazer o licenciamento ambiental de “...empreendimento e atividades com 
significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional ...”

44  MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente, doutrina- jurisprudência- glossário. 4ª edição, São Paulo, 2005 pg.164
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5.1 Tratado da Bacia do Prata

A Bacia do Prata é o quinto maior sistema fluvial do mundo, cujos principais 
rios são o Paraná, Uruguai e Paraguai. Este Tratado foi firmado entre Argentina, 
Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai em 1969, visando o desenvolvimento harmô-
nico e equilibrado, o aproveitamento dos recursos da região e a sua preservação 
para as gerações futuras através da utilização racional dos aludidos recursos.

No que tange aos recursos hídricos, no art. I, b do referido tratado, o seu 
aproveitamento terá uso múltiplo e eqüitativo.

Nota-se que o princípio da Cooperação está presente em todo o tratado45. 
Nas palavras de Jorge Thierry Calasans46 (1996): “a cooperação visada (...) não se 
refere exclusivamente aos recursos hídricos, mas a todo o meio ambiente sócio-
econômico e natural da bacia.”

5.2 Tratado de Cooperação Amazônica

A Bacia Amazônica constitui o maior sistema hidrográfico do mundo, com 
aproximadamente 6.400.000 Km² e é a maior reserva de água doce do mundo.

O Tratado de Cooperação Amazônica -TCA- teve sua ratificação no Brasil 
em dezembro de 1978 e foi firmado entre Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 
Guiana, Peru, Suriname e Venezuela visando promover o desenvolvimento har-
mônico da Amazônia equilibrando desenvolvimento econômico e preservação do 
meio ambiente.

O TCA assegura às partes contratantes a mais ampla liberdade de navegação 
comercial no curso do Amazonas e demais rios amazônicos internacionais (art. 
III), e determina que o uso e aproveitamento exclusivo dos recursos naturais em 
seus territórios é direito inerente à soberania do Estado e seu exercício somente 
terá restrições que resultem do direito internacional.

Nota-se que o princípio da Cooperação está presente em todo o tratado47, 
seja para a preservação dos recursos hídricos, seja para o avanço no campo cien-
tífico e tecnológico, ou, até mesmo para incrementar as correntes turísticas dos 
países em território amazônico.

6. ACIDENTES E LITÍGIOS ENVOLVENDO RIOS TRANFRONSTEIRIÇOS

45  No artigo I dispõe que as partes devem conjugar esforços para promover o desenvolvimento harmônico e a integração 
física da Bacia do Prata, em matéria de navegação, preservação da vida animal e vegetal, cooperação em matéria de edu-
cação, saúde e luta contra as enfermidades.
46  CALASANS, Jorge Thierry. Lê concept de Ressource Naturelle Partagée, Application aux ressources em eau: I’Amérique 
du Sud. Paris: Septentrion, 1996.apud. FILHO, Armando Gallo Yahn. Aspectos Jurídicos Ambientais da Utilização dos 
Cursos d’Água Internacionais. In. Congresso Internacional de Direito Ambiental(7:2003: São Paulo, SP) Direito, Água e 
Vida -Law, Water and the Web of Life .Organizado por Antônio Hermam Benjamim.
47  Art. I, parágrafo único: “Para tal fim, trocarão informações e concertarão acordos e entendimentos operativos, assim 
como os instrumentos jurídicos pertinentes que permitam o cumprimento das finalidades do presente Tratado.”



Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students 515

Vários foram os acidentes envolvendo poluição transfronteiriça que ocorre-
ram no séc.XX, ou seja, desastres que foram gerados no território de um Estado e 
os efeitos danosos ocorreram no território de outro.

Serão analisados apenas os que são relevantes para o presente estudo.

6.1 Lago Lanoux

O Lago Lanoux é localizado na França e suas águas compõem uma das fon-
tes originárias do Rio Carol, que atravessa território francês e espanhol.

A França, por força de trabalhos hidráulicos, pretendia desviar as águas do 
Lago Lanoux para o Lago Pirineu, e depois devolver as águas desviadas para o rio 
Carol, que corre para a Espanha, através de um túnel subterrâneo.

O país catalão alegou que havia uma bacia hidrográfica única à qual perten-
cia o rio Carol e o Lago Lanoux, e, dessa forma, para que ocorresse o desvio de 
águas, a Espanha deveria concordar com o empreendimento para que ele pudesse 
ser realizado.

Este argumento foi julgado sem fundamento pelo laudo arbitral, uma vez que 
ficou comprovado que a França não deixaria de entregar à Espanha o mesmo volu-
me e em idêntica quantidade de águas que possuía originariamente o rio Carol48.

Esta solução abordou os temas de recursos hídricos de uma bacia interna-
cional e uma grande necessidade de uniformizar o conceito de bacia hídrica in-
ternacional.

6.2 Fábrica de Sandoz

Em 1986 ocorreu um enorme incêndio de produtos químicos na Fábrica de 
Sandoz, localizada na cidade de Mutentz, Suíça.

Com o intuito de acabar com o fogo, cerca de 30 toneladas de produtos altamente 
tóxicos misturados com 10 milhares de toneladas de água foram lançadas no Rio Reno 
durante 24 horas por bombeiros e empregados da administração pública local49.

Os Estados que o Rio Reno atravessava foram altamente prejudicados pela toxi-
cidade dos elementos jogados em sua água. A ecologia aquática teve danos significati-
vos e o abastecimento de água potável na Holanda ficou precário durante semanas50.

Após várias reuniões, os ministros da Alemanha, França e países baixos de-
cidiram reunir as reclamações e encaminhar ao governo suíço a fim de obter uma 
indenização. A solução foi decidida extrajudicialmente, mas não houve uma res-
tauração do meio ambiente a um estado em que se encontraria caso não houvesse 
o dano ecológico.

48  SOARES, op.cit. p.689
49  SOARES, ibden p.707
50  SOARES, ibden p.707
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6.3 Caso Gabcikovo-Nagymaros

O presente caso teve sua origem na assinatura, entre Hungria e Eslováquia, 
em 1977, de um tratado relativo à construção e ao funcionamento do sistema de 
barragem de Gabcikovo-Nagymaros, visando à exploração geral do Rio Danú-
bio, como a melhoria da navegação, produção de hidroeletricidade, melhoria dos 
transportes e agricultura e à proteção da população ribeirinha contra inundações.

Ambas as partes se comprometeram em manter a qualidade das águas do 
Rio Danúbio e em cumprir as obrigações no tocante à proteção da natureza decor-
rentes da construção e funcionamento do sistema de barragens.

O tratado de 1977 previa dois sistemas de eclusa sendo uma em Gabcikovo 
(território da Eslováquia) e outra em Nagymaros ( território húngaro).

O projeto suscitou várias críticas na Hungria, fazendo com que este país 
abandonasse as obras. Em contrapartida, a Eslováquia encontrou uma solução 
provisória chamada variante “C”, que implicaria na mudança unilateral do Rio 
Danúbio no curso deste país. As obras começaram em novembro de 1991.

Diante da situação, em maio de 1992, a Hungria enviou ao governo da Eslo-
váquia uma nota verbal colocando fim ao Tratado de 1977.

Em 1993 ambos os Estados decidem submeter a questão à Corte Internacio-
nal de Justiça- CIJ.

A Corte decidiu que a Hungria não tinha o direito de suspender e abandonar 
os trabalhos relativos ao Projeto de Nagymaros, devendo, dessa forma, indenizar 
a Eslováquia por isso. Entendeu que a Eslováquia tinha o direito de recorrer a 
solução provisória mas não poderia executá-la, devendo, assim, indenizar o país 
húngaro pela execução da solução provisória..Decidiu que a notificação feita pela 
Hungria à Eslováquia do término do tratado não teve efeito jurídico. Por fim, en-
tendeu também a CIJ que as partes deveriam negociar de boa-fé para assegurar a 
realização dos objetivos do Tratado de 1977.

Este foi o um litígio internacional envolvendo um rio transfronteiriço que foi 
julgado pela Corte Internacional de Justiça.

6.4 Fábrica de papel do rio Uruguai

Em maio de 2006 a Argentina acionou a Corte Internacional de Justiça em 
desfavor do Uruguai alegando que este país havia autorizado unilateralmente a 
construção de duas fábricas de papéis nas proximidades do Rio Uruguai, e que 
esta atividade poderia ocasionar risco ao meio ambiente aquático e das regiões 
próximas a ele. A Argentina pediu para que as construções das fábricas fossem 
interditadas.

Em novembro de 2006 o Uruguai alegou que a Argentina estava bloqueando 
a ponte do Rio Uruguai, a qual liga os dois Estados, e que estaria causando imen-
sos prejuízos econômicos e atrapalhando a construção das fábricas.

A Argentina, em contrapartida, disse que estava bloqueando uma ponte em 
território argentino, e não uma ponte internacional.
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Como a construção da fábrica de papel teve um aumento significativo, a 
Corte decidiu que não havia um risco iminente de prejuízo irreparável para o 
Uruguai com o bloqueio da ponte.

No tocante à alegação da Argentina em relação aos danos ambientais 
causados pelas fábricas de papéis ainda não foi decidido pela Corte Interna-
cional de Justiça51.

7. CONCLUSÕES ARTICULADAS

7.1 Nota-se também que os conflitos mais significativos em cursos d’águas inter-
nacionais se referem à disputa quanto ao uso, alguns problemas relativos à polui-
ção transfronteiriça e ao acesso eqüitativo aos recursos em situação de escassez 
absoluta ou relativa.

7.2 Apesar da crise da água atingir cerca de 1 bilhão de pessoa em todo o mundo, 
é necessário que se possa garantir à todos um uso eqüitativo da água, que esteja 
em acordo com a dignidade da pessoa humana.

7.3 Nota-se, também, que a discussão doutrinária acerca dos conceitos de cursos 
d’água internacionais estão intimamente ligados ao conceito de soberania estatal e 
territorialidade e que o princípio que rege a proibição da poluição transfronteiriça 
está presente na maioria das convenções relativas à proteção do meio ambiente.

7.4 É necessário que os Estados cedam parcelas de sua soberania para que as 
relações de cooperação ocorram da forma mais benéfica para todas as partes en-
volvidas, como ocorre, por exemplo, em alguns tratados internacionais.

7.5 Assim, a cooperação, na gestão desses recursos, é de grande importância para 
a solução de problemas relacionados ao uso compartilhado de recursos naturais, 
uma vez que não existem instituições com poderes para aplicar sanções e não 
existe uma norma que regule os rios internacionais de uma forma global.

51  Informações retiradas do site da Corte Internacional de Justiça (tradução nossa), disponível em : <http://www.icj-cij.
org/icjwww/ipresscom/ipress2007/ipresscom_2007-2_au_20070123.htm> Acesso em 15 de fevereiro de 2007
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1. O AMBIENTE TAL COMO ELE SE APRESENTA

O estado de fúria em que se encontra a natureza não consiste mais em 
uma mera preocupação de alguns poucos e determinados grupos de pessoas, 
como os ecologistas, ambientalistas, o Greempeace, entre outros. É fato que 
o meio ambiente depois de muito sofrer agressões humanas está revidando 
esse comportamento. 

Não é de agora que o homem tem em sua mente que a natureza é uma fonte 
inesgotável de riqueza e sobrevivência humana. Este pensamento surgiu com os 
primitivos, pois eles extraiam da natureza a sua subsistência, não a cultivavam. 
O “Novo Mundo”, por extensão, nasceu e sobreviveu de seu meio ambiente. Se 
lembrarmos bem das primeiras letras escritas sobre o solo brasileiro, percebemos 
os superlativos com os quais Pero Vaz de Caminha descreveu a El Rei as terras 
encontradas. A natureza ganha especial destaque, ao lado da descrição dos “pri-
mitivos da terra” que, a princípio, foi com ela mesma confundido. 

Esta convivência pacifica anunciada por Pero Vaz pode ser estendida até 
o século XVIII. As atividades ditas econômica desenvolvidas até então so-
breviveram do puro extrativismo, ora da madeira, das minas e, por último, da 
madeira. Nota-se que a madeira foi alvo até final da primeira guerra mundial, 
quando a construção do pós-guerra teve grande participação deste produto 
nacional. Há que se lembrar ainda da erva-mate e da agropecuária jesuítica 
que criava o boi a campo. Somente na medida da necessidade de transforma-
ção do solo para o cultivo de sementes, houve o abandono do extrativismo. 
De modo especial a prática da agricultura significa o rompimento com estas 
formas iniciais de extrativismo. Podemos, inclusive, considerar as técnicas 
indígenas de plantio como extrativistas, uma vez que representaram o desma-
tamento de pequenas áreas para o plantio. Além do que, as grandes árvores 
não eram sacrificadas, somente a mata rasteira sofria com a prática da coiva-
ra. Os locais de plantação eram abandonados após alguns plantios; esse fato 
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permitia a renovação da floresta, embora representasse a depredação de outro. 
Mas, o que fica evidente é a rotação e não destruição definitiva da vegetação, 
especialmente a de grande porte. 

Posteriormente, veio a consciência do cultivo, ou melhor, a idéia de pro-
dução, pois se o cultivo tivesse sido desde o início consciente, talvez o plane-
ta não estivesse como está. Podemos afirmar seguramente que os problemas 
de relacionamento com o meio ambiente passaram a ocorrer quando se fazem 
adoções de “modelos racionais” de produção. Não se trata de assumirmos um 
posicionamento de anti modernismo, mas de reconhecermos tais modelos que, 
se por um lado foram indiscutivelmente estruturas de desenvolvimento econô-
mico e, portanto, social, por outro, criaram a necessidade de adoção de técnicas 
geradoras de efeitos colaterais. 

Esses efeitos são sentidos principalmente no final do século XX. No decorrer 
de cada década deste século, fomos surpreendidos por novos implementos, má-
quinas, pesticidas, inseticidas e fungicidas, adotados como defensivos agrícolas. 
Grandes empresas mundiais foram concebidas com a finalidade de “modernizar” 
a agricultura. O alvo, quase sempre, foi o Novo Mundo, a terra da “inocência” de 
Pero Vaz de Caminha. O extrativismo, então, passa a ser retratado como romantis-
mo, sinônimo de atraso econômico e cultural. Com desenvolvimento do cultivo, 
veio, intrínseca a ele, a degradação, pois o homem ao cultivar determinados pro-
dutos úteis para si passou a destruir o que julgava desnecessário. A questão é que 
neste momento o homem esqueceu que a natureza funciona ciclicamente, ou seja, 
nada se perde, nada é inútil para sua sobrevivência, tudo é reaproveitado, melhor 
dizendo, o que algumas plantas e animais secretam como dejetos, para outros é 
fonte vital, e qualquer agressão a essa parceria gera desequilíbrio. Isso é o que 
chamamos de Ecossistema.

Teoricamente falando, segundo as palavras de Odun1 (1988), ecossistema 
pode ser compreendido como uma unidade funcional resultante da parceria 
entre todos os seres vivos e não vivos. Consiste em um sistema básico de 
sobrevivência em comunhão, cada fator, biótico ou abiótico, influencia as pro-
priedades do outro e cada um realiza a sua contribuição para a manutenção da 
vida, como conhecemos, na Terra. Este mesmo autor traz como componentes 
e processos que tornam funcional o ecossistema, a comunidade, o fluxo de 
energia e a ciclagem de materiais. Diante dessa definição entende-se que o 
ecossistema funciona por tudo o que dele faz parte, e tudo o que nele atua o 
faz existir ativamente no universo.

A natureza não pára, não é só e nem uma, ela é uma parceria. Qualquer ser 
humano ou animal ao se sentir frágil, vulnerável e atacado, tende a se rebelar, e se 
a Terra é mesmo viva como dizem alguns, é quase lógico que isso também acon-
teça com ela.  

1   ODUN, Eugene. Ecologia. Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 1988.
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2. TEORIA DE GAIA: O PLANETA RESPIRA

Em 1969, o britânico James Lovelock2 lançou na academia a Teoria de Gaia, 
também conhecida como a Hipótese Gaia3. Sua teoria consiste basicamente na 
afirmação de que a Terra funciona como um organismo vivo. Ele afirmava que a 
biosfera é capaz de controlar-se e gerir sozinha as condições do meio ambiente, 
desde que não sofresse agressões, ou seja, desde que cada membro seu cuidasse 
de si próprio. Ele chegou a essa conclusão, em parceria com a bióloga Lynn Mar-
gulis, fazendo uma análise de pesquisas que comparavam a atmosfera da Terra 
com a de outros planetas, propondo então que é a vida da Terra que cria as condi-
ções para a sua própria sobrevivência, e não o contrário, como as teorias tradicio-
nais sustentam. Resumidamente, para eles a superfície da Terra e a biosfera eram 
consideradas um sistema fisiológico, um “superorganismo”. 

Os estudos de que a Terra é viva, são tão antigos quanto a humanidade. 
Segundo apresentações de Lovelock, os antigos gregos deram o nome de Gaia e 
tinham-na como deusa. Até os cientistas do século XIX sentiam-se confortáveis 
com a idéia de que a Terra era um organismo vivo. Para os estudiosos dessa época 
a Terra era considerado um superorganismo vivo e o estudo à ela cabível era a 
fisiologia. O considerado pai da geologia, James Hutton, chegou a comparar a cir-
culação dos elementos nutrientes da Terra e a forma como se realiza do ciclo das 
águas com a circulação de sangue no corpo humano, descoberta por Harvey, 

De acordo com os estudos de Lovelock e Lynn, a atmosfera da Terra emitia 
gases e sinais infravermelhos vivíveis por qualquer espaçonave e a longa distân-
cia, o que comprovaria a existência de vida. Em comparação com a atmosfera 
de outros planetas, a do nosso, caracterizava-se instável a capaz de controlar sua 
composição química e se manter bem quanto ao ambiente externo (espaço side-
ral), isso comprovaria seu autocontrole e a tese caracterizadora da Terra como 
superorganismo. Diante disso, qualquer comportamento humano, qualquer tipo 
de gás ou elemento que se inserisse na vida do ecossistema atuaria influentemente 
no funcionamento da Terra, já que esta se regeria por si própria em comunhão com 
os seus elementos componentes, segundo a proposição da Teoria e Gaia.

Segundo Lovelock, houve certa rejeição a essa teoria em razão de a evolução da 
ciência desfragmentá-la em diversas áreas independentes de conhecimento, tornando 
o trabalho interdisciplinar bastante complexo. Sua teoria se embasou numa vista pa-
norâmica da Terra, ou seja, fotografias tiradas do espaço. Para Lovelock e seus colabo-
radores esta foi a prova que lhes faltava para fundamentar seus pensamentos. 

Diante das proposições desse estudo pôde-se compreender em que consiste 
a Hipótese Gaia e constatar certa rejeição imediata á suas proposições, porém, 

2  O texto aqui apresentado constitui um excerto do capítulo 56 do livro Biodiversidade, organizado por E. O. Wilson. 
Lançada recentemente no Brasil pela Editora Nova Fronteira,  a obra reúne artigos apresentados no Fórum Nacional Sobre 
Biodiversidade, realizado em Washington no ano de 1986 e que reuniu alguns dos maiores especialistas mundiais ligados 
à questão da biodiversidade. A tradução é de Marcos Santos e Ricardo Silveira.
3  Hipótese Gaia. [on lile] Dispoível na internet em http://pt.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tese_de_Gaia. Consultado 
em 26/01/2007.
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posteriormente, com o desenvolvimento e apresentação de pesquisas ela passou a 
ter menos resistência. 

O argumento utilizado pelas ciências da época foi o fato de a referida teoria 
não possuir a capacidade de comprovação empírica. Um estudo sobre a epistemo-
logia e os métodos científicos me permite dizer que as teorias científicas vigentes 
em uma determinada época procuravam na comprovação empírica a fundamen-
tação de suas proposições teóricas. Na prática científica, qualquer nova teoria ou 
ciência que viesse a refutar ou substituir alguma existente deveria ser de mais fácil 
comprovação, possuir maior precisão, ser mais detalhada, ser capaz de resistir a 
uma diversidade de testes, etc; “isso tudo porque a maioria das teorias era presu-
midamente falsa” (OLIVA, 1990)4. Em síntese, para ser considerada real e verda-
deira uma teoria deveria ser empírica, paupável. E nada adiantaria proposições e 
hipóteses que não pudessem ser vistas ou tocadas, que não houvesse dados com-
probatórios de sua real existência. Estudos meramente teóricos ou observatórios 
não ganhavam espaço no rol das ciências críveis na época.  Essa característica de 
empirismo não era própria da Teoria de Gaia, ela era meramente observatória e te-
órica. Apesar de seus defensores acreditarem que as observações a distância eram 
comprovação empírica suficiente para a sua aceitação como verdade, isso não foi 
suficiente para dar-lhe credibilidade na academia. Ela (Gaia), por ser é fruto de 
observações e suposições, não possuía conteúdo o suficiente para tornar-se uma 
verdade, era preciso, que antes de qualquer coisa ela encontrasse uma maneira 
empírica de se efetivar.

Atualmente, diante da situação adoecida em que se encontra o planeta, muito 
valor se dá às suas proposições. A realidade de revolta da natureza deu-lhe mais 
credibilidade, pois o senso comum passou a aceitar que a co-atuação de todos os or-
ganismos é que rege e movimenta a vida no planeta, reconhecendo que cada um tem 
sua parcela de culpa pelo resultado que a natureza tem nos proporcionado e tam-
bém, que cada um tem sua parcela de atuação vindoura, para reverter esse quadro.

3. MEIO AMBIENTE PRESERVADO DEVE SER UMA IDEOLOGIA

À questão ambiental não cabe mais uma preocupação superficial e própria 
de alguns grupos sociais ou ciência específica, como já dito, em razão da situação 
atual é preciso que ela se torne uma “questão ideológica freqüentada pela ciência, 
pela política, pela filosofia e pela cultura considerando que as modificações natu-
rais, atualmente acontecem de forma acelerada pelo forte impacto das modernas 
tecnologias” (ALMEIDA, 1994)5.

Isso vem, progressivamente, ocorrendo em nossa sociedade. A consciência 
do “preservar” começa a fazer parte da vida cotidiana do cidadão. O problema 
ambiental já se trata de um “velho conhecido” e está sendo alvo de iniciativas 

4  OLIVA, Alberto (org). Epistemologia: a cientificidade em questão. Campinas, SP: Papirus, 1990.
5  ALMEIDA JR., J. M. G. Desenvolvimento ecologicamente auto-sustentável: conceitos, princípios e implicações. 
Humanidades, 1994.
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oficiais, de fortes investidas da mídia, de propagandas e divulgação de empre-
sas, de programas universitários, projetos escolares, etc. Tratar do meio ambiente, 
portanto, passa a ser não somente uma questão de educação comportamental, ou 
seja, dos bons modos, das boas maneiras, como colocar o lixo no local adequado 
e devidamente separado, mas também de exigir qualidade do ar, solo, água, como 
patrimônio de todos. 

Também no universo da produção e do consumo podemos observar algumas 
situações que têm se modificado. De acordo com Brandalize (2003)6, na década 
de 80 as indústrias detinham a possibilidade de adotar um controle da poluição no 
final do processo produtivo, ou seja, poderiam implantar filtros de poluição em suas 
chaminés ou nas estações de tratamento de resíduos líquidos. Porém esta adesão 
custava caro e o produtor só aderia a ela quando advertido pelo órgão competente. 
Pode-se dizer assim, que esse mecanismo preventivo era predominantemente relati-
vo, já que a legislação, por si só, não era capaz de impor-se aos industriais.

Digo isso, porque apesar de existir uma legislação ambiental ela não é sufi-
cientemente forte e convincente, pois delegava não apenas à empresa a reparação 
de qualquer dano, mas também aos empregados, sendo que assim ficava fácil 
a uma grande empresa mascarar qualquer irregularidade delegando a culpa aos 
manipuladores e aos empregados que possuem um contato mais direto com a 
produção e conseqüentemente com a poluição. Há ainda que se mencionar o fato 
das penalizações dadas serem brandas se tomarmos como referência o capital de 
giro de uma grande empresa, pois ela deverá responsabilizar-se apenas pelo dano 
específico causado. Há também leis que instituem órgãos de regulamentação e 
preservação, mas nada que incida direta e concretamente sobre as empresas obri-
gando-as a agir, quem faz isso é a pressão populacional. As leis mais atuam como 
diretrizes do que como impositivas.

4. PRESSÕES qUE PODEM MUDAR A OPINIÃO DO PRODUTOR INDUSTRIAL

De acordo com Brandalize (2003)7, além das pressões sofridas pelo órgão 
legislativo os industriais passaram a sofrer pressões advindas de diversos outros 
setores, pressões essas muito mais eficientes do que a governamental e legislativa. 
Em contrapartida à questão ambiental, a sociedade começou a manifestar-se con-
tra as indústrias sem uma política ambiental para o tratamento do lixo residual. A 
forma mais eficiente que encontraram foi a diminuição no consumo de produtos 
industrializados por essas empresas. Isso fez surgir uma nova oportunidade de 
mercado, com aceitação garantida, pressupõe uma novidade no mercado e uma 
vantagem competitiva para as empresas. 

Um exemplo clássico dessa nova oportunidade de mercado muito bem apro-
veitada é a Natura. Em se fazendo uma observação do marketing utilizado por 

6  BRANDALIZE, Loreni Terezinha. A aplicação do método Gaia (gerenciamento de aspectos e impactos ambientais) 
em um Laboratório de Análises Clínicas. Cascavel, PR: Edunioeste, 2002.
7  BRANDALIZE, op. Cit. 
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essa empresa para o comércio de seus produtos é possível concluir que sua mais 
eficiente estratégia é ressaltar a sua preocupação ambiental, além de apresentar 
seus produtos como de fabricação essencialmente sustentável. Outro mecanismo 
utilizado é trazer aos seus consumidores, em seus catálogos de venda, muitas 
informações acerca da questão ambiental ou reportagens informativas de como 
cuidar de si para cuidar do meio. Essa empresa faz um uso constante da Teoria 
de Gaia, pois relaciona o homem e a natureza de forma direta, enfatizando que a 
relação entre eles é mutua e constante. 08

Ainda com base no estudo de Brandalize (2003)9, a conscientização se gene-
raliza. Os investidores reconhecem a importância de investimentos éticos e eco-
lógicos. As companhias de seguro vislumbram o pressuposto que podem ocorrer 
mais acidentes ambientais, levando uma empresa que não tenha os procedimentos 
adequados a pagar multas altíssimas. Por parte dos empregados, estes, se desmo-
tivaram a trabalhar em empresas famosas por contaminar o meio ambiente. Por 
fim, as pressões passaram a vir de todos os lados, além dos famosos grupos de 
pressão ambiental (Greempeace, demandas judiciais, organizações, publicidade, 
etc). Além de todas as supracitadas pressões ainda há de se mencionar a exercida 
pelos consumidores estrangeiros. Um exemplo claro acontecido foi quando a Ale-
manha e a Inglaterra bloquearam o recebimento de produtos brasileiros em razão 
das queimadas que vinham ocorrendo na Amazônia. Conclui-se, portanto que a 
preocupação ambiental se expande mundo a fora, não se restringe ao Brasil ou 
a alguns poucos países. Quando necessário faz-se até boicote na importação de 
produtos próprios de países ecologicamente omissos. 

Diversas são as pressões sofridas pelas empresas, mas conclui-se que mes-
mo sem diminuição na rentabilidade, é possível que as empresas produzam eco-
logicamente conscientes.

5. AGROTóxICOS: OUTRA PREOCUPAÇÃO (O CASO DO PARANÁ)

Além da produção industrial em larga escala temos a questão do cultivo 
agrícola que nos causa preocupação. A degradação ambiental provocada por 
este campo não se constitui mais amena que a das grandes indústrias. Em razão 
do potencial produtivo de estado do Paraná, este, caracteriza-se como um dos 
grandes consumidores de agrotóxico no Brasil.  Nos seus 2,3% de área territo-
rial do país, o Paraná responde por 22,6% da produção nacional de grãos e nos 
últimos cinco anos a produção estadual de grãos cresceu 12%, em contraponto 
aos 4,7% de incremento à produção brasileira, afirma o SEBRAE. Esta estatís-
tica coloca o Estado como o primeiro produtor nacional de milho, feijão, soja, 
trigo, aveia e casulo de seda. E é o segundo produtor de mandioca, cevada, ba-
tata, carnes de frango e suína.

8  Essas proposições foram feitas através da análise dos catálogos de venda da Natura, que podem ser considerados uma 
fonte de informação, além de uma alternativa para o comercio.
9  BRANDALIZE, op. Cit.
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Observando seus dados estatísticos tem-se um desastre na área da saúde em 
função do uso indiscriminado de agrotóxicos. Por exemplo: envenenamento, lou-
cura, suicídio, tuberculose, cegueira, deformações genéticas. Dados da Fundação 
FIOCRUZ, dão conta que, em 2002 na região Sul do Brasil, houve 2047 casos 
de intoxicação humana por agrotóxico de uso agrícola, 549 por agrotóxico de 
uso doméstico, 304 por uso incorreto de produtos veterinários. Animais também 
sofreram sérias conseqüências segundo os dados oficiais. Foram 117 mortes cau-
sadas por agrotóxicos de uso agrícola, 58 por agrotóxicos de uso doméstico e 113 
por uso de produtos veterinários10.  

A alta produção sugere um alto consumo de defensivos agrícolas. Este de-
sempenho na área da produção, tem um custo humano bastante elevado. A rela-
ção do homem com o meio ambiente, quando modernizado, significou adesão 
à agricultura química. O Estado era abundantemente banhado por rios de porte 
médio e pequeno e muitas nascentes, devido, especialmente à variedade de solo e 
pela cobertura de vegetação nativa que por muitos anos sustentou o extrativismo. 
A agricultura química alterou todo o ecossistema regional, ocasionando mortes 
de rios e nascentes e contaminando uma série de outros. Os lençóis freáticos do 
Paraná são os mais contaminados do país. 

Segundo os dados divulgados pela SEAB – Secretaria Estadual de Abaste-
cimento – nos 20 municípios que abrange, na safra 1999/2000, foram comerciali-
zados 4,4 milhões de litros de agrotóxicos numa região onde moram pouco mais 
de 330 mil habitantes. Estes são dados cadastrados, ou seja, oficiais. É preciso 
considerar que a fronteira com o Paraguai permite a entrada de insumos sólidos 
e agrotóxicos de forma ilegal e, dos quais, não se tem números exatos. Os dados 
do SEBRAE afirmam que “apesar de apenas 20% da população total residir no 
campo, era como se cada pessoa, mesmo nas cidades, tivesse utilizado pouco mais 
de 14 litros de agrotóxicos. Se considerar apenas a população rural destes 20 mu-
nicípios, o consumo per capita de agrotóxicos passa de 41 litros”. 11

Esta realidade tem construído o seguinte quadro no Estado, segundo os da-
dos dos Centros de Informações Toxicológicas do Paraná: em 1999 foram notifi-
cados oficialmente mais de 600 casos de intoxicação por agrotóxicos no Paraná. 
Desses, 74 resultaram em morte. Mais de 200 pessoas morreram entre 1997 e 
1999 por causa dos agrotóxicos, embora neste número também estejam incluídos 
os casos de suicídio.

Paralelo a estas catástrofes que envolvem a vida humana, animal e vege-
tal, há um outro que muitas vezes passam despercebidos. São os danos per-
manentes causados ao meio ambiente e também ao homem. O solo absorve 
cada vez maiores doses de venenos; o corpo absorve quantidades enormes de 
tóxicos. Os males gerados tanto a um quanto a outro, se manifestam também 
no longo prazo. O agricultor adoece aos poucos, morre aos poucos. Da mesma 
forma o meio ambiente...

10  Fonte: Ministério da Saúde/ FIOCRUZ/SINITOX
11  SEBRAE. Agricultura orgânica recupera o ambiente.
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Este prejuízo humano causado pelo pretenso “defensivo” à saúde humana, 
dá lugar a uma tese levantada por José Antonio Bonilla: “os agrotóxicos não ope-
ram apenas sobre os parasitas que atacam as plantas. Bem sabemos que atacam 
outros seres de grande importância ecológica, como é o caso dos inimigos natu-
rais dos insetos, ácaros e fungos”12.

Os agrotóxicos têm sido identificados como causa importante de intoxi-
cações e morte em todo o País, sobretudo nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste. 
Dados divulgados pelo Sinitox – Sistema Nacional de Informações Tóxico-Far-
macológicas indica que, em 2001, ocorreram 433 óbitos por intoxicação, com os 
agrotóxicos e os raticidas. Além disso, 25% dos casos de intoxicação atribuídos 
à circunstância ocupacional devem-se aos agrotóxicos, que também contribuem 
com 13% do total de casos de intoxicação associados às tentativas de suicídio.13

Muitas são as manifestações fisiológicas que vem ocorrendo no homem. 
Dentre os efeitos mais sensíveis desta contaminação, os pesquisadores Sergio 
Koifman e Ana Hatagima (revisando a literatura mundial) destacam as irritações 
gástricas e intestinais, tonteiras, taquicardia, alergias, e até insuficiência renal. 
Algumas manifestações mais graves são: o aumento da mortalidade causada por 
cânceres em diversos órgãos, o aumento da infertilidade masculina e da produção 
de espermatozóides deformados e o nascimento de crianças deficientes. Temos 
assim dois corpos em perigo: o homem e o meio.

6. EDUCAÇÃO AMBIENTAL, UMA POSSÍVEL SOLUÇÃO

Como já dito anteriormente a preservação deve tornar-se uma questão ideo-
lógica para que possua maior eficácia. Talvez, uma possível solução, se não isso 
ao menos uma alternativa, seja a inserção da Educação Ambiental como disciplina 
na grade escolar. Os PCN’s escolares já vêm com esta sugestão, porém não tem 
passado disso para as escolas. Se essa inserção ocorresse, desde pequenas, as 
crianças poderiam engendrar uma consciência de preservação, assim, partindo do 
começo do desenvolvimento do ato de relacionar-se com os outros, as crianças 
aprenderiam a relacionar-se também com a natureza, sem parasitá-la. 

A adesão a esta metodologia não seria complexa, pois a “Educação Ambien-
tal pode ser considerada como uma matéria multidisciplinar, ou seja, ela pode ser 
integrada em todas as matérias do currículo escolar” (TANNER, 1978)14. Este 
mesmo autor afirma ainda que a educação ambiental além e multidisciplinar, pode 
ser ensinada em qualquer nível escolar. Sua inserção não é complexa também pelo 
de fato de haver uma baixa necessidade de recursos financeiros.

 Sem dúvida alguma a educação ambiental tem relação direta com o tema 
da soberania nacional. O legislador já havia se apercebido disso quando, em 1988 

12  BONILLA, José A. Fundamentos da Agricultura Ecológica: sobrevivência e qualidade de vida. São Paulo: Nobel, 
2000. p. 192
13  Fundação Oswaldo Cruz em http://www.fiocruz.br/cict/informacao/intoxicacoeshumanas /2001/umanalise2001.htm no 
dia 27/06/2004.
14  TANNER, R. Thomas. Educação Ambiental. São Paulo: Summus (Ed. da Universidade e São Paulo), 1978.
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tratou o tema na Constituição Federal. O artigo 23 afirma as competências comuns 
entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios: “II - cuidar da saúde e assis-
tência pública (...); VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qual-
quer de suas formas”. Estes incisos receberam regulamentação através do Decreto 
3.964 de 10-10-2001 que criou o Fundo Nacional de Saúde e o Decreto 4.297 de 
10-07-2002 que estabeleceu critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico 
do Brasil. Junta-se a estes a Lei de numero 9.605 que estabelece sanções penais e 
administrativas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

É preciso considerar ainda o inciso VII e VIII do artigo 23, respectivamente: 
“preservar as florestas, a fauna e a flora” e “fomentar a produção agropecuária e 
organizar o abastecimento alimentar”.  Como regulamentador do ordenamento 
constitucional, seguiram os Códigos de Caça, Pesca e Florestal. 

O mesmo ordenamento constitucional dedica um capítulo que trata especial-
mente do meio ambiente. No capítulo VI da CF de 1988, declara-se que “todos 
tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Publico e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo para as presentes e futuras ge-
rações”. A seguir são ponderadas as ações para que seja garantida a execução da 
prescrição do artigo:

I- preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; II- preservar a diversidade e a integridade 
do patrimônio genérico do Pais e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 
manipulação de material genético; III- definir, em todas as unidades da federação, 
espaços territoriais e seus componentes para serem especialmente protegidos (...); 
exigir (...) estudos de impacto ambiental; V- controlar a produção, a comercializa-
ção e o emprego de técnicas, métodos e substancias que comportem riscos para a 
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; VI- promover a educação ambiental 
em todos os níveis de ensino e a conscientização publica para a preservação do 
meio ambiente; VII- proteger a fauna e a flora (...) . 

Vale ressaltar o inciso que se dedica exclusivamente a enfatizar a questão da 
educação ambiental como um dever do Estado Soberano.

O capítulo trata ainda de mais cinco incisos com determinações relati-
vas ao meio ambiente. O ordenamento constitucional, neste aspecto, supera 
todas as outras constituições ao dar tratamento especial a este tema. Algumas 
leis esparsas também trazem o termo educação ambiental em seu texto, como 
exemplo pode-se citar a Lei 9.795/99 que dispõe sobre a educação ambiental e 
institui uma política Nacional de Educação Ambiental. Isso nos permite dizer 
que o legislador já reconhece a capacidade de ação das escolas. Em diversos 
lugares do mundo essa alternativa já existe efetivamente, inclusive no Brasil, 
há algumas escolas que introduziram a preocupação ambiental no currículo 
escolar, mas pelo que se vê na “natureza real”, ainda há muito a se fazer. 
Mas a educação ambiental não cabe apenas às escolas, quando se fala nela 
deve-se ter em mente a transmissão de informações para todos os cidadãos, 
informando-lhes em que situação nos encontramos e dando-lhes alternativas 
de preservação e profilaxia.
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O tema educação e meio ambiente, embora tenha merecido programas ofi-
ciais para desenvolvê-lo, como vimos pelo capitulo VI da CF, nas escolas é ainda 
bastante recente, quando há. Vários são os argumentos de sua necessidade. Pode-
mos situar a Rio-92 como um dos momentos fundamentais para tais iniciativas e 
que, a partir de então, houve importantes desdobramentos em termos de políticas 
oficiais. A força do argumento “meio ambiente” retorna junto com um outro for-
te aliado: desenvolvimento sustentável. Esta aliança é fundamental porque tem 
como objetivo, retomar algumas teses superadas pelo extremo desenvolvimen-
tismo tecnológico dos anos 60 iniciado no pós-guerra, que relegou a segundo 
plano o equilíbrio do ecossistema global. A adoção de tecnologias, se por um lado 
aumentaram a estabilidade individual e coletiva (do Estado), por outro, causou 
enormes prejuízos para a humanidade. 

Hábitos relativos à criação de pequenos animais como suínos e galinhas, 
armazenamento de resíduos de agrotóxicos, despejo de dejetos em nascentes, etc., 
fazem parte do cotidiano. Converteu-se em hábitos, embora adquiridos mediante 
a “aprendizagem”, quase sempre instruída pelos meios de vendas de equipamen-
tos e produtos. A sustentabilidade tem por objetivo refletir sobre estes hábitos e 
retomar o equilíbrio do ecossistema, adequando desenvolvimento e saúde, tanto 
do homem, quanto da fauna e flora. 

A questão ambiental, a rigor, sempre esteve na base da formação dos con-
ceitos de soberania nacional. É preciso lembrar que, mesmo quando não havia 
conceitos formados e legislação pertinente, as metáforas do pensamento científi-
co consideravam o homem como membro natural de uma história natural. Basta 
lembrarmos das grandes teses do evolucionismo defendidas por Darwin e Spencer 
e que tanta influência tiveram no pensamento da nacionalidade brasileira. Nelas, 
estava presente uma noção de história natural que fundia o existir humano no hu-
mor da matéria: um modelo humano feito ecossistema, sujeito ao comportamento 
climático, às fases lunares, à intermitência das chuvas, ao frio e calor, etc. O ho-
mem determina o meio, por isso é importante ter uma educação suficientemente 
eficaz que conduza suas atitudes. 

7. APLICAÇÃO DA HIPóTESE GAIA NO COTIDIANO

Até então, o presente artigo buscou demonstrar o quão grave está a situação 
do nosso ambiente. A conscientização, ao que parece, já está se manifestando com 
palavras, agora falta atitudes. Já não é mais novidade ouvirmos reportagens sobre 
o aquecimento global; ou pessoas dominadas pelo desejo de poder dar declara-
ções de que é preciso investir em recursos para a recuperação da natureza, pois a 
situação está aterrorizante; ou ainda, a mídia com toda a sua autonomia de mani-
pulação culpar a todo o cidadão e exigir deles uma contrapartida colaborativa. 

O primeiro passo a ser dado para que o nosso ecossistema resista a todas as 
agressões sofridas até o presente momento, e, além disso, progrida, é que cada in-
divíduo se conscientize da influência que tem no ambiente. Remetemo-nos neste 
instante, novamente a Teoria de Gaia, segundo a qual a homem é componente par-
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ticipativo da “vida” da Terra. De acordo com ela poder-se-ia dizer que cada atitude 
humana reflete no funcional do ecossistema, assim sendo, se o homem descuidar 
de si mesmo, estará prejudicando o ambiente, já que aquele é parte integrante e não 
meramente figurativa deste. Pior ainda quando ele agride diretamente o planeta.

Segundo a Hipótese Gaia é possível cuidar do ambiente cuidando de nós 
mesmos. A qualidade de vida, a boa alimentação, o não sedentarismo, tudo isso 
influencia muito mais do que apenas em nossa saúde, se reflete no mundo em que 
vivemos. É importante que o homem cuide-se para preservar seu habitat.

Novos hábitos são necessários especialmente em espaços em que já houve 
seria degradação. É ocaso do Estado do Paraná. Na medida em que produz quase 
30% da produção nacional, devido à sua geografia e clima, o Estado compromete 
a qualidade do ar, das nascentes, rios, lençóis d’água e toda a cadeia de vida. Neste 
local, é urgente uma reeducação de modos de produzir, de adequação de tecno-
logias e hábitos, bem como aplicar legislação vigente que, se em alguns casos é 
lacunar, no geral é um conjunto de normas que, se aplicadas, garantiriam melhor 
qualidade de vida para todos.

8. FILOSOFIA AMBIENTAL

Já dissemos que o problema ambiental deve caracterizar-se como uma ques-
tão ideológica e cultural. Grandes filósofos como Hegel15, Foucault,16 Nietzche17, 
entre outros grandes nomes, muito se dedicaram ao estudo de verdades implan-
tadas na sociedade. Durkheim18 fala em um de seus trabalhos da influência da 
escola na manipulação e na construção de pensares. Maquiavel fala muito em seu 
clássico (O Príncipe)19 de estratégias políticas, formas de manipulação e exercício 
de poder. Foucault também se dedica a esse estudo dizendo que o discurso forma 
verdades que exercem poder e saberes são construídos e construtivos para exercer 
influência. Diante de tão ricos conhecimentos não podemos nos manter omissos. 
É possível utilizar o poder para formar o saber de que a natureza precisa de ajuda e 
efetivar essa verdade, fazer com que esta (a verdade efetivada) condicione o com-
portamento de preservação e consciência ecológica. O exercício de poder pode 
não ser apenas uma manifestação de tentativa de manipulação por conveniência. 
Pode ele vir ao encontro da necessidade real da sociedade.

Esses grandes estudiosos pregam que o ato de discursar é algo feito por 
aqueles que detêm um saber para exercer o poder, mas que o exercício do poder 
cria um status ao discursor que possibilita a este influenciar os demais. Esse sta-
tus, essa capacidade discursiva e o saber, podem ser colocados a serviço na cola-

15  HEGEL, F. Introdução a historia da filosofia. São Paulo: Lisboa Edições 70. 1985.
16  FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1989. __________, 
Michel, Arqueologia do Saber. -3ed – Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1987.
17  NIETZSCHE, Frederich. Introdução teorética sobre a verdade e a mentira no sentido extra-moral. In: O livro do 
Filósofo. São Paulo: Centauro, 2001.
18  DURKHEIM, Emilé. Educação e Sociologia: com estudos na obra de Durkheim. – 12ª ed – São Paulo, SP: Melho-
ramentos, 1978.
19  MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe: comentado por Napoleão Bonaparte. São Paulo, SP: Abril Cultural, 1973.



530 11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

boração para tornar o problema ambiental uma consciência ideológica. Assim, ou 
Gaia ou uma outra solução pode ser um novo discurso que recrie a relação entre o 
homem e o meio ambiente. 

9. CONCLUSÕES ARTICULADAS

9.1 A questão ambiental não deve ser é tratada como algo destacado das dimen-
sões sociais e econômicas do mundo em que vivemos e, jamais ser tratada, por-
tanto, como uma simples preservação pontual da natureza.

9.2 A educação ambiental caracteriza-se como a chave principal a para a liber-
tação do problema ambiental atual. Portanto, é preciso que haja não apenas uma 
educação escolar e sim geral, porém, é importante que se parta daquela.

9.3 A legislação existe, a teoria foi feita para tornar-se prática. Ao passo que a teoria 
se materializa em ideologia e atitudes ela se torna eficaz mediante a educação. 

9.4 O homem é elemento primordial de funcionamento do ecossistema, suas ati-
tudes influenciam diretamente em si e no meio, assim, é necessário que haja uma 
consciência de policiamento comportamental.

9.5 Gaia é uma possível explicação para a situação que se encontra o ambiente e 
talvez, intrínseca a sua ideologia, esteja a solução para os problemas ambientais 
do “Novo Mundo”.
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JURISPRUDÊNCIAS EM MATÉRIA AMBIENTAL: 
ASPECTOS CARACTERÍSTICOS
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1. ASPECTOS GERAIS DO DIREITO AMBIENTAL

1.1 O Pensamento Ecológico

O Direito Ambiental, apesar de ser um dos mais modernos ramos do Direito, 
já se encontra totalmente sedimentada e amparada pelo ordenamento jurídico.

É possível que esta rápida ascensão se dê pela importância da temática am-
biental na sociedade moderna. 

Infelizmente, não faltam exemplos para demonstrar que essa preocupação 
com o meio ambiente não somente é necessária, mas também, quase tardia. Den-
tre as maiores evidências estão certamente o aquecimento global - com todos os 
seus efeitos devastadores - a escassez de recursos hídricos, os desmatamentos, 
ameaça à biodiversidade e ao patrimônio genético, entre outras. De fato, a urgên-
cia de uma mudança de paradigma se faz evidente. 

1.2 Da Natureza Jurídica Difusa e da Definição de Direito Ambiental 

Quanto à sua natureza jurídica, o Direito Ambiental faz parte de uma cate-
goria que trata dos interesses difusos, ou seja, aqueles direitos que atingem a uma 
coletividade. Essa espécie de direito não cabe a um titular exclusivo ou individu-
ado, mas atinge ao mesmo tempo o indivíduo e a coletividade.1

No que tange à definição, muitos são os conceitos propostos ao Direito 
Ambiental. Todavia, quase todos se referem aos mesmos elementos. Fala-se, por 
exemplo, de regras e instrumentos jurídicos direcionados a assegurar um com-
portamento que não atente contra o meio ambiente. 

Ou, como diz Carlos Gomes de Carvalho, “um conjunto de princípios e 
regras que destinados à proteção do meio ambiente, compreendendo medidas 
administrativas e judiciais, com a reparação econômica e financeira dos danos 
causados ao ambiente e aos ecossistemas de uma maneira geral”.2 

Assim, ampliando a noção de Direito Ambiental, pode-se dizer que ele 
é o conjunto de normas, técnicas, regras que visam disciplinar as condutas do 

1  MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente: doutrina, prática, jurisprudência e glossário. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2005. p. 178.
2  1990 apud MUKAI, Op. Cit..  p. 10.
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homem com o seu ambiente e tecer uma teia que envolva os diversos ramos do 
Direito, como o Civil, Econômico, Internacional, Penal e Administrativo de for-
ma a direcioná-los a um único propósito, que é a proteção do ambiente natural, 
cultural e artificial. 

2. DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA AMBIENTAL

2.1 O Poder Judiciário e a Tutela do Meio Ambiente

O Poder Judiciário é um dos Três Poderes existentes no Estado brasileiro 
e tem por finalidade dirimir conflitos com base no sistema legal, garantindo os 
direitos dos indivíduos e da sociedade em geral. A estrutura organizacional do ju-
diciário está expressa no artigo 92 e seguintes da Constituição Federal de 1988.

A nível nacional, os órgãos que podem abrigar a proteção ambiental são o 
Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O STF tem como atribuições principais a guarda da Constituição Federal, 
o processamento e julgamento de ações entre os Estados ou entre os Estados e a 
União Federal, situações estas, que podem versar sobre matéria ambiental.

Já o STJ tem atuação de “natureza recursal diversa, pois, ao mencionado 
tribunal, compete a guarda da legislação comum”.3 Recursos esses advindos das 
decisões dos Tribunais Regionais ou dos Tribunais de Justiça, notadamente quan-
to a questões envolvendo competências processuais.  

A Justiça brasileira divide-se em comum e especializada. A Justiça comum é 
constituída pela Justiça Federal e pela Justiça dos Estados. A Justiça especializada 
é composta pela Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Essas úl-
timas são de pequena relevância ambiental, à exceção da Justiça do Trabalho, que 
pode tratar de aspectos relativos ao meio ambiente de trabalho.  

No entanto, a Justiça Federal e Justiça dos Estados, por serem mais abrangentes 
e efetivas no processar e julgar da matéria ambiental são também de maior interesse 
para o presente trabalho, motivo pelo qual, a pesquisa se aprofunda nesse sentido. 

2.2 A Justiça Federal e a Justiça Estadual 

A Justiça Federal processa e julga as causas em que estejam presentes inte-
resses da União, suas autarquias, fundações ou empresas públicas. Também com-
petem a ela as causas que tenham como fundamento tratados internacionais dos 
quais o Brasil seja signatário, além de causas que envolvam direitos indígenas. 
A proteção da fauna silvestre, dos parques nacionais, dos rios interestaduais, do 
mar, das reservas indígenas, etc, estão constitucionalmente definidas como áreas 
de competência da Justiça Federal4.

3  ANTUNES, Paulo de Bessa. Op. Cit. p. 475. 
4  ANTUNES, Paulo de Bessa. Op. Cit. p. 475.
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Por outro lado, “todas as demais causas, não atribuídas de maneira expres-
sa aos juízes e tribunais ou aos órgãos das Justiças Especiais, são de competên-
cia das Justiças Estaduais, as quais exercem (...) competência residual”.5 causas 
que não tenham a União ou uma de suas entidades em pólo passivo ou ativo, 
e que não sejam decorrência de relação de trabalho, deverão ser processadas 
perante a Justiça dos Estados. Destaca ainda Paulo de Bessa Antunes que este 
“é um universo extremamente vasto e importante”, pois abrange inúmeras situ-
ações de natureza diversa.6

2.3 A função dos Tribunais  

Ao decidirem as causas que chegam aos Tribunais, os desembargadores es-
tão fazendo mais do que dar um fim a um conflito. Estão na verdade, criando 
precedentes judiciais, que serão as diretrizes para as próximas decisões, serão 
referências para a criação de normas mais efetivas, e assim por diante, fazendo da 
jurisprudência uma importante fonte do Direito.

De acordo com Edis Milaré,7 as decisões dos Magistrados assumem posição 
fundamental não apenas para as decisões de litígios que envolvam o Meio Am-
biente como bem jurídico, mas também na construção de cidadania, e no impulso 
da democracia participativa. O Direito Ambiental abre área inimaginável ao juiz 
moderno, valendo-se da posição e momento certo para exercer uma função pe-
dagógica. E nas palavras de José Renato Nalini (apud MILARÈ), “a sentença 
é também uma lição (...) queira ou não, o juiz educa”. Diante desta ‘função do-
cente’ do juiz, as decisões sobre meio ambiente tendem a ser uma oportunidade 
de disseminação das informações sobre a proteção ambiental, sustentabilidade e 
consciência ecológica de maneira geral.

Nesse sentido, a jurisprudência, sendo uma decisão de litígios em esfera 
superior, assume por derivação, tal função administradora de conflitos ambientais, 
além de, antes de qualquer coisa, servir de orientação e diretrizes para novas teses, 
novos julgados e referência de conduta social.    

Em última análise, as decisões proferidas pelos Tribunais (Estaduais ou 
Federais) são na verdade o resultado prático de tudo que foi normatizado ante-
riormente. São a concretização e efetivação da vontade legal. Dessa forma, com-
parando-se os objetivos atingidos com os objetivos pretendidos – neste caso, a 
própria proteção ambiental – temos um vislumbre desse balanço, ou seja, de qual 
o grau de sucesso do sistema jurídico de tutela ambiental.   

5  MIRRA. Álvaro Luiz Valery. Ação Civil Pública e a Reparação do Meio Ambiente. 2ª ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2004. p. 164-165.
6  ANTUNES, Paulo de Bessa. Op. Cit. p. 475
7  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente – doutrina, jurisprudência, glossário. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Trinu-
nais, 2005. p. 239.  
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3. DOS GRÁFICOS E CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS

Neste capítulo da pesquisa serão demonstrados os gráficos gerados a partir 
da pesquisa jurisprudencial.

Eles estão precedidos por seu título/assunto e seguidos dos comentários e 
considerações acerca dos resultados. 

3.1 Tribunais de Origem

Das jurisprudências pesquisadas, 50% são do TJSC, 38% são do TJRS e os 
12% restantes são do TRF4. 

A fim de tentar focar mais a pesquisa, das decisões do TRF4 foram escolhi-
das aquelas provenientes dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, 
descartando aquelas vindas do estado do Paraná.

Dessa forma, as matérias de competência federal também acabaram incluí-
das na pesquisa.

3.2 Anos das Decisões

Refere-se ao ano da decisão emanada do Tribunal. Optou-se por separá-los 
em categorias, a fim de facilitar a compreensão dos resultados.

Neste gráfico, pode-se notar claramente a evolução da atividade judiciária 
no tocante à matéria ambiental no decorrer da década de 1990, e especialmente, 
na década dos anos 2000. 

Chama a atenção o salto dessa atividade dos anos de 2000 a 2004, para os anos de 
2005 a 2006, demonstrando um aumento de mais de 200% do número de decisões.

Uma das possíveis explicações para isso, é a edição da Lei dos Crimes Am-
bientais, a Lei Nº 9.605, editada em 1998. De fato, esta lei representou uma maior 
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efetividade na proteção do meio ambiente, criando uma ferramenta que, como se 
pode deduzir, foi bastante utilizada a partir do ano 2000. 

 Saliente-se que das quatro categorias, as três primeiras abarcam a atividade 
judiciária de 5 anos completos, enquanto que a última categoria trata essencial-
mente de apenas 2 anos. Destaque para o ano de 2006, que foi responsável por 57 
das 67 decisões tomadas naquela categoria.

Entretanto, esses dados não significam um maior número de ações ambien-
tais iniciadas entre 2005 e 2006, uma vez que muitas delas haviam se iniciado 
muitos anos antes (em certos casos, mais de 8 anos antes). O lapso temporal entre 
a ação inicial e a decisão proferida pelo tribunal não foi possível de ser medido, 
uma vez que a data do ingresso da ação em primeiro grau freqüentemente não 
estava presente na jurisprudência. 

3.3 Tipos de Ação

São diversas as formas processuais que a lei nos permite utilizar para tentar 
alcançar a tutela ambiental. Tendo em vista que as principais vias são a Adminis-
trativa, a Civil e a Penal, isso se reflete em diversas possibilidades de ações para 
ingresso no judiciário. 

Nesta categoria foram incluídas todas as espécies de ações encontradas nas 
jurisprudências. 

Seguramente – e como mostram os resultados – as Ação Civil Pública (Lei 
n. 7.347/85) e as Ações Penais, originadas pelos tipos previstos na Lei de Crimes 
Ambientais (Lei n. 9.605/98) são as mais utilizadas e presentes nos tribunais. No 
entanto existem muitas outras formas, como a Ação Popular, o Mandado de Se-
gurança, as Ações Administrativas, Ações Indenizatórias, e até a figura da Contra-
venção Florestal, prevista no Código Florestal no artigo 26, e alíneas. Esta espécie 
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de ação é de competência dos Juizados Especiais, criado pela Lei Nº 9.099/95, por 
terem penas mais brandas. Os recursos interpostos contra decisões desses juiza-
dos não são de competência dos Tribunais de Justiça, por força do artigo 82 da 
referida lei. Motivo pelo qual o TJSC (na jurisprudência analisada) não conheceu 
o recurso e o remeteu à Turma de Recursos competente. 

O que pode ser destacado deste gráfico é a importância das Ações Civis 
Públicas e das Ações Penais (por Crimes Ambientais) que, somadas, passam de 
80% das ocorrências. Isso leva a concluir que são certamente as ferramentas mais 
utilizadas na busca da tutela ambiental.

3.4 Tipos de Recursos 

Neste item, todos os resultados estão computados no gráfico, embora nem 
todos sejam de fato recursos, como se verá em seguida. 

Destaque para os recursos mais presentes na pesquisa: Agravo de Instrumen-
to, Apelação Criminal e Apelação Civil.

Aqueles classificados como “sem recurso” são casos especiais, como por 
exemplo, aqueles em há competência originária dos Tribunais de Justiça. É o caso 
de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, que são julgadas diretamente 
pelo Tribunal de Justiça, sem passar pela justiça comum. Também é o caso de uma 
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ação de competência do TRF4, em que a denúncia foi rejeitada por atipicidade, 
não ocorrendo, portanto, a interposição de recurso neste grau. A mesma situação 
se aplica aos Mandados de Segurança.

O Reexame Necessário, embora esteja pacificado pela doutrina não se tratar 
de um recurso, está aqui classificado como tal porque, lato sensu, é uma decisão 
judicial sendo enviada pelo juiz de 1° grau ex officio a um Tribunal superior. O que 
importa para este estudo é a forma como determinada ação chegou ao Tribunal.
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3.5 Tipos de Danos

Devido ao grande número de possibilidades e formas de agressão ao meio 
ambiente, foi encontrada na jurisprudência consultada, uma variedade muito 
grande de caracterizações sobre o dano ambiental. Isso se deve à própria matéria 
em questão, pois o meio ambiente é assunto de abordagem complexa, e a tutela 
do mesmo pode se dar de diversas formas. Isso tornou difícil a tarefa de traduzir 
estatisticamente quais as agressões mais freqüentes ao meio ambiente. Somado a 
isso, é agravante o fato de os tribunais nem sempre se aterem a descrever a espécie 
do dano em questão.
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Portanto, para a compreensão dos resultados, foram selecionados 15 gêneros 
de dano.

No caso dos crimes ambientais, essa análise é muito mais fácil, pois para cada 
tipo de crime, há um tipo penal na lei correspondente, qual seja, a Lei nº 9.605/98.  

No critério “Construção Irregular”, estão reunidas diversas formas de cons-
truções, desde aquelas construídas em área non aedificandi, quanto a criação de 
loteamentos sem EIA/RIMA, incluindo aterros realizados ilegalmente licença am-
biental, enfim, todas as ações que traziam como objeto obras ou loteamentos que 
não atendiam a legislação pertinente ou não apresentavam a devida licença. Pode-se 
perceber que este tipo de dano foi o mais presente entre as decisões analisadas.

Em segundo lugar, está o “Corte ou supressão de vegetação”, categoria cria-
da para englobar o corte de árvores em floresta considerada área de Preservação 
Permanente (APP), quanto extração de floresta nativa ou em formação, espécies 
consideradas madeira “de lei” (2 casos de corte de Araucária, ou Pinheiro-do-
Paraná), mediante utilização de tratores e queimadas, etc. Este tipo de dano pode 
também estar associado a outros, como a extração ilegal de minérios, quando se 
destrói a vegetação presente para iniciar a atividade de mineração.

Esta por sua vez – a mineração sem a devida licença - está em terceiro lugar, 
com 11 ocorrências entre as decisões analisadas. 

A pesca ilegal também esteve entre os ilícitos mais encontrados nas ações, 
seguido da poluição hídrica. Infelizmente, a poluição dos rios, mananciais e len-
çóis freáticos ainda estão entre as cinco primeiras, apesar das sérias ameaças à 
saúde social que traz consigo. 

3.6 Réus/Acusados

Na elaboração deste critério também foi necessário que se criassem catego-
rias, para que os resultados fossem mais bem compreendidos.

De qualquer forma, é clara a participação majoritária de pessoas físicas no 
pólo passivo da ação. Isso pode levar a uma reflexão interessante: seriam os maio-
res poluidores as pessoas físicas, ou as pessoa jurídicas, na forma de empresas, 
construtoras, mineradoras, etc?

Em segundo lugar, estão as pessoas jurídicas de diversos ramos, que não 
foram inseridos nos gráficos, embora estejam presentes na tabela original.

Também temos no pólo passivo os municípios, os municípios em litisconsórcio 
com outros (pessoas físicas, jurídicas, autarquias estaduais, federais e outros órgãos).

Temos pessoas físicas e jurídicas, espólios de pessoa física, pessoas jurídi-
cas e outros, além de agentes administrativos e até juízes, esses últimos, alvos de 
Mandados de Segurança. 

3.7 Autores/Ingressantes

Este gráfico refere-se ao proponente da ação ambiental, seja de qual for a 
natureza desta.
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Pode-se claramente perceber a supremacia do Ministério Público como in-
gressante, sendo o responsável por quase 80% das iniciadas. Esse dado confirma 
a importância -  destacada por muitos doutrinadores do Direito Ambiental - do 
papel do Ministério Público como proponente da ação e como órgão defensor dos 
direitos difusos, nesse caso, o meio ambiente.

Em segundo lugar, as pessoas físicas que tiveram algum dano a seu patrimô-
nio de forma que envolvessem o meio ambiente foram responsáveis pelo início de 
10% das ações pesquisadas.

Temos ainda como proponentes pessoas jurídicas, Órgãos Ambientais Mu-
nicipais – como a FLORAM, em Florianópolis, responsável pelas 3 ocorrências 
na pesquisa – e órgãos Ambientais Federais, como o IBAMA. Curiosamente, ne-
nhum órgão ambiental estadual esteve presente como proponente da ação.

As associações civis, tão comuns hoje em dia, tiveram apenas 1 ocorrência, 
assim como as ONGs também tiveram uma tímida presença, com apenas 1 ação 
proposta.
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Por fim, temos o Centro de Controle de Constitucionalidade, órgão criado e 
vinculado ao Ministério Público de Santa Catarina, através do Ato N° 063/2001 
da Procuradoria Geral de Justiça. Esse órgão tem como atribuição, entre outras, 
funcionar como custus legis nas Ações Diretas de Inconstitucionalidades de leis 
e atos normativos estaduais ou municipais ajuizadas por membros do Ministério 
Público ou por outros legitimados (Art. 2°, inciso IV do Ato n° 063/2001/PGJ).

3.8 Legislação Citada

A legislação ambiental brasileira é considerada por muitos doutrinadores 
como bastante esparsa. No entanto, o chamado ‘quadripé’ da legislação ambiental 
está presente nas fundamentações utilizadas nas jurisprudências.  Esse quadripé 
é formado pelas seguintes leis: Lei n° 9.605/98, a Lei dos Crimes Ambientais; 
Lei n° 6.938/81, a Política Nacional do Meio Ambiente; Lei n° 7.347/85, a Lei da 
Ação Civil Pública; e pela Constituição Federal de 1988, através do artigo 225, 
dedicado ao Meio Ambiente.
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Entretanto, é possível notar uma forte presença de legislação municipais e 
estaduais, entre os quais decretos, leis ordinárias, leis complementares e outras. 
Inclusive muitas delas, tratando de assuntos indiretamente ligados ao meio am-
biente. Optou-se então por separá-las em categorias como “Legislação Estadual” 
e “Legislação Municipal”.

O Código Florestal, como sendo a mais antiga lei vigente a tratar do Meio 
Ambiente é citado.

As Resoluções do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente tam-
bém se mostraram bastante presentes sendo citadas em 12% das jurisprudências. 

Além dessas, outras bases legais foram utilizadas. Inserido no critério “ou-
tros”, estão leis como a do parcelamento do solo, lei dos agrotóxicos, e outros que 
tratam de matérias específicas, que não justificariam uma categoria própria.
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Por fim, uma parcela das jurisprudências, apesar de tratarem de ações con-
cernentes ao meio ambiente, traziam em dado momento do processo, questões de 
aspectos meramente processuais, fato que resultou na necessidade de criar uma 
categoria própria, embora com apenas 6 ocorrências.

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

4.1 Ao final do presente trabalho, foi possível verificar que a partir dos anos 2000 
o aumento das ações julgadas pelos Tribunais analisados é bastante significativo, 
demonstrando ser cada vez maior a presença da matéria ambiental no judiciário. 

4.2 Dentre as principais conclusões, está a importância do Ministério Público 
como propositor das ações de cunho ambiental e como protetor dos direitos do 
meio ambiente.

4.3 Também foi possível verificar a importância e a ampla utilização da lei de 
Crimes Ambientais, a Lei n. 9.605/98, assim como da Ação Civil Pública na tutela 
ambiental.

4.4 Verificou-se que é extremamente tímida a atuação de ONGs ambientais na 
proposição de ações ambientais  presentes nos tribunais.
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1. CONTExTUALIzAÇÃO

Desde a Convenção da Diversidade Biológica (CDB), em 1992, os recursos 
genéticos têm sido reconhecidos como bens sobre os quais incide a soberania do 
Estado em que estão situados. Dentre outros objetivos, essa Convenção tentou 
equiparar os países ricos em diversidade biológica (em geral, países subdesenvol-
vidos ou em desenvolvimento) aos países detentores de tecnologia avançada1. Fez 
isso ao incentivar a elaboração, por cada um dos países signatários, de uma estru-
tura de regulação do acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados que possibilitasse o gerenciamento da sua exploração econômica e 
uma repartição “mais justa” dos benefícios dela resultantes. 2

No Brasil, apesar dos esforços iniciais envidados na elaboração de projetos 
de lei que fossem resultado da efetiva participação da sociedade civil, a matéria 
acabou sendo tratada por uma Medida Provisória, que após contínuas reedições, 
passou a viger permanentemente como a MP 2.186-16 de agosto de 2001. Tal 
fenômeno deve-se ao fato de o regime jurídico das medidas provisórias ter sido 
alterado pela Emenda Constitucional 32, de 11 de setembro de 2001, que, no seu 
artigo 2o, declara: “As medidas provisórias editadas em data anterior à da publi-
cação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as 
revogue explicitamente ou até a deliberação definitiva do Congresso Nacional”. 

Naturalmente, a MP 2.186-16 trouxe consigo todos os déficits que se pode 
esperar de uma intervenção que visa atender uma demanda emergencial, mas, 

1  BESUSAN, Nurit. “Breve histórico da regulamentação do acesso aos recursos genéticos no Brasil”, in LIMA, André, 
BESUSAN, Nurit. “Quem cala consente: subsídios para a proteção aos conhecimentos tradicionais”. André Lima e Nurit 
Bensusan (organizadores). Série Documentos do ISA; 8. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2003, p. 9. 
2 “Pela primeira vez, um instrumento legal reconhece a importância do conhecimento tradicional – a riqueza dos conheci-
mentos, inovações e práticas de comunidades indígenas e locais que são relevantes para a conservação e uso sustentável 
da diversidade biológica (Artigos 8(j) e 10(c)especialmente)”. GROSS, JOHNSTON e BARBER, “A Convenção sobre 
Diversidade Biológica: Entendendo e Influenciando o Processo”, Instituto de Estudos Avançados da Universidade das 
Nações Unidas, 2006, p. 10-11.
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que perdura como única base legal de todo um aparato administrativo. As lacunas 
são várias, e de difícil resolução devido ao quase ineditismo das experiências de 
regulação dessa temática no direito comparado, e à diversidade de situações ins-
piradas pela realidade fática local.

De toda forma, foi criada uma estrutura de governo capaz de exercer a ati-
vidade de controle e, ao mesmo tempo, sanar as deficiências e lacunas do texto 
da MP: o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) e sua Secretaria 
Executiva, ambos integrados ao Departamento do Patrimônio do Ministério do 
Meio Ambiente (DPG/MMA). 

Para o auxílio daqueles que precisam manusear a MP 2.186-16, tem sido 
mantida a possibilidade de um canal de comunicação direto com a Secretaria 
Executiva do CGEN através do Sistema de Atendimento a Consultas (Consultas 
Informais, via correio eletrônico, e Processos de Consulta) e das Visitas Técnicas 
ao Departamento do Patrimônio Genético. 3 Cabe registrar que grande parte das 
informações a serem analisadas a seguir, foi colhida em um período de Visita 
Técnica ao Departamento do Patrimônio Genético. 4

A presente tese tem por objetivo retratar um momento específico da aplica-
ção da MP 2.186-16 e lançar algumas críticas sobre ele. É relevante conhecê-lo 
posto que a partir do amadurecimento consignado nesse momento, erigir-se-á a 
próxima etapa de concretização da política de controle sobre os recursos genéti-
cos e valorização dos conhecimentos tradicionais – seja mediante uma renovação 
hermenêutica da velha MP, seja com a edição de um diploma legal mais completo 
e mais “legítimo” em seu processo de formação. 

A fluidez legislativa que descansa no seio do Executivo, a exemplo da MP 
2.186-16, pode ser encarada como expressão do fenômeno do ‘controle dos “side 
effects” ou das “externalitties”’, narrado por Mauro Cappelletti5 ao falar das De-
mocracias de Direito. Características desse fenômeno são: o crescimento do apa-
rato administrativo, a constante delegação legislativa e a emergência de Conselhos 
que têm, em seu entorno, uma nova arena pública de deliberação, uma nova via 
de participação popular. De fato, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 
(CGEN) tem sido justamente isso, um órgão vital para a conformação de uma ges-
tão estratégica dos recursos da sócio-biodiversidade brasileira e uma arena para a 
participação da sociedade civil. 

Porém, o Conselho ainda sofre com a falta de integração entre os Ministérios 
que o compõem e com a dificuldade de viabilizar a presença de parte dos interes-
sados - povos indígenas, quilombolas e representantes de comunidades tradicio-

3  Regulamento para Visitas Técnicas ao Departamento do Patrimônio Genético (DPG/MMA). Disponível em http://www.
mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=85&idConteudo=4748. Acesso em 02 de abril de 2007.
4  A visita monitorada abrangeu o período de 03 de julho a 01 de agosto de 2006, em uma rotina de oito horas diárias. Foi 
programado como atividade do projeto “Proteção da Propriedade Intelectual na Amazônia e Uso Sustentável da Biodiver-
sidade e dos Conhecimentos Tradicionais” (Edital TIB/CNPq).
5  CAPPELLETI, Mauro. “Juízes Legisladores?” Trad. De Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antonio 
Fabris Editor. Porto Alegre, 1993. 
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nais - nas reuniões ordinárias do CGEN e nas reuniões das Câmaras Temáticas6, 
onde são discutidos temas passíveis de regulamentação pelo Conselho. 

A urgência do tema “acesso à biodiversidade e conhecimentos associados” 
é confirmada, também, pelos seguintes acontecimentos: (I) o relatório do Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU (IPCC) que anunciou 
o fim do primado dos combustíveis fósseis, a realidade do aquecimento global e 
seus efeitos apocalípticos, dentre os quais a diminuição progressiva da biodiver-
sidade7; (II) a nova edição da Lista Vermelha publicada pela União Mundial para 
a Natureza (UICN) informando que, das 40.168 espécies animais e vegetais ava-
liadas, 40% estão em risco de extinção8, (III) o lançamento recente, pelo Gover-
no Federal, da Estratégia Nacional de Biodiversidade, e (IV) a mobilização da 
sociedade civil (ONGs, associações representativas de indígenas, quilombolas 
e outras comunidades tradicionais, instituições de pesquisa públicas e privadas) 
em torno da louvável iniciativa do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético 
que foi a Consulta Pública N. 2, para discutir formas de repartição de benefícios 
nas situações em que há mais de uma comunidade detentora do mesmo conhe-
cimento tradicional.

Enfim, adentremos nos meandros da dissecação técnico-jurídica da MP 
2.186-16, relembrando uma frase memorável do doutrinador lusitano João Bap-
tista Machado, que muito bem ilustra, não só o contexto do tema escolhido, como 
também o espírito com que a presente tese vem a lume: “as urgências da vida 
apenas se compadecem com o provisório”. 9 

2. ACESSO AO PATRIMôNIO GENÉTICO (PG)10

A expressão poderia ser traduzida como atividade de manipulação realizada 
sobre material biológico animal ou vegetal. Ao contrário do que, de início, pode-
se imaginar, o acesso ao patrimônio genético (PG) não envolve necessariamente 
uma atividade sofisticada de estudo e manipulação do código genético de uma 
determinada espécie. O acesso ao PG pode estar configurado em atividades que, 
nos meios científicos, são tidas como metodologias simples e corriqueiras. 

O objeto da legislação, porém, não corresponde a qualquer tipo de acesso ao 
patrimônio genético, hipótese em que estariam incluídas situações para as quais a 
necessidade do controle administrativo não se verifica, por não restar caracteriza-
do, a priori, risco de apropriação indevida sobre os resultados de um acesso. 

6  As Câmaras Temáticas integram a estrutura do CGEN. Suas reuniões precedem as deliberações do Conselho a fim de 
amadurecer as discussões, buscar consensos e definir quais são as posições de desacordo. Suas discussões podem resultar 
na criação dos grupos de trabalho.
7  Jeremy Rifkin, no livro “O Século Biotecnológico” (São Paulo: MAKRON Books, 1999, p. 40), profetiza: “Nos próxi-
mos anos, o patrimônio genético do planeta, em constante redução, vai se tornar uma fonte crescente de valor monetário. 
Empresas multinacionanais e governos já exploram os continentes em busca do novo ‘ouro verde’, na esperança de locali-
zar micróbios, plantas, animais e seres humanos com traços genéticos raros que possam ter potencial no mercado futuro”.
8  Disponível no site http://www.iucnredlist.org/info/tables/table1. Consultado em 18 de fevereiro de 2007.
9  “Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador”. 13ª Reimpressão. Coimbra: Livraria Almedina, 2002, p. 5.
10  Utilizaremos, a partir de agora, as siglas PG para patrimônio genético e CTA para conhecimento tradicional associado.
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Declara a Medida Provisória 2.186-16 de 2001:

“Art. 7o  Além dos conceitos e das definições constantes da Convenção sobre 
Diversidade Biológica, considera-se para os fins desta Medida Provisória:
IV - acesso ao patrimônio genético: obtenção de amostra de componente do pa-
trimônio genético para fins de pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico 
ou bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza.”

Inicialmente, a redação da MP fez com que os conceitos de coleta e acesso 
se misturassem no texto, sem qualquer critério de distinção. Ao dizer que o acesso 
correspondia à “obtenção de amostra...”, toda coleta de material biológico parecia 
estar sob o escopo da legislação de acesso. Até que, buscando corrigir essa im-
precisão textual e estabelecer uma diretriz para análise da ocorrência do acesso, o 
CGEN emitiu sua primeira Orientação Técnica.

A Orientação Técnica Nº. 1, de 24 de Setembro de 2003 fixou o seguinte en-
tendimento, “considerando a necessidade de se esclarecerem expressões cuja in-
determinação” vinha “dificultando a exegese e aplicação” da Medida Provisória: 

“Art. 1º (...) entende-se por “obtenção de amostra de componente do patrimô-
nio genético” a atividade realizada sobre o patrimônio genético com o objetivo 
de isolar, identificar ou utilizar informação de origem genética ou moléculas e 
substâncias provenientes do metabolismo dos seres vivos e de extratos obtidos 
destes organismos.”

Com a Orientação Técnica Nº. 1, o conceito de acesso ficou restrito à ob-
tenção de material biológico, seguida de atividade realizada sobre o PG com o 
objetivo de isolar, identificar11 ou utilizar:

•  Informação de origem genética: estudo do genoma e dos produtos do 
genoma;

•  Moléculas;
•  Substâncias provenientes do metabolismo dos seres vivos;
•  Substâncias provenientes de extratos obtidos dos organismos (utilizando 

o termo extrato para designar todos os produtos do metabolismo juntos).
Dessa forma, sanou-se uma atecnia da MP, que não estabelecia distinção 

prática entre os conceitos de acesso e coleta de material biológico, ratificando o 
entendimento de que nem todas as atividades realizadas sobre um componente do 
patrimônio genético são consideradas “acesso”. 

Por sua vez, nem todas as atividades abarcadas pelo conceito de acesso ao pa-
trimônio genético descrito na OT Nº1 irão precisar de autorização, mas tão somente 
as realizadas com uma das seguintes finalidades: pesquisa científica, bioprospecção 
e desenvolvimento tecnológico. Isso porque, do inciso IV da MP, depreende-se que 
a atividade de acesso não se baseia em um conceito eminentemente técnico e, sim, 

11  No sentido de identificar com ferramentas moleculares, estudo cuja 1a. etapa é o isolamento de biomoléculas. Não se 
refere à identificação taxonômica clássica, por exemplo, através de chaves, onde é usada a planta inteira para uma análise 
de morfologia.
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assenta-se sobre a observância cumulativa de uma “atividade física de acesso” ao 
patrimônio genético e de uma das três finalidades previstas na MP. 

A “atividade física de acesso”, portanto, tem como objeto todas as biomo-
léculas (DNA, proteína, lipídios, açúcares e todas as demais moléculas derivadas 
desses elementos básicos) pertencentes aos seres vivos da biodiversidade brasi-
leira. Importante ressaltar que, para a espécie objeto do acesso estar caracterizada 
como patrimônio genético da biodiversidade brasileira, exige-se que ela seja nati-
va, originária do Brasil. Ou, se não for nativa, que tenha adquirido características 
próprias no Brasil. A definição do que, de fato, representa amostra do patrimônio 
genético brasileiro ficará, portanto, a cargo de um especialista. Este dirá se, a nível 
molecular e fenotípico, a espécie é nativa. 

Não são considerados como componentes do patrimônio genético da biodi-
versidade brasileira para efeitos da legislação de acesso estabelecida pela MP:

•  O ser humano (incluindo o sangue, o leite materno e outros fluidos 
orgânicos);

•  Animais domésticos;
•  Microorganismos patogênicos não endêmicos (esse é um tema ainda em 

discussão no CGEN);
A análise acerca das atividades de acesso ao PG, geralmente, vai recair sobre 

os objetivos e metodologia descritos no projeto de pesquisa. 
Termos designativos de protocolos típicos de pesquisa, sem descrição deta-

lhada do procedimento, apenas fornecem indícios do acesso; mas a real definição 
só é possível quando o pesquisador descreve a forma, o “como” irá realizar tais 
atividades. Por exemplo, a identificação taxonômica geralmente não envolve aces-
so. Porém, se houver previsão, na metodologia, de análise de caracteres molecula-
res, certamente estará caracterizado o acesso. Assim como uma análise biológica 
que, na maioria das vezes é considerada atividade de acesso, pode não o envolver, 
dependendo da técnica que será utilizada. Por exemplo, se lanço uma folha sobre 
uma cultura de bactérias para testar seu potencial antibacteriano. Não ocorre iso-
lamento ou utilização de molécula, DNA ou produtos do DNA da espécie vegetal, 
logo não ocorre acesso.

Portanto, quando o pesquisador descreve sua metodologia somente através 
de expressões tais como “estudo etnobotânico”, “análise fisico-química”, “iden-
tificação taxonômica”, “análise biológica...”, será necessário solicitar o detalha-
mento da metodologia. 

A partir da análise de consultas já respondidas pela Secretaria Executiva do 
CGEN 12, é possível delinearmos um rol de atividades que têm sido interpretadas 
como acesso a patrimônio genético para fins de adequação à MP. 2.186-16. Uma lis-
ta taxativa, porém, acreditamos ser uma pretensão não realizável, diante da dinami-
cidade com que surgem novas técnicas de investigação científica e biotecnologia. 13

12  A análise das consultas foi intermediada por Thomaz Toledo, da Secretaria Executiva do CGEN, que também esclareceu 
nossas eventuais dúvidas.
13  O quadro exemplificativo acima, conta com informações fornecidas pela técnica da CTEC/ DPG, Viviane Souza. 
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Atividade Configura Acesso ao PG
Não Configura Acesso 

ao PG

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA

Medir massa, volume, umidade, 
cor, densidade etc.

X
Geralmente não 
configura acesso porque 
não há o isolamento 
de substâncias. Mas, 
é possível fazer essa 
análise sobre uma 
molécula, o que 
configuraria acesso.

ANÁLISE BIOLÓGICA
Testar atividades biológicas 
como, por exemplo, efeito 
imunomodulador, efeito 
hipoglicemiante, efeito 

antimicrobiano etc.

X

Grande probabilidade de 
acesso; porém, é possível o 
surgimento de uma técnica que 
não dependa de isolamento 
de substâncias ou moléculas, 
como, por exemplo, lançar 
órgão vegetal em uma 
cultura para testar efeito 
antimicrobiano. 

Coleção de óleos, de resinas etc. X

CONFECÇÃO DE EXSICATA
A planta é seca e prensada 

numa estufa, para fins de estudo 
botânico.

X
Pois a manipulação 
recai sobre o espécime 
inteiro ou sobre folha, 
tronco ou pedaços da 
raiz.

OBTENÇÃO, ESTUDO e 
DESENVOLVIMENTO de 

EXTRATOS (para cosmético, 
medicamento etc.). O acesso 
pode ser decorrente inclusive 
da captura e análise de odores 

exalados por espécimes vegetais.  

X
Exemplos: obtenção de ácidos 

graxos de um óleo ou a 
obtenção do próprio óleo, a fim 

de ser analisado.
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Atividade Configura Acesso ao PG
Não Configura Acesso 

ao PG

IDENTIFICAÇÃO 
TAXONÔMICA, 
MAPEAMENTO, 

COMPARAÇÃO de variedades 
de espécies.

 IDENTIFICAÇÃO 
TAXONÔMICA, 
MAPEAMENTO, 

COMPARAÇÃO de variedades 
de espécies.

X

 ESTUDOS 
FILOGENÉTICOS1: 

identificação com ferramenta 
molecular

X
Fazer “chaves” de

IDENTIFICAÇÃO 
TAXONÔMICA com 

análise, somente, 
de caracteres 

MORFOLÓGICOS, 
ANATÔMICOS e 
outros que NÃO 

necessitem de etapa 
de isolamento 

de moléculas ou 
substâncias provenientes 

do metabolismo dos 
organismos em estudo. 
Exemplo: observação 

a partir de folhas e 
ramos, do aspecto geral, 
consistência, cor, forma, 

superfície, tamanho e 
transparência das folhas, 

(histologia foliar)

X

IDENTIFICAÇÃO 
TAXONÔMICA2 com análise 

de caracteres moleculares 
(taxonomia molecular)

IDENTIFICAÇÃO 
MOLECULAR

X
Exemplo: análise feita através 

de cromatografia, visando 
a identificação de ésteres 

metílicos.  

ISOLAMENTO DE MICRO-
MOLÉCULAS X
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Atividade Configura Acesso ao PG
Não Configura Acesso 

ao PG

INVESTIGAÇÃO DE 
PRINCÍPIOS ATIVOS

X

 Todos os procedimentos 
que visem à execução 

desta atividade, como o 
isolamento de extratos para 
identificação de metabólitos 
secundários, o isolamento 

e identificação de bactérias, 
testes com extratos, ESTUDOS 

FARMACOGNÓSTICOS 
(testes analíticos de macro 
e micro elementos, ensaios 
farmacológicos em animais 

para testar determinado 
potencial da espécie).

Melhoramento Genético, na 
forma de cruzamento de plantas: 
inserção do pólen de uma planta 

em outra a fim de criar nova 
planta

 X

SÍNTESE QUÍMICA DE 
COMPOSTOS

X
Se a obtenção da molécula 

inicial for baseada no estudo de 
moléculas biológicas isoladas 

de plantas nativas ou se a 
metodologia da pesquisa incluir 

a comparação das moléculas 
sintetizadas com as naturais. 

X
Se as informações 

prévias para a realização 
da síntese foram obtidas 

da literatura, sem que 
se possa determinar 
a origem do material 

biológico.

A análise de solo estará sob o escopo da MP somente quando envolver aces-
so ao PG do material microbiano, vegetal ou animal presente no mesmo, não 
configurando acesso a análise fitoquímica do solo.

O acesso ao PG para fins de diagnóstico ainda está em discussão pelo CGEN. 
Porém, até o momento, tem se entendido da seguinte forma:

ACESSO AO PG

Diagnóstico (desenvolvimento de novo método) SIM

Diagnóstico
(comparação de métodos que envolvam acesso)

Possivelmente, ocorrerá o 
enquadramento.

Diagnóstico laboratorial (protocolo padrão) NÃO
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Suponha-se que uma pesquisa visa comparar métodos sorológicos e mole-
culares para o diagnóstico de determinada doença endêmica. Fará os testes utili-
zando sangue humano e lisados bacterianos. Os métodos de diagnósticos já são 
amplamente conhecidos e estudados.  Obrigatoriamente, o enquadramento sob a 
legislação passará pelas seguintes ponderações e questionamentos:

•  A pesquisa fará a comparação de diagnósticos a partir do sangue huma-
no. O acesso ao PG não ocorre em função de sangue humano;

•  No entanto, poderia ser cogitado o acesso devido à manipulação do agen-
te biológico causador da doença. A princípio, a resposta estaria relacio-
nada à discussão acerca da qualidade desse agente como microorganis-
mo patogênico endêmico do território brasileiro, já que a inclusão desses 
microorganismos como parte do patrimônio genético brasileiro deveria 
se basear no critério do endemismo. Porém, na prática, mesmo os micro-
organismos patogênicos endêmicos não são, às vezes, encarados como 
objeto de acesso;

•  Ainda que restasse firmado o acesso ao PG decorrente do uso do agente 
biológico causador da doença, poderia ser que a necessidade de regulari-
zação não fosse patente. O diagnóstico que envolve acesso ao PG ainda 
está em discussão no âmbito do CGEN. O entendimento majoritário ten-
de para a noção de que apenas a pesquisa cujo objetivo seja o desenvol-
vimento e/ou teste de um novo método de diagnóstico, e que necessite 
realizar o acesso, sofreria incidência da MP. Por outro lado, há quem 
sustente que, a despeito de os testes serem tipos de protocolo padrão para 
diagnóstico, poderiam ser entendidos como acesso porque vão utilizar 
um microorganismo patogênico endêmico do território brasileiro.

2.1 Desregulamentação do Acesso

A 42ª Reunião Ordinária do CGEN representou um marco na construção do 
conceito de acesso ao patrimônio genético. Nessa reunião, coube ao IBAMA re-
latar uma proposta de descaracterização de diagnósticos, pesquisas de sistemática 
e filogenia como acesso ao PG. A proposta contou com o apoio da SBPC e das 
sociedades brasileiras de odontologia, zoologia e microbiologia, que a aclamaram 
como meio para restringir o conceito amplo de acesso trazido pela MP, e “desbu-
rocratizar” a pesquisa básica. Após a deliberação do Conselho, a proposta ficou 
consubstanciada na forma da Resolução nº 21 do CGEN, que exclui da incidência 
da MP nº 2.186-16 as seguintes pesquisas: 

Art. 1º, I - as pesquisas que visem elucidar a história evolutiva de uma espécie 
ou de grupo taxonômico a partir da identificação de espécie ou espécimes, da 
avaliação de relações de parentesco, da avaliação da diversidade genética da 
população ou das relações dos seres vivos entre si ou com o meio ambiente;
II - os testes de filiação, técnicas de sexagem e análises de cariótipo que visem 
a identificação de uma espécie ou espécime;
III - as pesquisas epidemiológicas ou aquelas que visem a identificação de 
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agentes etiológicos de doenças, assim como a medição da concentração de 
substâncias conhecidas cujas quantidades, no organismo, indiquem doença ou 
estado fisiológico;
IV - as pesquisas que visem a formação de coleções de ADN, tecidos, germo-
plasma, sangue ou soro.

A razão invocada para a descaracterização é a de que uma expressiva monta 
das autorizações para acesso ao PG com finalidade científica, emitida pelo IBA-
MA desde o seu credenciamento, corresponde a pesquisas que acessam ao PG 
“incidentalmente”, como um instrumento, ou “circunstancialidade”. As metodo-
logias e não os objetivos de tais pesquisas é que determinam a ocorrência do 
acesso. Nesses casos, o acesso se apresentaria tão somente, como uma ferramen-
ta. Na ocasião, o representante do IBAMA comentou ainda que, “a despeito do 
potencial de uso comercial de qualquer pesquisa”, tal medida viria em socorro 
das “pesquisas sem objetivos comerciais”, que “não têm aplicação imediata”, mi-
tigando a burocracia incidente sobre pesquisas que aumentam o conhecimento 
sobre a biodiversidade brasileira, mas que não apresentam fins econômicos e que, 
portanto, não seriam objeto da “principal preocupação da MP, que é a repartição 
de benefícios”. Como exemplos dessa categoria de pesquisa, conselheiros citaram 
os estudos genéticos voltados para a ecologia e preservação, pesquisas de micro-
biologia (cujas ferramentas coincidem com as da bioprospecção) e de vigilância 
epidemiológica (impossível de ser realizada sem ferramentas biomoleculares).  

3. DO ACESSO AO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO (CTA)

A definição de CTA é exposta na MP 2.286-16 mediante os seguintes termos:

“Art. 7º, II - conhecimento tradicional associado: informação ou prática indi-
vidual ou coletiva de comunidade indígena ou de comunidade local, com valor 
real ou potencial, associada ao patrimônio genético;”

Por sua vez, as comunidades locais são definidas como:

“Art. 7º, III - comunidade local: grupo humano, incluindo remanescentes de 
comunidades de quilombos, distinto por suas condições culturais, que se or-
ganiza, tradicionalmente, por gerações sucessivas e costumes próprios, e que 
conserva suas instituições sociais e econômicas;”

Apenas o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético brasi-
leiro pode ser objeto de acesso. Se o conhecimento tradicional estiver associado à 
planta exótica, não será protegido pelos dispositivos da MP. A grande questão que 
surge, neste momento, é a da determinação do limiar entre o que é espécie nacio-
nal e o que é exótica ou a partir de quando uma espécie tida como exótica, adquire 
características no solo nacional a tal ponto que possa ser considerada como nativa. 
Enquanto não se criam critérios para a análise do que é nacional ou não, a resposta 
para essa questão fica a cargo de pareceres técnicos. Se a comunidade tradicional 
já cultiva por gerações uma espécie originalmente exótica, essa será considerada 
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uma variedade crioula. Estará sob o escopo da MP por ter adquirido caracterís-
ticas próprias advindas do cultivo tradicional em solo brasileiro. Exemplos de 
variedades crioulas são: a mandioca amarela e o milho krahô. 

Por outro lado, são indiferentes ao conceito de CTA, questionamentos acerca 
da origem da comunidade tradicional ou do povo indígena – se brasileira ou não, e 
se esses povos existem também em outros países – uma vez que se adota o critério 
físico. A etnia indígena Machineri é de origem estrangeira, mas reside em territó-
rio brasileiro; logo, seu CTA estará protegido pela legislação de acesso.

Não seria necessária autorização do CGEN para uma pesquisa que tivesse 
por fim estudar aspectos da cultura de um povo tradicional (folclore, artefatos 
manuais, rituais, canto, música, lendário) contanto que não estejam relacionados 
ao patrimônio genético. Advirta-se, portanto: se o projeto previr ou se, porventu-
ra, ocorra a coleta de informações que se relacionam com o patrimônio genético, 
muito embora essas informações estejam insertas no ideário cultural do povo ou 
comunidade e não sejam os focos da pesquisa, dever-se-á reportar a realização ou 
a possibilidade do acesso ao CTA à Secretaria Executiva do CGEN, para que ela 
indique os procedimentos a serem adotados.

Assim como acontece no caso do acesso ao patrimônio genético, a MP não 
estabeleceu um rol exemplificativo das atividades de coleta de informação que 
caracterizariam o acesso ao CTA. Novamente, temos de recorrer aos últimos po-
sicionamentos do Conselho (quando da análise de pedidos de autorização), para 
que possamos delinear algumas diretrizes úteis à definição do acesso ao CTA no 
caso concreto. Têm sido consideradas como elementos representativos do conhe-
cimento tradicional associado ao patrimônio genético brasileiro, as informações 
sobre “usos” ou “modo de emprego da flora e fauna regional” na:

•  Agricultura, Agricultura Familiar e Manejo;
•  Medicina Popular;
•  Alimentação.
Nos campos acima, o acesso ocorrerá quando se investiga os usos das es-

pécies locais. Por exemplo, se em uma pesquisa sobre a experiência de manejo 
de uma comunidade, o pesquisador deseja saber a “ÉPOCA DE CORTE” do 
açaí, possivelmente estará configurado o acesso ao CTA. O mesmo não acon-
teceria se pretendesse apenas observar as técnicas que os ribeirinhos desenvol-
veram para realizar a coleta do açaí. Além disso, ao contrário dos que muitos 
pensam, o CGEN tem interpretado que a atividade do mateiro, isoladamente 
 – no sentido daquele que conduz o pesquisador até o local onde se encontra a 
espécie almejada, já escolhida anteriormente como objeto da pesquisa – não 
caracterizaria acesso ao CTA.

 Em regra, pesquisas etnobotânicas e sobre etnoconservação são caracteri-
zadas como acesso ao CTA. Discutindo essa temática no âmbito do CGEN, os 
Ministérios da Agricultura (MAPA), a EMBRAPA e o Ministério de Desenvolvi-
mento e Comércio (MDIC) sustentavam que o estudo das formas de cultivo, de-
senvolvidas por uma determinada comunidade, não configuraria acesso ao CTA. 
Prevaleceu na plenária do Conselho, porém, entendimento diverso, em favor da 
ocorrência do acesso.
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A análise da coordenação técnica do CGEN para fins de aferição do acesso 
ao CTA se fixará no detalhamento da metodologia e não nos objetivos do projeto. 
Recairá, primeiramente, sobre “como” o pesquisador vai obter informações: se 
vai filmar, vai aplicar questionário ou apenas proceder à observação das práticas 
da comunidade. Muitas das vezes, o pesquisador cita apenas a metodologia que 
utilizará, referencia o nome da técnica – como “Caminhando na Floresta”, “Bola 
de Neve” e “Diagnóstico Rural Participativo” – mas não explica “em quê” a técni-
ca consiste. Nesses casos, a Secretaria Executiva pede uma descrição detalhada da 
metodologia. Caso o projeto preveja aplicação de questionários, ela pedirá que o 
pesquisador envie a descrição do conteúdo inquisitório, ou seja, o tipo de questio-
nário que irá aplicar nas entrevistas, quem vai entrevistar etc. Necessário também, 
para fins de solicitação de acesso, é o esclarecimento acerca do meio de fixação 
das informações obtidas.

De toda forma, a análise dos aspectos acima visa o mais essencial, que é 
perceber a natureza das informações intercambiadas mediante o contato efetuado 
pelo pesquisador com a comunidade. 

 Novamente, assim como no caso do acesso ao PG, além do enquadramento 
técnico, há que se verificar uma das finalidades de que cuida a MP. Por exemplo, 
a produção de documentário não é pesquisa científica, não precisando de autori-
zação. Poder-se-ia cogitar, em decorrência de outros diplomas e atos normativos 
(como a Convenção 169 da OIT e a Resolução 196/96 do CNS) a assinatura de 
um termo com o consentimento da comunidade e o compromisso de referenciar a 
fonte do conhecimento tradicional ou CTA.

Note-se também: para efeitos de caracterização do acesso ao CTA (bem 
como recolhimento dos termos de anuência prévia e da celebração do contrato 
de utilização e repartição de benefícios) “entende-se que qualquer conhecimento 
tradicional associado ao patrimônio genético poderá ser de titularidade da comu-
nidade, ainda que apenas um indivíduo, membro dessa comunidade, detenha esse 
conhecimento” (Parágrafo único do Art. 9º da MP 2.186-16/2001). 

O acesso ao CTA pode se dar também mediante fonte secundária ou indi-
reta, quando as informações sobre o conhecimento tradicional provêm da lite-
ratura científica, panfletos e manuais de medicina popular..., ou seja, estão sob 
o chamado “domínio público”, fazendo uma analogia á lógica da Propriedade 
Intelectual (ressaltando, porém, que esta é uma lógica bastante diferente daque-
la que envolve os CTAs). O tratamento a ser adotado nesses casos representa, 
atualmente, uma das mais tormentosas lacunas deixadas pela MP. Uma inter-
pretação seria a de que, quanto ao CTA obtido de literatura científica, o autor 
do artigo original é que deveria regularizar o acesso já realizado em pesquisa 
anterior. Porém, com freqüência, o acesso indireto ao CTA provém de literatura 
que registra práticas de conhecimento tradicional já assimiladas por comunida-
des tipicamente urbanas. Abaixo, falaremos sobre qual tem sido a orientação da 
Secretaria Executiva do CGEN para o regular prosseguimento de pesquisas que 
utilizem o CTA de fonte secundária. 
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4. FINALIDADES DO ACESSO

Como já destacado anteriormente, o controle administrativo não recairá so-
bre qualquer tipo de atividade de acesso, mas somente sobre o acesso realizado 
com uma das finalidades prevista na MP 2.186-16, quais sejam: pesquisa científi-
ca, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção. 

A título de ilustração, podemos citar o caso de uma consulta formal ao CGEN 
sobre o enquadramento de projeto que iria avaliar a qualidade físico-química e 
microbiológica da própolis produzida artesanalmente em determinada localidade, 
a fim de contribuir com a padronização da qualidade dessa produção. A pesquisa 
teria como parâmetro, instruções normativas do Ministério da Agricultura para 
avaliação de identidade e qualidade de produtos apícolas. A metodologia previa 
atividades como a determinação do teor de ceras e avaliação da qualidade mi-
crobiológica. Essas atividades, normalmente, configuram um acesso ao PG. E, a 
princípio, poder-se-ia identificar a finalidade de “pesquisa científica” no projeto.

O CGEN, porém, entendeu que o projeto não atendia a nenhuma das fina-
lidades previstas pela MP (pesquisa científica, bioprospecção e desenvolvimento 
tecnológico). Justifique-se: estando o procedimento descriminado na Instrução 
do MAPA, a pesquisa não apresentaria o elemento “investigação”; não buscaria 
descobrir algo em específico, nem aplicar nova metodologia para o fim a que se 
propõe. Como o objetivo era avaliar a qualidade de uma substância com base em 
normas administrativas, ou seja, proceder a testes usando uma metodologia já 
empregada para esse fim, a pesquisa, apesar de realizar acesso ao PG, não estaria 
sob o escopo da MP.

O caractere básico que distingue a “pesquisa científica” das demais finalida-
des é a observância, nessas últimas, do “potencial de uso econômico”. 

A diferença entre bioprospecção e desenvolvimento tecnológico é que o últi-
mo visa alcançar um produto final - novo ou aprimorado a partir de um produto já 
existente. O desenvolvimento tecnológico apresenta um objetivo mais imediato e 
definido, enquanto a bioprospecção ainda está no estágio de investigação. Com ela, 
busca-se identificar alguma característica do PG que seja passível de exploração 
econômica e não, necessariamente, um produto final será colocado no mercado.

A Orientação Técnica N.5, de 15 de dezembro de 2005 trata do desenvol-
vimento tecnológica em relação às atividades de melhoramento genético vegetal, 
estabelecendo que essa finalidade somente seja aferida quando a pesquisa visa à 
obtenção de cultivares:

“Art. 1º, III - desenvolvimento tecnológico: melhoramento genético vegetal com 
seleção para a obtenção de nova cultivar com perspectiva de uso comercial, a 
partir da multiplicação de sementes, genéticas e/ou básicas, ou mudas, confor-
me definição constante na legislação especifica.”

Na prática, a caracterização da finalidade “desenvolvimento tecnológico” 
versus pesquisa científica e bioprospecção, é bastante tranqüila. Pode ser polê-
mica, no entanto, a cognição das finalidades “bioprospecção” e “pesquisa cien-
tífica”, especialmente se o critério usado for apenas o decorrente dos recursos 
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terminológicos da MP, que traduz como diferença básica entre uma e outra o 
“potencial de uso comercial”. 

O conceito de bioprospecção é estabelecido na própria MP:

“Art, 7º, VII. bioprospecção: “atividade exploratória que visa identificar com-
ponente do patrimônio genético e informação sobre conhecimento tradicional 
associado, com potencial de uso comercial”

Alguns entendem que o potencial de uso comercial está relacionado com as 
pretensões de utilização dos resultados pelo pesquisador ou instituição. Sob esse 
ponto de vista, a finalidade de biopropeccão seria aferida a partir da declaração acer-
ca dos resultados e intenções de uso. Por exemplo, seria analisado se o interessado 
tem em vista uma patente - de processo ou de uma substância isolada para determi-
nado uso - ou outro tipo de cessão de direitos sobre os resultados. Nesse raciocínio, 
a atividade exploratória que investigue princípios ativos ou tipos de atividade bioló-
gica, tão somente para publicação acadêmica, não caracterizaria bioprospecção. 

A outra linha interpretativa entende que a bioprospecção relaciona-se com o 
fato de a atividade exploratória, por si só, apresentar potencial de uso econômico. 
E o uso econômico não precisa, necessariamente, ser da parte do pesquisador/
instituição que realiza o acesso. O fato é que a atividade gerará informações que 
poderão ser usadas futuramente para fins econômicos.

A Secretaria Executiva do CGEN tem adotado esse último posicionamento 
para responder as consultas que lhe são encaminhadas. A caracterização de bio-
prospecção, portanto, não se relacionará com o “animus” do pesquisador em utili-
zar comercialmente os resultados, uma vez que os resultados comerciáveis podem 
nem mesmo existir. Para a caracterização da bioprospecção, não seria necessário 
nem a previsão do alcance de resultados comercializáveis (seja quanto ao conte-
údo dos resultados ou de sua corporificação em uma das espécies de produtos da 
pesquisa), nem a aferição, ao término da pesquisa, de quaisquer resultados. 

A Secretaria tem procurado estabelecer critérios que completem o significa-
do da expressão “potencial de uso comercial”. A tendência é a consolidação de um 
conceito complementar, eminentemente técnico, que tenha por base o histórico 
das metodologias e testes já considerados pelo CGEN como bioprospecção. Esse 
conceito construído sobre a atividade de acesso “em si mesma” e sobre a capa-
cidade de uso comercial inerente a certas categorias de metodologia exploratória 
intensificará a dinamicidade de reformulação periódica do próprio conceito, pari 
passo à inovação técnico-científica.

Essa interpretação impõe ao administrado, porém, ônus que entendemos 
como desproporcional, dado que uma pesquisa básica (até mesmo para fins de 
iniciação científica ou TCC) ficará, em razão de sua metodologia, absorvida pelo 
conceito de bioprospecção. Necessitará assim, conforme exige a MP, da celebra-
ção prévia de um Contrato de Utilização e Repartição de Benefícios (CURB). Tal 
requisito poderá intimidar pesquisadores de universidades públicas e privadas e 
institutos públicos de pesquisa.

Essa crítica estende-se inclusive aos casos em que há interesse manifesto de 
exploração comercial pelo interessado na bioprospecção. Se exigida a celebração 
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prévia de um contrato de repartição de benefícios, como o faz a MP, corre-se o risco 
de que todos os esforços para a celebração do contrato sejam desperdiçados se a in-
vestigação não obtiver os resultados esperados. A celebração do CURB antes do al-
cance dos resultados da bioprospecção impossibilita o estabelecimento do conteúdo 
real de cláusulas obrigatórias que a própria MP estabelece (art. 28 da MP 2.186-16). 
Impossibilita, também, a discussão acerca das cláusulas que podem tornar aquele 
contrato um instrumento de repartição de benefícios “justa e eqüitativa”, como pre-
coniza a CDB e a própria MP. Por esses motivos, cremos estar diante de um dispo-
sitivo que merece aperfeiçoamento: o CURB só deveria ser exigível, nos casos de 
bioprospecção, após a verificação de resultados passíveis de comercialização. Essa 
parece ser a inclinação do projeto de lei que, atualmente, tramita na Casa Civil.

5. APLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ExIGIDOS NA MP 2.186-16 PARA O REGULAR 
DESENVOLVIMENTO DA PESqUISA NO BRASIL

5.1 Necessidade do Controle Administrativo

As pesquisas realizadas sobre recursos biológicos - que podem partir ou 
utilizar conhecimentos tradicionais como base de investigação e indicador de efi-
cácia – eventualmente, geram uma interface entre dois sistemas jurídicos, o de 
acesso à “matéria-prima” e o da propriedade intelectual, sendo a premissa deste 
último, a concessão temporária de monopólio sobre conhecimentos e informa-
ções. Acontece que o status jurídico do patrimônio genético era de “bem comum 
da humanidade, de livre acesso por qualquer pessoa e para qualquer finalidade” 14 
e o conhecimento tradicional não contava com nenhum tipo de proteção jurídica. 
Assim, a indústria da biotecnologia tinha a possibilidade de livre acesso à matéria-
prima e às informações compartilhadas entre povos e comunidades tradicionais e, 
por outro lado, mediante os institutos da propriedade intelectual, tinha a possibili-
dade de restringir o acesso às informações geradas em suas pesquisas. 

Até que surge a CDB. Essa convenção realiza uma substancial modifica-
ção na relação entre esses dois ambientes jurídicos. Primeiramente, reconhece a 
soberania dos Estados sobre o patrimônio genético situado em seus territórios e, 
depois, fixa como objetivos dos países signatários: (I) a conservação da biodiver-
sidade, (II) seu uso sustentável e (III) a repartição de benefícios decorrentes desse 
uso. 15 A partir de então, a repartição com o provedor do componente do patrimô-
nio genético e o detentor do conhecimento tradicional acessados deve incluir os 
benefícios advindos dos direitos de propriedade intelectual. O monopólio sobre os 
resultados da pesquisa poderia ser alcançado; porém, apenas, se o pressuposto da 
repartição de benefícios fosse cumprido na extensão da cadeia produtiva. 

14  NOVION, Henry e BAPTISTA, Fernando Mathias. “O certificado de procedência legal no Brasil: estado da arte da 
implementação da legislação”. Documentos de investigación. Iniciativa para la prevención de la biopirateria. Instituto 
Socioambiental (ISA). Ano 2, Nº.5, Março 2006, p. 1-2. 
15  PINHEIRO, Victor. “Subsídios para a proteção da biodiversidade e do conhecimento tradicional”, Revista da ABPI, nº. 
74 – Jan./Fev. de 2005, Rio de Janeiro, Organização ABPI, p. 40 – 42.
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Então, para fins de garantir o direito à repartição de benefícios, é sentida 
a necessidade do controle administrativo sobre a atividade de desenvolvimento 
científico e tecnológico no País. Por sua vez, a justificativa mediata de tal controle 
reside na crença de que o “consentimento prévio informado” dos países de origem 
dos recursos genéticos e a “repartição de benefícios” são mecanismos capazes de 
mitigar os efeitos do desequilíbrio político-econômico dos países desenvolvidos e 
em desenvolvimento em relação aos desenvolvidos. 16

A MP 2.186-16 instrumentalizou a “repartição de benefícios” ao exigir a 
celebração de contratos, contendo cláusulas obrigatórias sobre propriedade inte-
lectual, como requisito para a concessão de autorizações de acesso para fins de 
bioprospecção e desenvolvimento tecnológico. O interessado em um pedido de 
patente deve demonstrar ao órgão patentário (INPI) a observância da lei – que 
se traduz na autorização expedida pelo CGEN – e informar a origem do material 
genético e do conhecimento tradicional acessado. “O Brasil elegeu o certificado 
de procedência legal (que inclui a declaração de origem) como mecanismo de 
rastreamento para repartição benefícios”.17   

5.2. Procedimento Administrativo para Regularização de Pesquisas

Há seis tipos básicos de autorização que são previstos na MP. Elas serão 
combinadas quando ocorrer acesso tanto ao Patrimônio Genético (PG) quanto ao 
conhecimento tradicional associado (CTA): (I) Autorização de acesso ao PG para 
fins de pesquisa científica; (II) Autorização de acesso ao PG para fins de biopros-
pecção; (III) Autorização de acesso ao PG para fins desenvolvimento tecnológico; 
(IV) Autorização de acesso ao CTA para fins de pesquisa científica; (V) Autoriza-
ção de acesso ao CTA para fins de desenvolvimento tecnológico; (VI) Autorização 
de acesso ao CTA para fins de bioprospecção.

A autorização de acesso ao PG para fins de pesquisa científica possui, tam-
bém, uma modalidade especial para Portfólio de Pesquisas. Como a finalidade é 
científica, o pesquisador fica isento da exigência de celebração de um contrato 
de repartição de benefícios, posto que não haja previsão de exploração comercial 
dos resultados. Ambas são emitidas pelo IBAMA, credenciado mediante a Deli-
beração Nº. 40 do CGEN. Porém, se ocorrer acesso também ao CTA, ainda que a 
finalidade seja científica, o órgão competente para autorizar é o próprio CGEN. 

Apesar de não previstas na MP, a práxis impôs a adoção de duas outras mo-
dalidades de autorização. Essas modalidades devem ser incluídas na legislação que 
porventura substituir a Medida. São elas: a Autorização Especial para Extratotecas 
(para os casos de constituição de coleção biológica, quando a própria atividade de 
constituição já envolve acesso ao PG) e a autorização especial para bioprospecção. 
A demanda por tais modalidades é ilustrada pelo caso da autorização concedida a 
uma empresa brasileira cujo objetivo era a constituição de uma coleção de extratos 
que seria, posteriormente, disponibilizada para atividades de bioprospecção. 

16  SANTILLI, Juliana. “Socioambientalismo e novos direitos”. São Paulo: Peirópolis, 2005, p. 199.
17  NOVION, Henry e BAPTISTA, Fernando Mathias. Op.cit. p.2.
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5.3 Soluções Construídas a Partir da Aplicação Casuística da MP 2.186-16 18

5.3.1 Autorizações

Um acesso não autorizado ao PG ou CTA pode ser regularizado juntamente 
com um novo pedido de acesso, desde que o provedor do PG e/ou o detentor do 
CTA seja o mesmo.

Nos casos em que a pesquisa necessita tanto de uma autorização de coleta 
(órgão competente é o IBAMA) como de uma autorização de acesso ao PG para 
fins não científicos ou para acesso ao CTA com qualquer finalidade, a articulação 
dos órgãos competentes para a emissão das duas autorizações acontece da seguin-
te forma: o IBAMA encaminha ao CGEN a autorização de coleta, cujo envio ao 
interessado fica condicionado à emissão de autorização do CGEN. 

A autorização precisa ter uma finalidade específica a ser esclarecida em cada 
pedido, pois não se concede autorização para finalidades genéricas nem se pode 
determinar que todos os pedidos de autorização, depositados por certo interessa-
do, terão sempre uma mesma finalidade.

Para realização do acesso ao CTA de povo indígena é necessário contatar a 
FUNAI. Obviamente, se a pesquisa tem a anuência dos índios, a FUNAI não irá 
se opor à entrada. Porém, nas terras indígenas, o TAP só será válido se o órgão 
indigenista for ouvido.

5.3.2 Contrato de Uso e Repartição de Benefícios (CURB)

Nos casos em que o objeto do acesso é CTA compartilhado por várias comu-
nidades representadas por apenas uma associação, recomenda-se que o laudo es-
clareça a forma de constituição formal ou informal desse tipo de representação.

Se a pesquisa resulta de parceria, o CURB acabará sendo influenciado pelos 
termos de cooperação entre as instituições parceiras. Por isso, é importante anexá-
los ao pedido de autorização de acesso, para que as cláusulas, em especial aquelas 
com potencial de condicionar a repartição de benefícios, sejam sopesadas quando 
da análise do CGEN.  Se os parceiros forem estrangeiros, todos têm que assinar o 
CURB, sendo necessária, também, a apresentação das cartas-convite.

5.3.3 Anuência Prévia e Repartição de Benefícios quando Há Indeterminação dos 
Titulares de Direito 

No molde clássico de autorização de acesso para fins de bioprospecção e 
desenvolvimento tecnológico é necessário o recolhimento das anuências dos pro-

18  Tópico subsidiado por informações colhidas durante reuniões de rotina da coordenação técnica (CTEC) da Secretaria Executiva 
do CGEN, ocorridas em julho de 2006. As reuniões foram presididas pela gerente técnica Cristina Azevedo. O tópico é resultado, 
também, da análise de consultas informais respondidas pela Secretaria Executiva, no período de dezembro de 2005 a junho de 2006. 
O ideal é que o tópico seja estudado em complementação ao conteúdo das cartilhas disponibilizadas nos sítios do IBAMA e do 
CGEN, podendo se útil àqueles que tenham a necessidade de manusear a MP 2.186-16/2001 para aplicação em casos concretos. 
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vedores do material biológico e do conhecimento tradicional (ou seja, um termo 
no qual eles declaram que consentem com a realização da pesquisa), bem como a 
assinatura de um contrato de repartição de benefícios. 

No entanto, há situações em que a determinação dos provedores/detentores 
fica prejudicada, quando não, completamente impossibilitada. Por exemplo, o ma-
terial biológico foi adquirido no comércio e o conhecimento tradicional associado 
foi obtido na literatura ou é compartilhado por um número de comunidades não 
passível de determinação.

Em casos como esse, o proceder aconselhado pela Secretaria Executiva do 
CGEN é de que o interessado protocole o pedido de regularização através do for-
mulário adequado, anexando justificativas acerca da dificuldade na consecução 
prática dos requisitos da anuência prévia e repartição de benefícios. A partir daí, o 
interessado deverá aguardar a manifestação do CGEN, indicando o procedimento 
a ser adotado. 19 Provavelmente, o processo de autorização será suspenso e a pes-
quisa poderá prosseguir normalmente, até que a matéria esteja regulamentada. 

Após a Consulta Pública N. 2 do CGEN, a regulamentação parece estar pró-
xima. Uma das soluções, já suscitada em projeto de Decreto que tramitava na Casa 
Civil, consiste em substituir a figura do contratante “indeterminado” – nos casos 
de acesso ao CTA de fonte secundária e demais casos de impossibilidade de deter-
minação e contato com as comunidades detentoras do CTA e com os provedores 
das amostras do PG – pela figura da União. Por exemplo, no lugar das inúmeras 
comunidades que compartilham um determinado uso tradicional, o interessado 
no acesso deverá celebrar um contrato para repartição de benefícios com a União, 
que destinará os valores a um Fundo governamental voltado para a preservação e 
desenvolvimento sustentável das comunidades tradicionais brasileiras. 

5.3.4 Termo de Anuência Prévia (TAP)

As formas de representação da comunidade não são rígidas. O importante é 
que documentos (como estatutos, atas de reunião...) ou provas fixadas em mídia, 
confirmando a legitimidade do representante, sejam anexados ao TAP. 

Quando a comunidade não tem representação legitimamente constituída po-
derá convencionar-se um representante. Mas, a forma de eleição deve ser descrita 
em um relatório, que deve ser anexado ao TAP. A comprovação da veracidade de 
tal representação pode ser feita mediante a coleta de assinatura (escrita ou digital) 
dos membros da comunidade ou mediante gravações de vídeo ou fotos. Nas UCs, 
a representação cabe ao Conselho Gestor da unidade; porém, o CGEN tem solici-

19  Em sede de consulta informal respondida pela Secretaria, de 08/04/06, somos informados que: “(...) O fato de se obter 
o material biológico, que será objeto do acesso, no comércio, não é motivo para dispensa da necessidade de autorização, 
tampouco da obrigação de repartição de benefícios, ainda que o requerente encontre dificuldades de identificar o provedor 
do material biológico a partir de sua condição “in situ”, o qual tem direito à repartição de benefício” (...) ”para se garantir 
a regularidade das atividades desempenhadas no projeto, seria importante a formalização da solicitação de autorização, 
acompanhada das justificativas para as dificuldades encontradas para o completo atendimento das previsões legais, assunto 
sobre o qual o CGEN ser manifestará, indicando o procedimento a ser atendido“.
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tado, além do TAP emitido pelo Conselho Gestor, a coleta de um TAP para cada 
comunidade residente na UC, na forma de termo individual.

Alguns dos defeitos comuns no TAP são: ausência de laudo; o interessado 
no acesso não se identifica no corpo do TAP; as potencialidades da pesquisa não 
são esclarecidas.

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 Um projeto de lei ou decreto que se proponha a aperfeiçoar a sistemática do 
tema terá de resolver os seguintes impasses: (I) o que é espécie nativa e o nível 
de adaptação de uma espécie exótica capaz de conferir a ela o atributo de espécie 
nativa e (II) em que situações o diagnóstico de doenças será considerado acesso;

6.2 Terá, também, que dispor sobre a emissão de autorizações de acesso e a repar-
tição de benefícios nos casos em que a determinação individual ou coletiva dos ti-
tulares de direito estiver prejudicada (por exemplo, material genético adquirido no 
comércio e conhecimento tradicional obtido de fonte secundária ou literatura);

6.3 Tema urgente é o de “como deve ser realizada” a repartição de benefícios 
quando o conhecimento tradicional, objeto do acesso, é compartilhado por várias 
comunidades e nos casos de comunidades que são representadas por mais de uma 
Associação ou Entidade Governamental; 

6.4 Uma linha interpretativa que tende a se consolidar é a de que a caracteri-
zação da “bioprospecção” não se relaciona com o “animus” do pesquisador em 
utilizar comercialmente os resultados, que podem nem mesmo vir a existir. An-
tes, relaciona-se com o fato de a atividade exploratória, de “per si”, ter potencial 
de uso econômico;

6.5 Quando não for possível a identificação e determinação do provedor do patri-
mônio genético e dos detentores do conhecimento tradicional associado, o interes-
sado no acesso deve protocolar, ainda assim, um pedido de autorização ao CGEN, 
informando essas peculiaridades, e aguardar o posicionamento desse Conselho.   
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1. DELIMITAÇÃO DO TEMA

O presente ensaio tem por finalidade trazer à reflexão o conceito jurídico de 
meio ambiente, algo que não recebeu até hoje o devido tratamento pela doutrina 
do Direito Ambiental, o que tem acarretado uma indefinição na identificação do 
objeto de tutela própria dessa seara jurídica.

O que se pretende com o presente ensaio é pôr em evidência essa dúvida 
doutrinária, apontando argumentos que permitam levar à conclusão de que o Di-
reito Ambiental tem por objeto a tutela do ecossistema, compreendendo-se nesse 
âmbito o produto das interações dos recursos ambientais, afastando-se, dessa for-
ma, a noção demasiadamente ampla e imprópria de que tal direito tem por escopo 
a tutela da qualidade de vida da coletividade. 1

2. OS RISCOS E OS BENEFÍCIOS DE UMA CONCEITUAÇÃO

É famoso o brocardo jurídico omnis definitio in jure civili periculosa est: enim 
subverti possit. Desde o Direito Romano já se sabia dos riscos e perigos de se con-
ceituar o Direito2, porque, tratando-se de ciência que regula a relação entre os ho-
mens e as coisas, certamente que toda conceituação pode criar espaços negativos 
indesejáveis que afetem de forma favorável ou desfavorável a noção de justiça.

No Dicionário Eletrônico Houaiss, o verbete “conceito” admite mais de 10 signi-
ficados diferentes, destacando-se aquele que define como a “noção abstrata contida nas 
palavras de uma língua para designar, de modo generalizado e, de certa forma, estável, 
as propriedades e características de uma classe de seres, objetos ou entidades abstratas 
[Um conceito possui: extensão, que é o número de elementos da classe em questão (o 
conceito de ‘animal’ tem maior extensão do que o de ‘vertebrado’); e compreensão, 
que é o conjunto dos caracteres que constituem a definição (‘vertebrado’, que não in-
clui todos os animais, tem compreensão mais detalhada do que ‘animal’)]”.

Nesse contexto, o problema da delimitação do âmbito de tutela do Direito 
Ambiental surge justamente no momento de conceituação do termo meio am-

1  Utilizando esse conceito podemos citar: MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. São Paulo: RT, 2000. p. 104, FIGUERE-
DO, Guilherme José Purvin de. A propriedade no direito ambiental. São Paulo: Adcoas, 2004. p. 18, dentre outros.
2  D. 50, 17, 202. in NOMMIEN (org.) Corpus Iuris Civilis. 16 ed. Berlim: Weidmann, 1954. 3 v. V.1
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biente e, portanto, como pontua Marcelo abelha rodrigues: “Qualquer falha 
na percepção ou na sua cristalização pelas palavras pode ser fatal à coincidência 
entre a definição de algo e a sua essência. Nessa falha, pode-se retirar algo que 
estaria no conceito e incluir algo que não estaria no conceito [...]”. 3 

Dessa forma, fica evidente que a celeuma acerca do tema sob análise é de ele-
vada importância, pois a conceituação do que seja meio ambiente, influi diretamente 
na identificação de qual o verdadeiro e imediato objeto de tutela do Direito Ambien-
tal, aqui visto como um conjunto de normas e princípios que resguardam a proteção 
do meio ambiente. Neste particular, corroborando com a problemática apontada é 
milimétrico o apontamento de José luiz serrano Moreno, ao afirmar que: 

“Cuanto más alta sea la polisemia más difícil será la diferenciación dogmá-
tica de um subsistema especial de tutela en el interior del sistema jurídico. 
Por la razón de que la diferenciación tiene como objeto la mejora de la 
capacidad analítica y el análisis tiene como instrumento principal y prévio 
la delimitación del objeto analizado. Cuando esta delimitación no funciona, 
no hay herramientas de análisis y tampoco posibilidades de diferenciación 
(especialización) del saber.”4

Assim, sem a precisa conceituação do termo meio ambiente, inexoravelmen-
te se encontrarão problemas sobre a delimitação do objeto de tutela do Direito 
Ambiental, acarretando implicações diretas na tutela efetiva desse Direito. Afir-
ma-se isso, pois não será possível que o intérprete proveja soluções jurídicas há-
beis à proteção dos bens jurídicos tutelados pelo Direito Ambiental, se não souber 
efetivamente quais bens são esses.

3. A DEFINIÇÃO DE MEIO AMBIENTE NA LEI 6.938/81 E NO ART. 225 DA CF/88

A Carta Magna em seu art. 225 não chega a conceituar o termo meio am-
biente, apenas esboça uma conceituação5, identificando com veemente clareza o 
objeto de tutela do Direito Ambiental. Quando a Constituição afirma que “todos 
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida”, fica evidente que o objeto imediato 
desse direito é o equilíbrio ecológico.  

A Lei nº. 6.938/81, concretizando a delineação do termo em questão, em 
seu art. 3º, inciso I, define meio ambiente como o “conjunto de condições, leis, 
influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga 
e rege a vida em todas as suas formas”.

Muito já se discutiu na doutrina sobre a abrangência do conceito de meio 
ambiente no âmbito dos textos legais. Autores como elida séguin e édis Milaré 

3  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Elementos de Direito Ambiental: Parte Geral. 2.ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005, p.64.
4  MORENO, José Luis Serrano. Ecologia y Derecho: Principios de Derecho Ambiental y Ecologia Jurídica. Granada: 
Editorial Comares, 1992. p. 26.
5  MILARÉ, 2000. p. 102
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ampliam a extensão do conceito estipulado pela Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente, trazendo elementos como o patrimônio cultural, o ambiente construí-
do, dentre outros que estariam agasalhados no texto constitucional. 6

Observa-se, a partir de então, que a divergência entre a doutrina nacional e o 
texto isolado da Constituição e da Lei nº. 6.938/81 gira em torno da extensão do 
conceito atribuído ao termo meio ambiente: os textos legais restringem, ao passo 
que a doutrina majoritária pretende ampliá-lo.

Os ilustres autores supra citados, defendem uma abrangência muito superior a 
que corresponde à da tutela do Direito Ambiental. Conforme será demonstrado adian-
te, tal proceder conduz a conclusões científica e pragmaticamente indesejáveis. 

 A estipulação da Lei nº. 6.938/81 em seu art. 3º, inciso I, encaixa com per-
feição no sentido de complementar e encerrar a delineação do tema, pois explicita 
como se concretiza o chamado equilíbrio ecológico, ou seja, através do conjunto 
de condições, leis, influências e interações de ordem química, física e biológica, 
que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.  

Ora, com essas definições, fica evidente o caráter relacional do meio am-
biente, abrangendo além de uma idéia de espaço, para significar o conjunto de 
relações – físicas, químicas e biológicas – entre os fatores bióticos e abióticos 
que ocorrem nesse ambiente, e que são responsáveis pela manutenção, abrigo e 
regência de todas as forma de vida. 

Dessa forma, é de extrema importância para a análise a observação de dois 
aspectos que formam o conceito de meio ambiente: um aspecto ontológico, que 
refere-se ao conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem quími-
ca, física e biológica (caráter ecocêntrico); e outro aspecto teleológico, que tem 
por finalidade a proteção, abrigo e a preservação de todas as formas de vida, no 
entanto, só se chega a esse desiderato através do resguardo do equilíbrio ecológico 
(caráter biocêntrico).7

Assim, depois de estabelecida a extensão do conceito, torna-se essencial 
delimitar em concreto quais são os elementos que interagindo entre si são respon-
sáveis pelo equilíbrio ecológico e, consequentemente, pela manutenção da vida 
com qualidade.

Dessa maneira, devemos saber quais são do componentes que fazem parte do 
todo, do bem imaterial que é o meio ambiente para, assim, encontrarmos os bens ma-
teriais que serão efetivamente tutelados em concreto: são eles os recursos ambientais. 

4. OS RECURSOS AMBIENTAIS – ART. 3º, INC. V DA LEI Nº. 6.938/81

Como foi exposto anteriormente, os recursos ambientais são os bens que, 
juntos e em plena interação química, física e biológica formam um bem diverso 
denominado meio ambiente ecologicamente equilibrado.

O art. 3º, inciso V, é muito claro e objetivo ao definir os recursos ambientais 
como sendo a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estu-

6  SÉGUIN, Elida. O direito ambiental. Rio de Janeiro: Forense, 2000. MILARÉ, 2000. 
7  RODRIGUES, 2005. p. 77
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ários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e 
a flora. 

Dessarte, é de fácil percepção que o legislador, ao enumerar tais recursos, se 
ateve somente aos elementos naturais, rechaçando, dessa forma, todos os elemen-
tos artificiais, os quais grande parte da doutrina nacional acredita estarem inclusos 
no conceito de meio ambiente.  

Encampando essa corrente ampliativa, ora criticada, tem-se a doutrina de 
Édis Milaré:

“A Constituição de 1988, em vários de seus dispositivos, cuidou dos recursos 
ambientais, tais como a água, as ilhas, os recursos naturais da plataforma con-
tinental e da zona econômica exclusiva, o mar territorial, as cavidades naturais 
subterrâneas, as florestas, a fauna e a flora, as praias, os sítios arqueológicos, 
pré-históricos, paleontológicos, paisagísticos, artísticos e ecológicos, os espa-
ços territoriais especialmente protegidos.”8 

Em sua obra, o eminente jurista explicita quais seriam os dispositivos 
constitucionais que – em tese – identificariam todos aqueles elemntos acima 
mencionados como recursos naturais, sendo eles os seguintes: i) art. 20, III, IV, 
V, VI, VII e X; ii) art. 24, VI; iii) art. 26, incisos I e III; iv) art. 216, V; e v) art. 
225, § 1º, III e § 4º. 

  Não parece adequado tal raciocínio, pois o autor se sustenta principal-
mente no art. 20 da Constituição, que elenca os bens de domínio da União. Ora, é 
um equívoco ter por base tal dispositivo, pois para a definição do conceito de meio 
ambiente ou extensão do seu conceito, é irrelevante o fato de que se lhe atribuam a 
titularidade pública ou difusa, isto é, o que está em jogo é o bem ambiental, objeto 
do direito, e não o aspecto subjetivo do direito (o domínio do mesmo).

  Como segundo argumento para inclusão dos elementos artificiais, pro-
dutos da interação do homem com a natureza, dentro do conceito de recursos 
ambientais, o autor afirma o seguinte:

“A Lei 6.938, ao abrigar na definição de recursos ambientais os elementos da 
biosfera, ampliou acertadamente o conceito de meio ambiente, não o atando 
exclusivamente aos meros recursos naturais, levando em conta, ao revés, inclu-
sive, o ecossistema humano”9. 

É válido destacar que antônio houaiss define biosfera como sendo o: 
“conjunto de todas as partes do planeta Terra onde existe ou pode existir vida, e 
que abrange regiões da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera; ecosfera”10. Sem 
dúvida, tal conceito está intrinsecamente ligado à noção de ecologia, sendo esta 
ligada biunivocamente à idéia de entorno e condições naturais propícias ao abrigo 
e proteção da vida.

8  MILARÉ, 2000. p. 104.
9  Ibidem, loc. cit.
10  HOUAISS, Antônio. DicionárioHouaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2004. p. 457.
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Por sua vez, nas ciências biológicas, o instituto biosfera é definido da se-
guinte maneira:

“biosfera, em sua definição mais simples, é o conjunto de regiões da Terra onde 
existe vida. O termo “biosfera” foi introduzido em 1875 pelo geólogo austríaco 
Eduard Suess (1831-1914), durante uma discussão sobre os vários envoltórios 
da Terra. Em 1926 e 1929, o mineralogista russo Vladimir Vernandsky (1863-
1945) consagrou definitivamente o termo, utilizando-o em duas conferências de 
sucesso. Embora a palavra “biosfera” nos leve a pensar em uma camada contínua 
de regiões propícias à vida em torno da Terra, isso não é exatamente verdade. A es-
pessura da biosfera é um tanto irregular, devido ao fato de haver locais onde a vida 
é escassa ou mesmo inexistente. Por exemplo, em mares, lagos, florestas, pântanos e 
campos, a vida é abundante e variada. Há, porém, áreas tão secas ou tão frias que 
dificultam, ou até impedem, o desenvolvimento da maioria dos seres vivos. É o caso 
das regiões quentes e desertas localizadas na faixa equatorial e das regiões geladas 
situadas junto aos pólos, onde poucas espécies conseguem viver”.11 

Por isso, fica claro que, quando a Lei nº. 6.938/81 diz que são recursos am-
bientais os “elementos da biosfera”, obviamente esse conceito não pode estar dis-
sociado da noção de meio ambiente, pois a relação entre os conceitos de meio am-
biente e recursos ambientais jamais poderia ser desvinculada, já que é o conjunto 
de interações deste último que leva à formação do primeiro. 

Logo, não há como incluir no conceito de recursos ambientais certos elemen-
tos que dizem respeito exclusivamente ao ser humano (equipamentos públicos) e 
que, concessa máxima venia não integram o conceito legal de meio ambiente. 

Deve, pois, haver uma simbiose e homogeneidade entre o que seja recursos 
ambientais e o conceito de meio ambiente, porque este é formado da combinação 
daqueles, e, sem dúvidas, no conceito legal de meio ambiente não há nenhum 
indício de que haveria ali aspectos exclusivos do próprio ser humano; aspectos ou 
fatores que dissessem respeito apenas e tão somente ao ser humano. 

O alargamento do conceito de “elementos da biosfera” para aí incluir fato-
res exclusivamente do ser humano, que em nada afetam o entorno (ecossistema) 
como um todo é desvirtuar o conceito legal previsto pelo legislador. 

Mais que isso, com o devido respeito, ao seguirmos o pensamento da maio-
ria da doutrina que acompanha o eminente autor, chegaremos a um alto grau de 
abrangência, ou como foi abordado, a um alto grau de “polissemia” do termo, o 
que afeta diretamente a efetividade da tutela do Direito Ambiental. 

Observe-se que os fatores ambientais são todos os recursos bióticos e abióti-
cos que estejam relacionados com a manutenção do equilíbrio ecológico, ou seja, 
do entorno que permite, abriga e protege todas as formas de vida, sem exclusão 
deste ou aquele ser vivo.

Isso quer dizer que os fatores ambientais não se alteram em razão do local 
que estejam, isto é, no campo ou nas cidades, no solo ou no subsolo, nas águas ou 

11  http://br.geocities.com/starweb10br/ecologia2.html
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no ar, os fatores ambientais são aqueles que unidos pelas interações de ordem quí-
mica, física e biológica são responsáveis pelo abrigo de todas as formas de vida.

Ora, por razões didáticas, pode-se até fazer uma divisão geográfica do con-
ceito de meio ambiente, falando assim em ecossistema humano, para retratar o 
conjunto de interações de ordem química, física e biológica no âmbito das ci-
dades, e em ecossistema natural para designar a combinação química, física e 
biológica fora do ambiente exclusivamente humano.

Todavia, nos dois casos, os recursos ambientais são os mesmos, indepen-
dentemente do local onde se encontram. Importa para sua identificação a função 
que exercem na formação do equilíbrio ecológico.

Por isso, não pensamos que deveriam ser considerado como recurso am-
biental, por exemplo, equipamentos públicos como calçadas, orelhões, museus, 
teatros, patrimônio cultural do povo e seus modos de fazer criar e viver, enfim, 
elementos – difusos, sem dúvida –, mas que dizem respeito, exclusivamente, à 
qualidade de vida do ser humano e mais nenhum outro ser.

Assim, por exemplo, as questões relativas aos instrumentos de segurança 
do trabalhador (luvas, roupas etc.), ou relativas a altura e dimensão das calçadas, 
localização dos postes de luz, regras urbanísticas em geral são sim referentes, de 
forma imediata, apenas à qualidade de vida do ser humano e, por isso, não pode-
riam ser incluídos no conceito altruísta e ontologicamente ecocêntrico de meio 
ambiente.

De outra banda, ratifica-se como dito anteriormente, que o alargamento do 
conceito de meio ambiente, para nele incluir a proteção dos elementos que dizem 
respeito, exclusivamente ao ser humano (com exclusão de qualquer outro ser), não 
traz um problema apenas relacionado ao desvirtuamento acadêmico do conceito 
estabelecido pelo legislador, porque acarreta, ainda, uma fluidez altamente nefasta 
à sedimentação do Direito Ambiental que não teria um objeto definido de tutela.

Assim, certos objetos que são tratados pelo direito urbanístico, pelo direito 
civil e pelo direito do trabalho deixariam de sê-lo para ser tratados pelo largo e 
fluido conceito de meio ambiente. E, perceba-se que não se trata de dizer que o 
direito ambiental não seja interdisciplinar, porque de fato ele o é. Estamos aqui no 
plano precípuo e imediato da tutela jurídica.

É claro que todos os fatores ambientais tocam, direta ou indiretamente, ou-
tros objetos de outras ciências jurídicas, mas isso não autoriza, de forma alguma 
usurpar em prol do direito ambiental os objetos de tutela de outras ciências. E, as-
sente-se, ainda, que o problema não reside apenas no campo teórico e acadêmico, 
porque, problemas de ordem prática podem surgir.

Por exemplo, um dos critérios para se determinar a competência jurisdicio-
nal é a natureza do objeto ou da lide em questão, e, a definição do objeto do direito 
ambiental é decisivo para que se estabeleça, em muitos casos, por exemplo a com-
petência do órgão judicial. Por tais aspectos, conclui-se que é deveras importan-
te delimitar, adequadamente, os limites dos recursos ambientais, evitando assim 
uma extensão indevida do conceito de meio ambiente.
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5. A (IN) DEFINIÇÃO DA DOUTRINA 

Ora, seguindo a linha de raciocínio anteriormente evidenciada, a indefinição 
da doutrina gira em torno da extensão do conceito atribuído ao termo meio am-
biente e, consequentemente, da indefinição na identificação do objeto de tutela do 
próprio Direito Ambiental. 

Verifica-se que o legislador, na pretensão de criar um conceito abrangente, 
foi extremamente amplo e complexo, ao passo que tratou o meio ambiente não 
só como sendo o produto resultante da interação – química, física e biológica 
– de fatores bióticos e abióticos, que são responsáveis pela conservação da vida, 
mas também inseriu no espectro de abrangência do meio ambiente (a partir do 
conceito de poluição, art. 3º, III) a proteção contra as atividades que direta ou in-
diretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem 
condições adversas às atividades sociais e econômicas e afetem as condições es-
téticas ou sanitárias do meio ambiente.12

“Ora, bem se vê que o legislador teve preocupação específica com o homem 
quando disse, ao definir a atividade poluente numa visão antropocêntrica, 
como sendo aquela que afete o bem estar, a segurança as atividades sociais 
e econômicas da população. Enfim, essa definição de poluição levou em con-
sideração o aspecto finalístico do meio ambiente (proteção da vida) e, mais 
especificamente ainda, reservou-o para a proteção da vida humana (meio am-
biente artificial), numa visão inegavelmente antropocêntrica. Não sendo assim 
entendido, nada seria mais vago do que o referido enunciado!” 13.

Dessa forma, é importante evidenciar o ponto de vista da maioria da dou-
trina, e em seguida, expor os argumentos que impossibilitam a aceitação de tal 
posicionamento. Assim, para esta parcela majoritária, o meio ambiente seria a 
“interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem 
o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas”14.

Para ser mais específico, essa corrente admite a existência de “vários meios 
ambientes” que fazem parte de um todo: um meio ambiente construído, um cultu-
ral, um do trabalho e outro natural.

Dentro dessa corrente doutrinária, o meio ambiente construído seria o 
produto da interação do homem com o meio ambiente natural, estando a tutela 
constitucional agasalhada nos arts. 21, XX, 23, IX e X, 182 e 183, da Consti-
tuição Federal; e, portanto, caberia ao Direito Ambiental “disciplinar o cresci-
mento urbano”15. 

Ainda esmiuçando tal posicionamento, o meio ambiente cultural seria “constitu-
ído do patrimônio artístico, histórico, turístico, paisagístico, arqueológico, espeleoló-
gico e cultural que engloba os bens de natureza material e imaterial, tomados individu-

12  RODRIGUES, 2005, p. 68
13  Ibidem, p. 69
14  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional, 3ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p.20.
15  SÉGUIN, 2000. p.18
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almente ou em conjunto, portadores de referencia à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (art. 215, da CRF)”.16

Em relação ao meio ambiente do trabalho, este faria a “relação entre a 
ocupação do individuo e suas doenças. [...] O STJ [...] conceituou o Meio Am-
biente do Trabalho como o complexo de bens de uma empresa, objeto de direi-
to relativos à saúde e integridade física dos trabalhadores, de competência da 
Justiça Estadual” 17.

Ora, dessa forma, não é preciso demasiado esforço exegético para se observar 
que a incorreta interpretação da extensão do conceito de meio ambiente acarreta dire-
tamente problemas na delimitação do objeto da tutela própria ao Direito Ambiental.

O indigitado posicionamento faz confundir o aspecto teleológico do con-
ceito meio ambiente – qual seja, a sadia qualidade de vida – com seu específico 
objeto de proteção – o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Assim, para ser claro, pode-se visualizar o exemplo da poluição sonora. Essa 
degradação pode ser encarada por sua vez sob duas óticas: uma que diz respeito ao 
Direito Ambiental e outra que diz respeito, por exemplo, ao Direito do Trabalho.

Se, ao se detectar que o alto ruído está sendo prejudicial a um grupo de ani-
mais que tiveram de se deslocar do seu habitat natural, ocasionando, assim, um 
desequilíbrio no “ecossistema local”, teremos um problema de cunho ambiental. 
No entanto, se o alto ruído estiver ocasionando problemas como a PAIR (Perda 
Auditiva Induzida por Ruído) aos trabalhadores de uma determinada fábrica, tere-
mos um problema a ser tutelado pelo Direito do Trabalho. 

Observa-se, então, a existência, nesse caso, de dois objetos de tutela: o pri-
meiro que é o equilíbrio ecológico (que diz respeito ao Direito Ambiental) e o 
segundo que é a saúde, ou melhor, a qualidade de vida do trabalhador (que diz 
respeito ao Direito do Trabalho).

Ora, bem se vê que é justamente essa confusão causada pela doutrina na-
cional: mesclou-se o fim almejado pelo Direito Ambiental (aspecto teleológico), 
que é a sadia qualidade de vida, com o seu objeto de tutela (aspecto ontológico), 
o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

No entanto, não se pode perder de vista que a proteção da saúde e da vida 
não constituem objetivos exclusivos do Direito Ambiental – a qualidade de vida 
que se quer alcançar é aquela produzida em função do equilíbrio ecológico.   

“Responder que o objeto de tutela é a qualidade de vida, o bem-estar da 
população, os direitos sociais, a sua segurança, etc. é criar um estado de 
fluidez ainda maior do que o gerado pelo conceito de meio ambiente e tro-
car o objeto pelo objetivo. Destarte, pretender dizer que o objeto de tutela 
do direito ambiental é o meio ambiente, o entorno, representa uma fuga à 
referida identificação, senão porque é justamente a imprecisão do conceito 
de meio ambiente que não permite identificar qual ou quais hipóteses seriam 
reguladas pela ciência ambiental”18

16  Ibidem, loc. cit.
17  Ibidem, p.20
18  RODRIGUES, 2005. p. 69
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Finaliza-se, então, afirmando que o ecossistema artificial (urbano, cultural 
e do trabalho), por mais que faça parte do entorno globalmente considerado, já 
é tratado por outras disciplinas, ainda que, tal como o meio ambiente natural, te-
nham por objetivo a proteção da qualidade de vida.

6. A IMPORTÂNCIA DA FIxAÇÃO DE LIMITES PARA SEDIMENTAÇÃO  
DO DIREITO AMBIENTAL 

Depois de termos refletido sobre o conceito jurídico de meio ambiente, mis-
ter se faz estabelecer porque a fixação de sua extensão é tão importante. Ao longo 
de toda a dissertação abordou-se sobre a importância da delimitação do objeto de 
tutela do Direito Ambiental, pois este influi diretamente em quais normas deverão 
ou não fazer parte do subsistema jurídico que aqui tratamos.

O ensinamento de José Luiz Serrano Moreno abordado no início deste ar-
tigo, novamente se encaixa com perfeição no se quer dizer nesse momento. A 
diferenciação de um subsistema especial de tutela no interior do sistema jurídi-
co tem como objetivo a melhoria da capacidade analítica, e a análise têm como 
instrumento principal e prévio a delimitação do objeto analisado. Quando essa 
delimitação não funciona, não existem ferramentas de análise, tampouco possibi-
lidade de diferenciação, especialização, do saber.

Assim, a abstração de seu conceito, como todo o entorno, levaria a uma im-
possibilidade de se estabelecer uma disciplina autônoma, justamente por causa de 
uma ausência concreta de um bem jurídico a ser tutelado. 

“Dizer que o meio ambiente corresponde a tudo que seja responsável pela re-
gência, abrigo e conservação de todas as formas de vida é dar uma resposta 
vaga e imprecisa, que embora seja sociológica e filosoficamente satisfatória, 
não o é para o operador do direito, para aquele que precisa definir na prática, 
qual o objeto de tutela do meio ambiente” 19.

Não se tem mais dúvidas que o Direito Ambiental é um ramo jurídico au-
tônomo. Uma disciplina é autônoma de suas afins quando tem objeto próprio e 
um campo de normas jurídicas diferenciadas das demais. Precisamos saber, para 
operacionalizar o Direito Ambiental, qual o seu conteúdo imediato, e isso, não 
vem mais a ser um problema.

7. CONCLUSÕES ARTICULADAS

7.1 O Direito Ambiental é um subsistema autônomo que possui um conjunto de 
normas e princípios que resguardam a proteção do meio ambiente;

19  Ibidem, loc. cit.
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7.2 A Constituiçao Federal em seu art. 225 e o art. 3º, I da Lei nº.6.938/81 foram 
muito claros e precisos ao definir o objeto de tutela do Direito Ambiental e con-
ceituar o termo meio ambiente.

7.3 O objeto de proteção do Direito Ambiental é o meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, e o meio ambiente é conjunto de condições, leis, influências e inte-
rações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 
todas as suas formas;

7.4 A divergência doutrinária gira em torno da extensão do conceito de meio am-
biente; Dessa forma, deve-se, então, estabelecer critérios e delimitações para  que 
torne-se possível o estabelecimento de uma disciplina autônoma, justamente por 
que se terá a especificação concreta do bem jurídico a ser tutelado;

7.5 Ao incluir elemento que não pertencem ao conceito de meio ambiente, a dou-
trina impede que este ramo do direito detenha um conjunto de normas homo-
gêneo, concentrado e efetivo ao seu alcance; não teria nem razão de ser, pois já 
estaria esparsamente tutelado por outros ramos específicos do direito;
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1. NOÇÕES PRELIMINARES 

1.1 O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado

Inserido no Título VIII da Constituição Federal, referente à ordem social1, 
o artigo 225 menciona o meio ambiente ecologicamente equilibrado2 como fator 
“essencial à sadia qualidade de vida” 3. Indispensável se faz, então, uma correla-
ção com o artigo 1º, inciso III da Lei Maior.

Sustentáculo do ordenamento jurídico brasileiro e fundamento da nossa Re-
pública, o princípio da dignidade da pessoa humana permeia todos os dispositivos 
constitucionais, dentre eles o artigo 6º, configurado no capítulo II, relativo aos direi-
tos sociais, presente no Título II, que trata dos direitos e garantias fundamentais.

Não restam dúvidas de que um dos pressupostos para uma vida digna é a 
existência de condições ambientais propícias ao desenvolvimento pleno das capa-
cidades psicofísicas dos indivíduos, somente viável em um meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado.

Portanto, os direitos instituídos no artigo 225 da CF, com o objetivo de pro-
teger o meio ambiente, são direitos fundamentais4. Destarte, não poderão sofrer 
alterações negativas por serem cláusula pétrea de nossa Carta Magna5.

Em outro momento, observamos que o dispositivo citado no parágrafo aci-
ma tem por base a natureza jurídica do meio ambiente como bem de uso comum 
do povo. Logo, estamos diante de um direito difuso; caracterizado por ser um 

1  Como estabelece o artigo 193, presente no mesmo Título da Carta Magna citado, “a ordem social tem como base o pri-
mado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e justiça sociais”. 
2  O equilíbrio ecológico, na concepção trazida por Paulo Affonso Leme Machado, “é o estado de equilíbrio entre os diver-
sos fatores que formam um ecossistema ou habitat”.  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, 14ª 
edição, 2006, editora Malheiros, pg. 119. 
3 A definição de meio ambiente pode ser extraída do artigo 3º, I da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei n° 6.938 de 
31/08/1981: “... entende-se por: I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.  
4  Concepção aderida, entre outros expoentes da doutrina ambiental, por Édis Milaré. Direito do Ambiente, 4ª edição, 2005, 
editora Revista dos Tribunais. 
5  O artigo 60, parágrafo 4º, dispõe que: “Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: IV – os 
direitos e as garantias individuais”. 
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direito subjetivo – corroborado pela palavra “todos”-, mas, ao mesmo tempo de 
titularidade pertencente a uma coletividade indeterminada6. 

Diferentemente dos direitos coletivos stricto sensu, nos quais os vínculos 
surgem da ordem jurídica e por isso, os sujeitos da relação são determináveis, os 
direitos difusos decorrem de vínculos cuja natureza é de ordem fática, sendo seus 
titulares indetermináveis e seu objeto indivisível. Serão sempre direitos indispo-
níveis e jamais se esgotarão nas esferas individuais de interesses. Obviamente, 
ninguém poderá transacioná-los já que o estaria fazendo em nome de todos, algo 
ilegítimo.

A indisponibilidade dos direitos ambientais é reforçada ainda pela locução 
“futuras gerações”, através da qual percebemos que um dos elementos peculiares 
aos direitos difusos – direitos fundamentais de terceira geração – é a presença da 
solidariedade social, da fraternidade entre os indivíduos7.

Nesse contexto, surge uma dúvida quanto à finalidade do normativo consti-
tucional. Ao contrário de Paulo Affonso Leme Machado, que entende ser o artigo 
225 antropocêntrico8 - ou seja, com a intenção principal de resguarda a integri-
dade psicofísica do ser humano -; Édis Milaré afirma que a Constituição Federal 
de 1988, semelhantemente às Constituições de Portugal e Espanha, possui uma 
abordagem biocêntrica. O autor alega que, apoiado pelas evoluções trazidas por 
tais regimes constitucionais, o meio ambiente é um bem jurídico per se, sendo 
tutelado não mais como um mero instrumento a serviço do homem, mas, com 
autonomia em relação aos demais institutos jurídicos, despontando nesse tempo o 
direito fundamental ao ambientalismo9. 

1.2 A função ecológica e a tutela jurídica das áreas de preservação permanente 

De acordo com o artigo 1º, parágrafo 2°, inciso II da Lei n° 4.771, que 
institui o novo Código Florestal, a área de preservação permanente corresponde 
à “área protegida nos termos do artigo 2° e 3° desta Lei, coberta ou não por vege-
tação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisa-
gem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”. Porém, para 
melhor entendermos a importância das APPs10 na manutenção do meio ambiente, 
é necessário que analisemos os objetivos desse instituto. 

 O artigo 2° do Código Florestal disciplina as APPs ope legis; também co-
nhecidas por APPs legais. Como o próprio nome denuncia, estas regiões recebem 
tutela pela simples determinação da lei, não dependendo para isso de qualquer ato 
discricionário da administração pública. Por esta razão, nos casos de desapropria-

6  Posição confirmada pelo entendimento de Paulo Affonso Leme Machado, que diz: “O direito ao meio ambiente é de cada 
pessoa, mas não só dela, sendo ao mesmo tempo ‘transindividual’”. Ob. cit., pg. 116.  
7  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, 14ª edição, 2006, editora Malheiros, pg. 122.
8  Ob. cit., pg. 118. 
9  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente, 4ª edição, 2005, editora Revista dos Tribunais, pg. 180. 
10  Área de preservação permanente.
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ção de área em que esteja inserida vegetação de preservação permanente ope le-
gis, não haverá indenização devida pelo Estado ao ex-proprietário. Com efeito, as 
APPs legais constituem limites intrínsecos ao direito de propriedade, que somente 
será tutelado caso cumpra sua função socioambiental11.  

Ao criar um regime diferenciado para o artigo 2º, o legislador teve a intenção 
de proteger a qualidade das águas, cujo papel é cumprido pelas chamadas matas ci-
liares ou de galeria – alíneas a, b e c. Essas vegetações marginais atuam como filtro, 
absorvendo substâncias poluidoras e não permitindo o assoreamento do leito dos 
rios. Logo, garantem a biodiversidade aquática e, por extensão, a vida terrestre.  

Complementando a preservação do equilíbrio ecológico, as alíneas d, e, f, g 
e h têm o escopo de proteger o solo, evitando os processos de erosão e impedin-
do, consequentemente, as enchentes e as inundações das depressões, posto que 
as vegetações presentes nestas localidades fixam boa parte da água da chuva no 
solo. Isso mantém as populações que habitam esses espaços em segurança, além 
de valorizar a paisagem local com a existência preservada de montanhas e outras 
elevações.

Todavia, o artigo 2° do Código Florestal possui lacunas já que não delimita 
a extensão de certas áreas de preservação permanente. Visando suprir o vazio 
deixado e tornar eficaz a norma ambiental, o CONAMA12 editou as resoluções n° 
302 e n° 303, ambas em 20 de março de 200213. Nessas normas fica determinado 
que, junto ao estabelecido na Lei n° 4.771/65, as faixas marginais - medidas a 
partir do nível mais alto, em projeção horizontal – consideradas APPs, terão a 
largura mínima de:

– quando ao redor de lagos e lagoas naturais, faixa com metragem mínima 
de 30 metros para áreas urbanas consolidadas14 e 100 metros para as que estejam 
em zonas rurais, com exceção dos corpos d’água de no máximo 20 hectares de 
superfície, para os quais a faixa marginal será de pelo menos 50 metros; 

– 50 metros, se situadas em vereda15, medidos a partir do limite do espaço 
brejoso e encharcado;

11  Lembre-se que os danos causados à área de preservação permanente constituem crime de acordo com os artigos 38 e 
39 da Lei n° 9.605 de 1998. Vale a pena ressaltar que com o novo diploma legal houve um endurecimento da legislação 
ambiental perante algumas condutas lesivas à biota, graças à constante degradação ambiental. Antes considerados somente 
contravenções penais (art. 26 do Código Florestal), tais fatos passam a ser encarados como ato criminoso.
12  Conselho Nacional do Meio Ambiente. 
13  Para alguns doutrinadores - dentre eles, Paulo de Bessa Antunes e Paulo Affonso Leme Machado – as resoluções 302 
e 303 são ilegais. O CONAMA invadiu uma competência que não lhe pertencia ao legislar supletivamente à norma do 
Código Florestal. Entretanto, não é essa a nossa opinião, pois, nesse caso, as resoluções somente regulamentaram o que 
já estava previsto na norma ambiental, não configurando, portanto, um ato legislativo. Além disso, as resoluções estão 
em conformidade com o artigo 8º, inciso VII da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6.938/81), que atribui ao 
CONAMA o papel de “estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio 
ambiente...”.  Cf. MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, 14ª edição, 2006, editora Malheiros, pg. 
156 e ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental, 7ª edição, 2004, editora Lumen Juris, páginas 585 e 586.  
14  Segundo o CONAMA, para caracterizar uma área urbana consolidada é preciso que haja definição legal pelo Poder Pú-
blico, densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por quilômetro quadrado e que estejam presente pelo menos 
quatro dos seguintes itens: 1- malha viária com canalização de águas pluviais, 2- rede de abastecimento de água, 3- rede de 
esgoto, 4- distribuição de energia elétrica e iluminação pública, 5- recolhimento de resíduos sólidos urbanos, 6- tratamento 
de resíduos sólidos urbanos. 
15  Espaço brejoso ou encharcado contendo nascentes ou cabeceiras de cursos d’água. Definição dada pela Resolução 
CONAMA n° 303/02.  
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– dois terços da altura mínima da elevação em relação à base no caso em 
topo de morros e montanhas;

– 300 metros para as restingas16, medidos a partir da linha preamar máxima, 
ou na extensão recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabi-
lizadora de mangues;

– toda extensão ocupada por manguezais17 e dunas;
– todo espaço utilizado pelas aves migratórias e/ou espécies ameaçadas de 

extinção como refúgio e local de reprodução;
– no entorno de reservatórios artificiais18, 30 metros quando situados em áre-

as urbanas consolidadas, 100 metros nas áreas rurais, 15 metros para reservatórios 
de geração de energia elétrica de até 10 hectares e 15 metros para reservatórios 
não usados para abastecimento d’água ou produção de energia elétrica, desde que 
tenham no máximo 20 hectares e sejam localizados em zonas rurais, podendo, no 
entanto, os limites serem ampliados ou diminuídos em situações específicas. 

Um outro tipo de APP, definida no artigo 3°, são as áreas de preservação 
permanente administrativas, que necessitam de uma declaração do Poder Públi-
co19, sem a qual não estará configurado o instituto jurídico. Por serem constituídas 
posteriormente, esta espécie de APP admite a indenização nos casos em que a sua 
instituição leva a uma desapropriação indireta20.   

A área de preservação permanente administrativa deve, ainda, atender aos 
critérios estabelecidos nas alíneas a, b, c, d, e, f e h do artigo 3º, que justificam a 
sua existência, cuja meta é atender o interesse público, garantindo a qualidade do 
meio ambiente. 

2. O REGIME DA SUPRESSÃO EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE  
NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO

2.1 O tratamento dado pela versão original do Código Florestal de 1965 

A redação inicial da Lei n° 4.771/65 previa uma única hipótese de supressão 
de vegetação de preservação permanente. O artigo 3°, §1º, assim dispunha: “A 
supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admiti-
da com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à 
execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse 
social”.

16  Depósito arenoso produzido por processos de sedimentação onde vivem diferentes comunidades que recebem influência 
marinha. Definição dada pela Resolução CONAMA n° 04, de 18 de setembro de 1985.  
17  Ecossistemas litorâneos que ocorre em terrenos baixos sujeitos à ação das marés. Definição dada pela Resolução CO-
NAMA n° 303/02.  
18  Tais espaços servem de proteção para os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 
fluxo gênico da fauna e flora, o solo e asseguram o bem-estar social. Fonte: Resolução CONAMA n° 303.
19   Com exceção do §2º que determina como área de preservação permanente pelo só efeito da lei os espaços integrantes 
do patrimônio indígena, que são bens da União – artigo 20, XI, CF.
20   Os casos de desapropriação indireta são aqueles nos quais se tornam impraticáveis os direitos de uso e fruição do bem 
imóvel. 
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Com o advento da Constituição Federal de 1988, surge uma antinomia jurí-
dica devido à incompatibilidade entre o conteúdo da regra do Código Florestal e o 
artigo 225, §1º, III da Carta Magna. A norma constitucional determina que, para 
a efetividade do direito ao meio ecologicamente equilibrado, o Poder Público tem 
o dever de “definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”.  Isso significaria, por-
tanto, uma incontestável impossibilidade de suprimir ou alterar as florestas de 
preservação permanente por intermédio da Administração Pública. 

Para solucionar o impasse entre os dispositivos, são desenvolvidas duas vi-
sões pela doutrina21. Numa delas, o artigo 3º, §1º do Código Florestal não teria 
sido recepcionado pela Constituição22.

Outro caminho seria a interpretação de que o parágrafo 1º, por integrar o ar-
tigo 3° da Lei 4771/65, diria respeito unicamente às áreas de preservação perma-
nente trazidas no parágrafo 2º, cujo objetivo é assegurar o modo de vida próprio 
das populações silvícolas. Ou seja, as florestas localizadas nessas áreas seriam de 
preservação permanente por pertencerem ao patrimônio dos povos nativos, tendo 
finalidade diversa das demais áreas de preservação permanente – protegidas no 
artigo 225 da CF, cujo papel é essencial na manutenção do equilíbrio dinâmico do 
meio ambiente stricto sensu23.   

Nessa perspectiva, seria perfeitamente admissível a retirada da vegetação local 
pelos indígenas, ou, em casos excepcionalmente definidos, por terceiros para a explo-
ração de recursos naturais, de acordo com o artigo 231 da CF. Contudo, a permissão, 
nos termos do artigo 3º, §1º, ainda teria como limites as outras formas de APP, que, 
por terem um propósito diferente, não poderiam suportar esse tipo de interferência24.

2.2 As mudanças trazidas pelas sucessivas medidas provisórias

As primeiras alterações relativas à supressão em APP vieram com a Medida 
Provisória n° 1.605-30, de 19 de novembro de 1998, que deu a seguinte redação ao 
artigo 3° do Código Florestal: “Art. 3º: §1º-A supressão total ou parcial de flores-

21  Ambas abordadas por Márcia Dieguez Leuzinger. “Áreas de preservação permanente rurais”, in Revista de Direitos 
Difusos, vol.32, jul.-ago./2005.  
22  Tal concepção é adotada pelos autores Guilherme José Purvin de Figueiredo e Márcia Dieguez Leuzinger, para os quais: 
“Se considerarmos a APP uma modalidade de espaço protegido, chegaremos à conclusão de que o §1º do art. 3º da Lei 
4.771/65 não foi recepcionado pela nova ordem constitucional”. “Anotações acerca do processo legislativo de reforma do 
Código Florestal”, in Revista de Direitos Difusos, vol. 31, mai.-jun./2005, pg.147.  
23  LEUZINGER, Márcia Dieguez. Ob., cit. 
24 Eis o que sustenta a jurista junto ao professor Guilherme José Purvin de Figueiredo: “(...) é necessário perceber-se que 
a proteção das comunidades indígenas e, consequentemente, de seu modo de produção primitivo, não depende da possi-
bilidade de utilização desregrada das terras de que são usufrutuárias. Ao contrário, deve-se levar em consideração que as 
sociedades tribais dependem da preservação do meio ambiente natural para sua sobrevivência...”. LEUZINGER, Márcia 
Dieguez e FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. “Anotações acerca do processo legislativo de reforma do Código 
Florestal”, in Revista de Direitos Difusos, vol. 31, mai.-jun./2005, pg. 148. Para um maior aprofundamento, consultar o 
artigo de Márcia Dieguez Leuzinger. “Áreas de preservação permanente rurais”, in Revista de Direitos Difusos, vol.32, 
jul.-ago./2005. 
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tas e demais formas de vegetação permanente de que trata esta lei, devidamente 
caracterizada em procedimento administrativo próprio e com prévia autorização 
do órgão federal do meio ambiente, somente será admitida quando necessária à 
execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse 
social, sem prejuízo do licenciamento a ser procedido pelo órgão ambiental com-
petente. §2°-Por ocasião da análise do licenciamento, o órgão licenciador indicará 
as medidas de compensação ambiental que deverão ser adotadas pelo empreende-
dor sempre que possível”. 

O Presidente da República, na edição do ato normativo, não considerou re-
vogado o controverso parágrafo primeiro do artigo 3º. Pelo contrário, regulariza-o 
dando mais rigor à única previsão de supressão/alteração em APP25. Seria neces-
sária não uma mera autorização concedida pelo Poder Executivo Federal, mas que 
a decisão partisse do seu órgão competente na esfera ambiental. Além disso, não 
estaria dispensada a realização do licenciamento ambiental, para serem definidas as 
medidas mitigadoras e compensatórias do dano ambiental em potencial. Um ponto 
que deve ser ressaltado é a abrangência da tutela jurídica dada a toda espécie de 
vegetação de preservação permanente, e não somente às florestas como outrora.  

A medida fora reeditada diversas outras vezes, até que, quase dois anos de-
pois, veio a MP n° 1.956-50 em 26 de maio de 2000, também reeditada - integral-
mente nove vezes, ou dezenove, se considerarmos tão somente os pontos referen-
tes aos artigos 3º e 4º do Código Florestal. 

Uma das inovações trazidas pela MP n° 1.956-50 foi a retirada das altera-
ções no artigo 3º, retornando ao texto original, e a criação de um substitutivo ao 
artigo 4º, que passou a vigorar dessa forma: 

“A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente 
poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, de-
vidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, 
quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto.

§ 1º A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do 
órgão ambiental estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão 
federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo.

§ 2º A supressão de vegetação em área de preservação permanente situada 
em área urbana, dependerá de autorização do órgão ambiental competente, desde 
que o município possua conselho de meio ambiente com caráter deliberativo e 
plano diretor, mediante anuência prévia do órgão ambiental estadual competente 
fundamentada em parecer técnico.

§ 3º O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual 
e de baixo impacto ambiental, assim definido em regulamento, da vegetação em 
área de preservação permanente.

§ 4º O órgão ambiental competente indicará, previamente à emissão da 
autorização para a supressão de vegetação em área de preservação permanente, 

25  Com opinião diversa, Antonio Herman V. Benjamin defendeu que a vigência dessa MP era o início de uma fase de 
tolerância e incentivos ao desmatamento. “A proteção das florestas brasileiras: ascensão e queda do Código Florestal”, in 
Revista de Direito Ambiental, n° 18, abr.-mai./2000.   
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as medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser adotadas pelo empre-
endedor.

§ 5º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, ou de dunas 
e mangues, de que tratam, respectivamente, as alíneas “c” e “f ” do art. 2º deste 
Código, somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.

§ 6º Na implantação de reservatório artificial é obrigatória a desapropriação 
ou aquisição, pelo empreendedor, das áreas de preservação permanente criadas 
no seu entorno, cujos parâmetros e regime de uso serão definidos por resolução 
do CONAMA.

§ 7º É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação per-
manente, para obtenção de água, desde que não exija a supressão e não compro-
meta a regeneração e a manutenção a longo prazo da vegetação nativa”.

Seu conteúdo em nada reproduz a redação do antigo artigo 4º, cujo texto di-
zia: “Consideram-se de interesse público: a) a limitação e o controle do pastoreio 
em determinadas áreas, visando à adequada conservação e propagação da vegeta-
ção florestal; b) as medidas com o fim de prevenir ou erradicar pragas e doenças 
que afetem a vegetação florestal; c) a difusão e a adoção de métodos tecnológicos 
que visem a aumentar economicamente a vida útil da madeira e o seu maior apro-
veitamento em todas as fases de manipulação e transformação”.

Diversamente da MP n° 1605-30, a atual medida provisória não explicitou a 
obrigatoriedade do EIA – requisito para o licenciamento ambiental. Isso, porém, 
não libera o empreendedor de sua realização como bem ensina o professor Paulo 
Affonso Machado, pois o Estudo Prévio de Impacto Ambiental, por força do arti-
go 225, §1º, IV da CF, “penetra e dirige” todos os institutos do Direito26.

Ainda vigente no ordenamento jurídico, em virtude da Emenda Constitucio-
nal n° 3227, e em tramitação no Congresso Nacional como Projeto de Lei, a MP n° 
2166-67 causa controvérsias de qual a legitimidade e de quanto lenientes e nocivas 
são as mudanças inseridas no Código Florestal, posto que amplia inegavelmente a 
possibilidade de supressão às APPs previstas no artigo 2º. Tais incertezas levaram 
à propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADIN n° 3540-1.

3. AVANÇOS OU RETROCESSOS? – UMA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL  
A PARTIR DA ADIN N° 3540-1

3.1 Sinopse do caso em questão

A Ação Direta de Inconstitucionalidade 3540-1, submetida à apreciação 
do Supremo Tribunal Federal pelo Procurador-Geral da República, tem por ob-
jeto a recente redação do artigo 4° da Lei n° 4771/65, mantida pela MP 2.166-

26  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, 14ª edição, 2006, editora Malheiros, págs. 725 e 726.
27  Cabe lembrar que as medidas provisórias editadas em data anterior à Emenda Constitucional n° 32, em 11 de setembro 
de 2001, continuarão vigorando até que sejam revogadas manifestamente ou até quando permitir a inércia do Congresso 
Nacional.  



584 11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

67, que, face ao artigo 225, §1º, III, da Carta Magna, teve sua constitucionali-
dade questionada. 

Na tentativa de suspender os efeitos jurídicos do artigo 4º em vigência, o re-
querente apresenta um pedido cautelar, deferido pelo Ministro-Presidente Nelson 
Jobim. No entender do magistrado, estava caracterizado o periculum in mora, ou 
seja, havia nítido potencial de ocorrer lesões irreparáveis ao meio ambiente. So-
bretudo com a realização da 78ª reunião do CONAMA, que poderia nessa ocasião 
por meio de resolução autorizar empresários da mineração a derrubarem a flora 
presente nas áreas de preservação permanente.

Posteriormente, a maioria dos componentes do Tribunal não reconhece a 
existência de grave ameaça ambiental e, consequentemente, não referenda a limi-
nar concedida. Assim, enquanto não julgada a ação direta de inconstitucionalida-
de, continuará vigorando a regra impugnada. 

No processo, foram admitidos os Estados de São Paulo, Minas Gerais, Es-
pírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul e Amazonas, na qualidade de amicus 
curiae da Corte. Intervieram, nas mesmas condições, a Confederação Nacional de 
Indústrias – CNI – e o Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM. Solicitaram as 
mesmas prerrogativas os Estados de Goiás e Pará. 

3.2 Os fundamentos da ação

3.2.1 Da alegação de inconstitucionalidade formal

Contraposta à Constituição Federal, a MP n° 2166-67 seria inconstitucional 
por vício de forma. Haveria uma usurpação de matéria reservada ao Poder Legis-
lativo, como requer a Carta Magna no seu artigo 225, §1º, III – “a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei”.    

Argüindo, porém, a favor da constitucionalidade, o Ministro-Relator Celso 
de Mello, seguido pela maioria de seus colegas, confere à regra constitucional uma 
interpretação diferente. Para o magistrado, o texto da Constituição refere-se ao tra-
tamento legal dos espaços territoriais especialmente protegidos, dentre eles as áreas 
de preservação permanente. Ou seja, a reserva legal constitucional diria respeito 
somente à supressão e à alteração do regime jurídico. Logo, a MP n° 2166-67 estaria 
em perfeita consonância com o ordenamento, posto que regulamentaria a execução 
de obras e/ou serviços em situações nas quais seria imprescindível a retirada de ve-
getação em APP, mas sem promover qualquer modificação na letra da Lei.

Respaldando a decisão, o consultor jurídico do Ministério do Meio Ambien-
te, Dr. Gustavo Trindade, atribuiu à liminar inicialmente concedida conseqüências 
inoportunas. Na opinião do Dr. Gustavo, ao impedir que os órgãos ambientais, 
“com longa tradição e competência técnica na avaliação de estudos de impactos 
ambientais”, autorizem a supressão de vegetação em APP, a decisão cautelar sub-
verte o princípio da separação de poderes.     

Todavia, como vimos anteriormente, o EIA será devidamente exigido em 
qualquer atividade potencialmente geradora de significativo dano ambiental, ain-
da que permitida em lei – artigo 225, §1º, IV, CF.
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No mesmo sentido de assegurar juridicidade da regra impugnada, o Pre-
sidente da República, no decorrer do processo, explica que “a Constituição 
da República prevê como sendo de definição exclusivamente através de lei é 
a alteração e supressão de espaços territoriais especialmente protegidos. Em 
contrapartida, o texto normativo impugnado autoriza, mediante procedimento 
administrativo próprio, a supressão de vegetação em área de preservação per-
manente”. 

Porém, numa leitura integral do inciso III da citada norma constitucional, 
fica evidente a equivocidade desse entendimento, já que não há distinção alguma28 
entre a tutela dada ao espaço territorial especialmente protegido e aos seus com-
ponentes – os microbens29. Muito menos a restrição da proteção constitucional ao 
campo jurídico-formal. Assim, a exigência de regulamentação específica recairia 
também sobre a vegetação localizada nas áreas de preservação permanente, não 
podendo os critérios para sua supressão, por conseguinte, serem determinados por 
intermédio de medida provisória30.

Além disso, o caput dos artigos 2º e 3º do Código Florestal definem como 
sendo de preservação permanente as florestas e outras formas de vegetação; uma 
inconteste confirmação de seu caráter especial. Combinando esses dois dispo-
sitivos com o inciso II do §2º do artigo 1º, contido no mesmo diploma legal, o 
sistema de proteção do ecossistema nessas áreas torna-se mais fortalecido. Não é 
possível, então, dissociar juridicamente flora de solo, o que seria uma monstruosi-
dade, pois cada microbem depende da interação com os demais31.  

Por esse motivo, nas áreas de preservação permanente sem qualquer vestígio 
de flora, o proprietário do imóvel terá a obrigação32 de promover o reflorestamen-
to, existindo também responsabilidade solidária o Estado, de acordo com o artigo 
18 da Lei n° 4771/6533.  

Assim, pelo fato de cumprirem um papel essencial na conservação ambien-
tal, não haverá um efetivo exercício do direito ao meio ambiente ecologicamente 

28  Eis o que diz o artigo 225, §1º, III, CF: “definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus com-
ponentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”.   
29  Bens ambientais que compõem o ecossistema – macrobem; integram o conjunto de relações de reciprocidade da Na-
tureza. 
30  Perspectiva corroborada por Paulo Affonso Leme Machado: [No artigo 225, §1º, III, CF] “não se protege um ou outro 
atributo, mas todos ao mesmo tempo e em conjunto”. Direito Ambiental Brasileiro, 14ª edição, 2006, editora Malheiros, 
pg. 139.  
31  Basta ver o que diz o magnânimo Paulo Affonso Leme Machado: “Há muito começou a ser utilizada a expressão ‘área 
de preservação permanente’. E o uso tem razão, pois é um espaço territorial em que a floresta ou a vegetação devem estar 
presentes. (...) A idéia de permanência não está vinculada só à floresta, mas também ao solo, no qual ela está ou deve estar 
inserida”. Ob., cit., pg. 721.  
32  Trata-se de uma obrigação propter rem, que segue a coisa – requisito ao cumprimento da função sócio-ambiental imposta 
à propriedade. Essa imposição legal encontra apoio no princípio do usuário-pagador, derivado do artigo 4º, VII da Política 
Nacional do Meio Ambiente – Lei n° 6938/81. Baseadamente nesse princípio, aquele que fizer uso de um ambiental deverá 
se responsabilizar pela recuperação deste, de modo a não prejudicar toda a coletividade. 
33  Art. 18, caput: “Nas terras de propriedade privada, onde seja necessário o florestamento ou o reflorestamento de preser-
vação permanente, o Poder Público Federal poderá fazê-lo sem desapropria-las, se não fizer o proprietário”. Destarte, o 
Estado possui a responsabilidade solidária devido a sua culpa in omittendo ou in vigilando. Contudo, se realizar tarefa de-
signada ao proprietário, o Estado terá o direito de regresso perante àquele. NAPOLITANO, Ângela Aparecida e HAONAT, 
Ângela Issa. “Recomposição florestal em APPs pelo Poder Público: análise do artigo 18 do Código Florestal”, in Revista 
de Direitos Difusos, vol. 31, mai./jun. 2005. 
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equilibrado sem a a manutenção da vegetação nesses espaços. Caso contrário, o 
artigo 225, CF teria o seu conteúdo esvaziado, tornando-se ineficaz. 

Consciente dessa complexidade, o constituinte delegou exclusivamente ao 
Legislativo a competência para decidir sobre futuras interferências em áreas de 
preservação permanente e outros espaços especialmente protegidos. Pois, como 
perfeitamente ressalta Paulo Affonso, “os atos do Poder Executivo não prevêem 
um debate público e um lapso de tempo antes de sua edição”. “Não se quer sobre-
carregar o Poder Legislativo”, continua o autor, “mas, sem uma intensa partici-
pação democrática, as áreas protegidas serão mutiladas e deturpadas ao sabor do 
imediatismo e de soluções demagógicas, às vezes intituladas como de interesse 
social ou de interesse público” 34. 

3.2.2 Da incompatibilidade material – caminhos entre o desenvolvimento  
sócio-econômico e a preservação ambiental

3.2.2.1 Atividades mineradoras

O atual artigo 4º do Código Florestal exige em seu caput a existência de 
interesse social ou utilidade pública para a autorização de supressão de vegetação 
permanente. Contudo, tais pré-requisitos necessitam de uma definição legal a fim 
de determinar o campo e a sua forma de abrangência. Com essa finalidade, a MP 
2166-67 reformulou também o artigo 1º da Lei 4771/6535.

Assim, mesmo que o vigente artigo 4º não preveja autorização para a re-
alização de atividades mineradoras, depreende-se essa possibilidade a partir do 
artigo 1º, §2º, IV, alínea “c” do Código Florestal. Posto que o referido dispositi-
vo, deu permissão à Administração Pública para acrescentar – por intermédio do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - novas modalidades de utilidade pública 
além das elencadas36. 

Temendo esses acontecimentos, sobretudo com a proximidade da 78ª reu-
nião do CONAMA, o ministro Nelson Jobim concedeu a medida cautelar, não 
referendada posteriormente. Eis a sua justificativa: “a extração de minério cau-
sa danos irreparáveis e irreversíveis ao meio ambiente, eis que a área em que a 
atividade for desenvolvida não voltará ao seu estado anterior”. Posicionamento 

34  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, ob. cit, págs. 725 e 726.
35  Uma das principais alterações sofrida pelo artigo 1º da Lei 4771/65 consta no §2º deste dispositivo, que contém as 
seguintes formulações: “Para os efeitos deste Código, entende-se por: IV - utilidade pública: 
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços 
públicos de transporte, saneamento e energia; e c) demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em resolução 
do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA; V - interesse social: a) as atividades imprescindíveis à proteção 
da integridade da vegetação nativa, tais como: prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação 
de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, conforme resolução do CONAMA; b) as atividades de manejo 
agroflorestal sustentável praticadas na pequena propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterizem a cobertura 
vegetal e não prejudiquem a função ambiental da área; e c) demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em 
resolução do CONAMA (...)”. 
36  Severamente criticado pelo magistrado Nelson Jobim durante a concessão da liminar: “tal fato poderá acarretar prejuízos 
irreparáveis ao bem ambiental, uma vez que fundado unicamente na discricionariedade do gestor ambiental de dizer o que 
é utilidade pública, quando essa avaliação evidentemente extrapola a questão ambiental”. 
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reforçado pela declaração de Édis Milaré aqui transcrita: “não há como extrair um 
mineral sem danos. Constitui tal atividade, sem dúvida, uma agressão sumária à 
natureza...” 37.  

Entretanto, seguindo as atribuições que lhe foram dadas, o CONAMA38 
editou, em 29 de março de 2006, a Resolução n° 369, estabelecendo restrições 
e exigências próprias à mineração. De acordo com essas normas, a extração de 
substâncias minerais – considerada de utilidade pública ou de interesse social39 
-, deverá atender as diretrizes do plano de recursos hídricos existentes40, e não 
deverá localizar-se em regiões de remanescente da vegetação primária da Mata 
Atlântica – artigo 7º, V e VI. 

Inexplicavelmente, não há qualquer proibição aos projetos causadores de 
significativos impactos ambientais. Pelo contrário, tais empreendimentos são per-
mitidos, desde que realizados os Estudos Prévios de Impacto Ambiental, como 
previsto constitucionalmente (art. 225, §1º, IV), nos quais serão determinadas as 
medidas mitigadoras e compensatórias41 do dano ambiental, como requer o art. 
225, §2º da CF42 – obrigação regulada no artigo 7º, §8º c/c artigo 5º da Resolução 
CONAMA 36943, e também prevista no artigo 4º, §4º do Código Florestal44.      

Todavia, tendo em vista a determinação do artigo 225, §1º, III da CF, e com 
base nos fatos expostos acima, o novo artigo 4º da Lei n° 4771/65 ainda padeceria 
de inconstitucionalidade material; ou seja, haveria uma incompatibilidade de con-

37  Ob. cit., pg. 205. 
38   Vide artigo 4º, §1º do Código Florestal c/c art. 22, XII da CF.  
39  A Resolução CONAMA n° 369/06 define a atividade mineradora como: de interesse social, quando implicar na pesquisa 
ou extração de areia, argila, saibro e cascalho; e de utilidade pública, quando consistir na pesquisa e extração das demais 
substâncias minerais. Vide art. 2º, I, c e II, d.    
40  Obviamente o objetivo desta limitação é garantir a qualidade da água utilizada por seres humanos e outros seres vivos. 
Por isso, a Resolução CONAMA n° 369 proibiu em seu artigo 1º, §2º, “a intervenção ou supressão de vegetação nas APP’s 
de veredas, restingas, manguezais e dunas previstas nos incisos IV, X e XI do art. 3º da Resolução n° 303, de 20 de março 
de 2002” para a prática da atividade mineradora.  
41  Na definição de Annelise Monteiro Steigleder, a “aplicação da compensação ecológica” consiste “em uma forma de 
restauração natural do dano ambiental que se volta para uma área distinta da área degradada”, mas tem a finalidade de 
“assegurar a conservação de funções ecológicas equivalentes”. “Responsabilidade civil ambiental – as dimensões do dano 
ambiental no Direito brasileiro”, editora Livraria do Advogado, 2004. 
42  Art. 225, §2º: “Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo 
com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei”. Eis o princípio do poluidor-pagador, no 
qual imputa “ao poluidor o custo social da poluição por ele gerada... Em termos econômicos, é a internalização dos custos 
externos”. MILARÉ, Édis, ob. cit., pg. 164. O dever é novamente reforçado pelo princípio da reparação, presente no artigo 
14, §1º da Lei 6.938, que trata da responsabilidade objetiva do poluidor. 
Pelas mesmas razões, o artigo 4º, § 6º da Lei 4771/65 prevê que “na implantação de reservatório artificial é obrigatória a 
desapropriação ou aquisição pelo empreendedor, das áreas de preservação permanente criadas no seu entorno...”. Como 
Paulo Affonso Leme Machado explica, “os proprietários confrontantes com o reservatório ficavam com o ônus de criar e 
manter novas APPs”. Ob. cit., pg. 728.   
43  O artigo 5º da Resolução 369 assim dispõe: “O órgão ambiental competente estabelecerá, previamente à emissão da 
autorização para a intervenção ou supressão de vegetação em APP, as medidas ecológicas, de caráter mitigador e com-
pensatório, previstas no §4º do art. 4º, da Lei n° 4.771, de 1965, que deverão ser adotadas pelo requerente. § 1º Para os 
empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental, as medidas ecológicas, de caráter mitigador e compen-
satório, previstas neste artigo, serão definidas no âmbito do referido processo de licenciamento, sem prejuízo, quando for o 
caso, do cumprimento das disposições do art. 36, da Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000”. Nesse sentido, o artigo 7º, §8º 
define que: “Além das medidas ecológicas, de caráter mitigador e compensatório, previstas no art. 5º, desta Resolução, os 
titulares das atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais em APP ficam igualmente obrigados a recuperar o 
ambiente degradado, nos termos do §2º do artigo 225 da Constituição da legislação vigente, sendo considerado obrigação 
de relevante interesse ambiental o cumprimento do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD”.   
44  Vide também o Decreto n° 97.632, de 10 de abril de 1989, que regulamenta o artigo 2º, VIII da Lei 6.938/81 no qual está 
positivado o princípio de “recuperação de áreas degradadas”.
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teúdo entre as duas normas, pois estaria legalizado um bloqueio presente na Carta 
Magna: “utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 
sua proteção”.

3.2.2.2 Princípio da razoabilidade – quando a supressão de vegetação permanente em 
APPs tem baixo impacto ambiental

Um dos pontos mais controvertidos em relação à proteção especial dada às 
áreas de preservação permanente e, consequentemente, à vegetação localizada 
nesses espaços, consiste na desproporcionalidade desse instituto frente algumas 
situações nas quais estão configurados outros direitos fundamentais. 

Questiona-se o limite dessa forma de preservação, a adequação do meio 
utilizado para o fim almejado. Tais dúvidas geralmente se manifestam nas afir-
mações de que “quão absurdas são essas políticas quando falamos em um trecho 
inferior a 5% de vegetação permanente suprimida se comparada aos benefícios 
para o pequeno agricultor advindos da construção de um dique”, por exemplo. 

Fala-se, então, no princípio da razoabilidade45, segundo o qual deverá existir 
“uma vinculação das normas jurídicas com o mundo ao qual elas fazem referên-
cia... demandando uma relação congruente entre a medida adotada e o fim que 
pretende atingir” 46. 

Logo, numa tentativa de contrabalancear as conseqüências jurídicas decor-
rentes do artigo 225, §1º, III da CF, a MP 2166-67 instituiu que “o órgão compe-
tente poderá autorizar a supressão eventual e de baixo impacto ambiental, assim 
definido em regulamento, da vegetação em área de preservação permanente” (ar-
tigo 4º, §3º do Código Florestal). 

Cumprindo a incumbência que lhe fora dada, o CONAMA estabeleceu como 
limites a essa modalidade de supressão o percentual máximo de 5% de vegeta-
ção permanente em relação à área total e o não comprometimento das funções 
ecológicas de tais espaços, quaisquer sejam as conjunturas atuais (artigo 11 da 
Resolução CONAMA n° 369)47. 

45  Chamado de princípio do equilíbrio por Paulo de Bessa Antunes, consiste no sobrepesar das “conseqüências previsíveis 
da adoção de uma determinada medida, de forma que está possa ser útil à comunidade e não importar em gravames exces-
sivos aos ecossistemas e à vida humana”. Ob. cit., pg. 37.  
46  ÁVILA, Humberto. “Teoria dos princípios – da definição à aplicação dos princípios jurídicos”, editora Malheiros, 4ª 
edição, 2005. 
47  Art. 11 da Resolução CONAMA n° 369: “Considera-se intervenção ou supressão de vegetação, eventual e de baixo 
impacto ambiental, em APP: I - abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias 
à travessia de um curso de água, ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável pra-
ticado na pequena propriedade ou posse rural familiar; II - implantação de instalações necessárias à captação e condução 
de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber; III - implantação 
de corredor de acesso de pessoas e animais para obtenção de água; IV - implantação de trilhas para desenvolvimento de 
ecoturismo; V - construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro; VI - construção de moradia de 
agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em 
áreas rurais da região amazônica ou do Pantanal, onde o abastecimento de água se de pelo esforço próprio dos moradores; 
VII - construção e manutenção de cercas de divisa de propriedades; VIII - pesquisa científica, desde que não interfira com 
as condições ecológicas da área, nem enseje qualquer tipo de exploração econômica direta, respeitados outros requisitos 
previstos na legislação aplicável; IX - coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, 
como sementes, castanhas e frutos, desde que eventual e respeitada a legislação específica a respeito do acesso a recursos 
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Embora continue sendo inconstitucional formalmente, a possibilidade de 
autorização para supressão eventual e de baixo impacto ambiental, conforme re-
gulamentada, não fere o objetivo da norma contida na Lei Maior. Pois, não há 
que se falar em alteração que venha por sua vez gerar degradação irreversível e 
irreparável ao meio ambiente48.

3.2.2.3 O desenvolvimento sustentável no cenário pós-moderno

Na Declaração do Rio – fruto da “Conferência das Nações Unidas sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento” 49, realizada em 1992 na cidade do Rio de 
Janeiro – os países signatários, dentre eles o Brasil, convencionaram que “para 
alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá parte 
integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isolada-
mente deste” (princípio n° 4).  

Tal concepção encontra amparo em nossa Constituição Federal, mais precisa-
mente no artigo 170, inciso VI: “A ordem econômica, fundada na valorização do tra-
balho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 
conformes os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: VI – defe-
sa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação”. 

Indubitavelmente, estamos diante de uma revolução, sobretudo, se consi-
derarmos as políticas econômicas que marcaram os quinhentos anos da histó-
ria brasileira. Pois, nas palavras de Paulo de Bessa Antunes, “o desenvolvimento 
econômico no Brasil sempre se fez de forma degradadora e poluidora, [já que] 
calçado na exportação de produtos primários” 50. 

A economia brasileira sustentou-se até então pela monocultura do açúcar e 
do café, e também pela atividade extrativista nos seringais. Ainda hoje, persiste 

genéticos; X - plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais em áreas 
alteradas, plantados junto ou de modo misto; XI - outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventual e de 
baixo impacto ambiental pelo conselho estadual de meio ambiente. § 1º Em todos os casos, incluindo os reconhecidos pelo 
conselho estadual de meio ambiente, a intervenção ou supressão eventual e de baixo impacto ambiental de vegetação em 
APP não poderá comprometer as funções ambientais destes espaços, especialmente: I a estabilidade das encostas e mar-
gens dos corpos de água; II - os corredores de fauna; III - a drenagem e os cursos de água intermitentes; IV - a manutenção 
da biota; V - a regeneração e a manutenção da vegetação nativa; e VI - a qualidade das águas. § 2º A intervenção ou su-
pressão, eventual e de baixo impacto ambiental, da vegetação em APP não pode, em qualquer caso, exceder ao percentual 
de 5% (cinco por cento) da APP impactada localizada na posse ou propriedade. § 3º O órgão ambiental competente poderá 
exigir, quando entender necessário, que o requerente comprove, mediante estudos técnicos, a inexistência de alternativa 
técnica e locacional à intervenção ou supressão proposta”. 
48  Numa tentativa de adequar os mecanismos de proteção ambiental, sobretudo, na aplicação do art. 225, §1º, III, juristas 
defendem que a limitação constitucional refere-se à exigência de uma lei tão somente para o estabelecimento de diretrizes 
gerais, estando os Estados livres, assim, para definirem, de acordo com suas peculiaridades, os elementos de supressão 
dentro dos parâmetros determinados pela União, como requereria o art. 24, VI e §1º, também da CF. Essa idéia parece estar 
subentendida em na seguinte declaração de Paulo de Bessa Antunes: “No atual quadro jurídico constitucional brasileiro, o 
Código Florestal tem a natureza de lei geral, limitando-se a estabelecer os princípios genéricos que devem ser observados 
pelos Estados em sua legislação própria”. Ob. cit., pg. 561.     
49  Denominado ECO92 ou RIO92, o tratado confirma a “Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente Humano” de Estocolmo, produzida em 16 de junho de 1972. Além disso, acrescenta outros pontos pertinentes 
aos avanços da Era Tecnológica. 
50  Ob. cit., pg. 16. 
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o problema das grandes lavouras monocultoras, principalmente na plantação da 
soja, apesar de estudos científicos comprovarem o quão nocivo são tais modos de 
produção de riquezas.

Os latifúndios voltados a essa finalidade, além de desrespeitarem freqüen-
temente as legislações trabalhistas, geram o que ambientalistas denominam de 
deserto verde, pois destroem a flora nativa e, consequentemente, o habitat de inú-
meras espécies da fauna. Isso acarreta um desequilíbrio ambiental, muitas vezes 
irreparável. Quando a diversidade biológica se perde, dificilmente teremos certe-
za quanto à possibilidade de recuperação e qual o tempo necessário. 

Porém, infelizmente, existe uma distância entre a avançada legislação am-
biental brasileira, uma das mais modernas do mundo, e a política adotada pelo 
Poder Público ao longo desses últimos anos. Por esta razão, a Declaração do Rio 
enfatizou em seu princípio 11 o compromisso urgente de “os Estados [adotarem] 
legislação ambiental eficaz” 51.  

Todavia, nenhuma lei protetora do meio ambiente terá eficácia social – e, por 
extensão, jurídica – enquanto não erradicarmos a pobreza da nossa sociedade. A 
miséria é utilizada pelos latifundiários como mão-de-obra barata para a derrubada 
das florestas brasileiras. A indigência em que muitos indivíduos vivem conduz a 
um mau aproveitamento dos bens ambientais. 

Preocupada com as conseqüências desse contexto, a Declaração do Rio 
explicita no princípio n° 11 o dever de “todos os Estados e todos os indivíduos, 
como requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável, [coopera-
rem] na tarefa essencial de erradicar a pobreza, a fim de reduzir as disparidades 
de padrões de vida e melhor atender às necessidades da maioria da população 
do mundo”.

Assim, Édis Milaré diferencia o desenvolvimento do mero crescimento eco-
nômico. O primeiro transcende o segundo, pois abarca a preservação da qualidade 
ambiental como um de seus elementos constitutivos, eliminando quaisquer anta-
gonismos entre proteção da biota e Economia52. A mesma concepção é compar-
tilhada por Ana Maria de Oliveira Nusdeo, que afirma: “país desenvolvido não 
é aquele cujo PIB é superior a algum nível arbitrariamente definido, mas aquele 
cujos índices sociais apontam o acesso da grande maioria da população a padrões 
aceitáveis de moradia, saúde, saneamento...” 53.  

Contudo, conforme o Relatório Brundtland54, “o desenvolvimento [sus-
tentável é aquele que] satisfaz nossas necessidades atuais sem comprometer 
a capacidade das gerações futuras de suprir as suas” 55. Para tanto, faz-se ne-

51  Conforme o sugerido por Édis Milaré, “a lei como terapia para superação da crise [ambiental]”. Ob. cit., pg. 131. 
52  Ob. cit., pg. 56. 
53  NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. “Desenvolvimento sustentável do Brasil e o Protocolo de Quioto”, in Revista de 
Direito Ambiental, n° 37, pg. 146. Em igual sentido: ANTUNES, Paulo de Bessa, ob. cit., páginas 23 e 24. 
54  Elaborado em 1987, anteriormente à Agenda 21 de 1992, pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente da ONU, o re-
latório reflete a principal preocupação dos tempos atuais: desacelerar a degradação ambiental mantendo o mesmo modelo 
econômico mundial. É também conhecido pelo cognome “Nosso Futuro Comum”. 
55  Tradução extraída de NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. “Desenvolvimento sustentável do Brasil e o Protocolo de Quio-
to”, in Revista de Direito Ambiental, n° 37, pg. 144. 
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cessária a utilização sensata dos bens ambientais devendo ser negado o uso 
destes quando houver riscos de poluição, ainda que os mesmos não estejam 
escassos56.

O meio ambiente - cuja natureza jurídica está definida na expressão “bem 
de uso comum do povo” 57 - funda-se no princípio da solidariedade intergeracio-
nal58. Logo, “a eqüidade no acesso aos recursos ambientais deve ser enfocada não 
só com relação à localização espacial dos usuários atuais, como em relação aos 
usuários potenciais das gerações vindouras” 59. 

Partindo destas premissas, o artigo 4º da Lei 4.771/65 veta a retirada de ve-
getação permanente em APP nos termos do seu parágrafo 7º, aqui transcrito: “É 
permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente, para 
obtenção de água, desde que não exija a supressão e não comprometa a regenera-
ção e a manutenção a longo prazo da vegetação nativa”. 

Isso não significa que o referido dispositivo se opõe ao desenvolvimento 
social, mas sim busca promovê-lo; algo que seria impossível com o esgotamento 
dos recursos naturais. Pretende-se atingir então a sustentabilidade, ou seja, a dura-
bilidade em perfeitas condições dos bens ambientais até as gerações vindouras60.

E parece ter sido esse o fato norteador do bem-sucedido parágrafo 7º, in-
serido no art. 4º do Código Florestal pela MP 2.166-6761 - regra que prima pelo 
princípio do desenvolvimento sustentável -, que apesar de possuir de vícios in-
constitucionalidade formal, não apresenta incompatibilidade de matéria com o 
artigo 225 da Carta Magna. 

Visto o posto, ao analisarmos a pertinência da MP 2.166-67 e a implementa-
ção das suas mudanças perante o desenvolvimento ecologicamente sustentável62, 
precisamos ter em mente a rentabilidade da preservação ambiental.

56  Eis as definições contidas no artigo 3º da Lei 6.938/81: “Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I - meio am-
biente, 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; II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do 
meio ambiente; III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e eco-
nômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem 
matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas 
interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e 
a flora (inciso alterado pela Lei n° 7.804, de 1989)”.
57  Art. 225, caput, CF.
58  Explicitado no art. 3º, I da CF, o princípio da solidariedade, junto aos princípios da igualdade, da integridade psicofísica 
e da liberdade, integra o princípio da dignidade da pessoa humana. A norma decorre do fato de que “o indivíduo existe 
enquanto em relação com outros (o sentido da alteridade) e com o mundo a ele externo”. Portanto, o papel do Direito é 
justamente regular as relações entre sujeitos, incluindo os futuros indivíduos. Ver MORAES, Maria Celina Bodin de. “O 
princípio da solidariedade”, in “Os princípios da Constituição de 1988”, editora Lumen Juris, 1ª edição.    
59  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Ob. cit., pg. 56. 
60  De acordo com as sábias colocações de Paulo de Bessa Antunes: “Pretende-se que, sem esgotamento desnecessário dos 
recursos ambientais, haja a possibilidade de garantir uma condição de vida mais digna e humana para milhões e milhões de 
pessoas, cujas atuais condições de vida são absolutamente inaceitáveis”. Ob. cit., pg. 19. Vale conferir também o conteúdo 
do artigo 2º, caput, da Lei 6.938/81, que determina: “A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preserva-
ção, a melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvi-
mento sócio-econômico, aos interesses da segurança social e à proteção da dignidade da pessoa humana...”.  
61  Por todo o exposto acima, fica evidente que o ordenamento jurídico brasileiro impõe o dever de considerarmos a 
preservação ambiental condição fundamental a qualquer empreendimento econômico. Vide art. 186, II, CF, entre outros. 
ANTUNES, Paulo de Bessa. Ob., cit., pg. 36. 
62  Art. 225, caput, CF.
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A inalterabilidade das áreas de preservação permanente fomenta um de-
senvolvimento sócio-econômico muito mais consistente, principalmente com o 
crescimento da pesquisa e manipulação de material genético. Nos tempos atuais, 
a conservação da biodiversidade tem interessado não somente às populações de-
tentoras do conhecimento tradicional associado, mas também às maiores corpora-
ções industriais do mundo – sobretudo farmacêuticas e cosméticas -, gerando uma 
fonte de renda considerável aos países em desenvolvimento que mantém boa parte 
de seu meio ambiente protegido63.

Outras possibilidades para a obtenção de renda decorrente da conservação 
ambiental provêm do mercado de carbono, um campo da Economia em contínua 
expansão e fortalecido cada vez mais por grandes investimentos64. O Brasil ocupa 
o 4º lugar nesse tipo de mercado. Uma lástima se levado em conta o pioneirismo 
de nossas descobertas científicas e o potencial de nosso espaço geográfico, propício 
para a criação de projetos MDL nas regiões de aterro sanitário e desmatamento65.     

Entretanto, a administração pública dá os primeiros sinais de despertar para 
a evolução dos acontecimentos mundiais na pós-modernidade. Em 13 de abril de 
2006, promulga-se o Decreto n° 5.758, que institui o Plano Estratégico Nacional 
de Áreas Protegidas66 (PNAP), seus princípios, diretrizes, objetivos e estratégias, 
e dá outras providências.  

Essa política ambiental voltada para o século XXI define princípios e diretrizes 
tais como: a “adoção da abordagem ecossistêmica na gestão das áreas protegidas”; 
o “desenvolvimento das potencialidades de uso sustentável das áreas protegidas”; a 
“sustentabilidade ambiental como premissa do desenvolvimento nacional”; o “reco-
nhecimento da importância da consolidação territorial das unidades de conservação 
e demais áreas protegidas”; a “aplicação do princípio da precaução”. 

63  MILARÉ, Édis. Ob. cit., páginas 191 a 196. 
64  O mercado de carbono surge com o Protocolo de Quioto, que instituiu normas de incentivo a comportamentos ecologi-
camente corretos nas políticas públicas, desenvolvendo uma organização que, com os projetos de mecanismo de desenvol-
vimento limpo – MDL -, permite aos países em desenvolvimento, sobretudo, um beneficiamento econômico pela redução 
dos gases de efeito estufa – GEE’s. Essa iniciativa tenta reparar o desequilíbrio na quantidade dos GEE’s lançados na 
atmosfera diariamente – dióxido de carbono e metano -, devido à poluição provocada pela industrialização, pela urbaniza-
ção, pelo desflorestamento, entre outras atividades.  No entanto, esses gases estão implicados em um fenômeno natural e 
primordial à sobrevivência na Terra, pois retêm o calor gerado pelo sol e impedem que o planeta se torne inóspito. A crise 
ambiental de nossa geração e das próximas que virão consiste na emissão descontrolada e desproporcional, responsável 
pelas mudanças climáticas alarmantes, mas inevitáveis em boa parte. Verificar também a Convenção-Quadro das Nações 
Unidas Sobre Mudança do Clima, de 1992. Cabe lembrar que o Protocolo de Quioto exige como pré-requisito o preenchi-
mento do critério da adicionalidade para a concessão dos certificados de redução de gases de efeito estufa, utilizados no 
intercâmbio do mercado de carbono e dados aos projetos MDL. A controvérsia incide no que deve ser considerado como 
elemento adicional. Ou seja, se há espaço para abranger medidas que concretizem a conservação ambiental, o reflores-
tamento já definidos em lei. A polêmica encontra-se no dispositivo 22 do documento, que dispõe: “A CDM afforestation 
or reforestation Project activity is addicional if net anthropogenic greenhouse gas removals by sinks are increased above 
those that would have ocurred in the absence of registred CDM afforestation or reforestation Project activity [, and it goes 
beyond institutional and regulatory requirements and common practice in the region]”. Alguns juristas defendem que para 
alcançar plenamente o seu objetivo, o art. 22 deverá ter uma interpretação inclusiva dos empreendimentos enquadrados na 
legislação pré-existente; o que implicará a remoção do conteúdo contido nos colchetes presentes na redação da regra. Para 
maiores aprofundamentos, consultar o parecer jurídico elaborado por Flávia Witkowski Frangetto e Lucila Fernandes Lima 
em http://conjur.estadao.com.br//static/text/24800,2 (extraído em 07/03/07).  
65  Fonte: Jornal O GLOBO, Caderno de Economia, publicado em 27 de março de 2007. O problema do desmatamento 
desenfreado é responsável pela redução à metade das florestas nos países em desenvolvimento num curto período de cem 
anos. Alerta feita pelo Banco Mundial. Conferir em ANTUNES, Paulo de Bessa. Ob. cit., pg. 378.    
66  Incluídas, por conseguinte, as áreas de preservação permanente.
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Fica evidenciada, desta maneira, a função ecológica das APPs para a manu-
tenção do meio ambiente sadio. Por isso, a Resolução CONAMA n° 369, ao autori-
zar a extração de minerais com base no art. 4º, §1º, do Código Florestal, demonstra 
total incoerência com o teor do PNAP e com os objetivos das leis ambientais.   

Sendo assim, após as avaliações realizadas, concluímos que a MP 2166-67 
– o ato normativo que ampliou extraordinariamente os mecanismos para a su-
pressão de vegetação em área de preservação permanente – deverá ser retirada 
do sistema jurídico brasileiro. Mesmo que tenha levantado questões interessantes 
e, assim, soluções úteis ao desenvolvimento sustentável – as hipóteses do art. 4º, 
§7º, e da supressão inferior a 5% -, a medida provisória traz mudanças perigosas 
e ainda não discutidas o suficiente pela sociedade civil, autorizando inclusive a 
prática da mineração. 

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

4.1 A manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito 
fundamental inalienável, e está garantido pelo art. 225 da CF; o qual, para efetivar 
este direito basilar às relações sociais, tutela os espaços, e também os componen-
tes destes, que cumprem uma função ambiental essencial, sendo um deles as áreas 
de preservação permanente. 

4.2 Destarte, as modificações no art. 4º do Código Florestal, mantidas pela MP 
2166-67 de 2001, por infringirem o disposto no art. 225, §1º, III da Lei Maior, 
representam um perigo latente à conservação da biota. Logo, o referido ato nor-
mativo deverá ser retirado o quanto antes do ordenamento jurídico.

4.3 Contudo, mesmo que flagrantemente inconstitucional, a MP 2166-67 abriu 
espaço para repensarmos os caminhos voltados para a proteção ambiental. Sobre-
tudo, na necessidade de conciliá-los com o desenvolvimento sócio-econômico, de 
modo a não torná-los inviáveis à vida humana em sociedade.

4.4 Por tais razões, acreditamos que não apresentam riscos a supressão eventual 
e de baixo impacto ambiental, sendo obrigatória a observância da determinação 
constitucional de não descaracterização dos atributos justificadores da tutela es-
pecial dada às APPs.  

4.5 Cremos também que, com base no princípio da razoabilidade, o objetivo do 
art. 225, §1º, III da Carta Magna, é conferir à União a definição de normas gerais 
de supressão de APP, desde que observadadas as exigências de procedimento le-
gislativo próprio. 

Ficariam livres, portanto, os Estados para decidirem sobre os casos específicos a 
seus territórios, evitando uma obstrução do legislativo. Tal concepção se coaduna 
com o princípio federalista presente no art. 24, §1º da CF.  
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1. OS qUILOMBOS

1.1 Os quilombos Atuais

Ao contrário do que se imagina, os quilombos não fazem parte de um pas-
sado longínquo. A Fundação Cultural Palmares1 estima que o Brasil possua 743 
comunidades identificadas. Extra-oficialmente, tal número ultrapassa mil.

Dados da Comissão Pró-Índio de São Paulo2 apontam que 21 das 23 unida-
des da federação em que se tem notícias da presença de comunidades quilombo-
las já possuem processos de regularização junto ao INCRA.

Os Calungas em Goiás, as comunidades do Vale do Ribeira em São Paulo, da Ba-
cia do Rio Trombetas no Pará e do Rio das Rãs na Bahia são apenas alguns exemplos.

No entanto, ainda não existem dados muito concretos a respeito de quem 
são, quantos são e onde estão situados os quilombos. Justamente por isso, o Poder 
Público e diversas Organizações Não-Governamentais têm empreendido esforços 
para mapear tais comunidades.

É essencial que, antes de qualquer consideração mais profunda a respeito 
da questão, sejam feitos alguns esclarecimentos sobre quem são os quilombolas, 
a fim de que sejam desfeitos alguns equívocos.

Primeiramente, há que se desfazer o mito de que o modelo palmarino foi o único 
existente ou que os quilombos são representações fidedignas de uma África Mítica.

As comunidades quilombolas são tão diversas quanto as peculiaridades das 
regiões em que se desenvolveram. Existiram quilombos muito próximos dos cen-
tros urbanos, sobrevivendo do comércio com estes, inclusive. É o caso, por exem-
plo, de quilombos que situaram-se nas imediações de Vila Rica em Minas Gerais, 
ou mesmo dos quilombos urbanos de Salvador. Outros, localizaram-se em locais 
ermos, de difícil acesso, como foi o caso de Palmares.

Também é equivocado crer que tais comunidades eram formadas exclusiva-
mente por africanos e seus descendentes. Pesquisas recentes mostram que Palma-

1 FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES. Quilombos.Disponível em: <http://www.palmares.gov.br. Acesso em: 09 out. 
2006
2   COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO. O que revela a pesquisa: Análise sobre as ações do Governo Federal. Disponível em: <http://
www.cpisp.org.br/comunidades/html/menu.html>. Acesso em: 09 out. 2006
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res, por exemplo, teve cerca de 20% de sua população composta por indígenas3. 
Há relato de um quilombo que contou com a presença de um oficial da Guarda 
Nacional, inclusive4.

Assim, os quilombos não contavam só com negros, mas sim com diversas 
outras populações também marginalizadas, como o caso de ciganos, mouros, ju-
deus e perseguidos pela justiça.

Tal diversidade, aliada com a interação com as diferentes populações locais, 
levaram os quilombolas a adquirirem características únicas: um quilombo situado 
na região amazônica possui traços bem diversos dos encontrados em um outro 
localizado na região dos pampas.

Vale ressaltar que mesmo entre as populações negras que formavam tais 
comunidades haviam sensíveis diferenças, já que não raro pertenciam a grupos 
étnicos muito distintos, com características culturais bem diversificadas.

Outro equívoco é crer que os quilombos são fenômeno que ocorreu uni-
camente no Brasil. Eles desenvolveram-se por toda Afro-América5, do sul dos 
Estados Unidos da América, passando pelo Caribe, até o Brasil. Sabe-se também 
que na Jamaica e no Suriname as populações quilombolas conseguiram firmar 
tratados de paz com seus perseguidores.

Da mesma forma é equivocado crer que as comunidades quilombolas foram 
formadas necessariamente por escravos fugidos. Há quilombos, que, por exemplo, 
constituíram-se por escravos libertos ou alforriados.

Não obstante o fim da escravidão, tais comunidades perduraram, mantive-
ram seus traços culturais,suas formas de produção, de relacionar-se com a terra e 
com o meio-ambiente, bem como suas concepções de mundo.

Em geral, compartilham entre si o modo coletivo de uso e ocupação da terra, 
algumas características culturais em comum e os graves problemas relacionados a 
questões fundiárias e risco de desaparecimento de sua cultura.

Visando preservar as características culturais e a própria existência de tais 
comunidades o legislador brasileiro assegurou seu direito às terras que ocupam.

1.2 Os quilombos na Constituição de 1988

O artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias reconhece 
aos “remanescentes das comunidades de quilombos” a propriedade definitiva das 
terras que estejam ocupando.

A expressão “remanescentes das comunidades de quilombos” é totalmente 
equivocada, soando pejorativa. A expressão “remanescentes” remete à idéia de 

3   FUNARI,Pedro Paulo de Abreu. Arqueologia de Palmares:Sua contribuição para o conhecimento da  história da cultura 
afroamericana. In: REIS, João José . Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil . São Paulo: Companhia das 
Letras, 1996 p.29
4   VOLPATO, Luiza Rios Ricci. Quilombos em Mato Grosso: Resistência negra em Área de fronteira.  In: REIS, João 
José . Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil . São Paulo: Companhia das Letras, 1996 p.231
5  PRICE, Richard. Palmares como poderia ter sido. In: REIS, João José . Liberdade por um fio: história dos quilombos no 
Brasil . São Paulo: Companhia das Letras, 1996 p.52
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“restos”, “sobras”. Assim, “remanescentes de comunidades de quilombos” seriam 
os “restos”, as “sobras” de um grupo que já não existe mais.

Inúmeras controvérsias surgiram a respeito de como definir tais comunida-
des e sobre o alcance da definição utilizada pelo constituinte.

Para o presente trabalho, adotaremos o termo “quilombolas”, com a exten-
são que lhe é dada pela Associação Brasileira de Antropologia:

“Contemporaneamente, portando, o termo não se refere a resíduos ou resquícios ar-
queológicos de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se 
trata de grupos isolados ou de uma população estritamente homogênea. Da mesma 
forma nem sempre foram constituídas a partir de movimentos insurrecionais ou rebe-
lados, mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram práticas de resistên-

cia na manutenção de seus modos de vida característicos num determinado lugar.”6

Definição também importante é a dada pelo artigo 2° do Decreto n° 4.887/03:

“Art.2° Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para 
os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atri-
buição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais espe-
cíficas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência 
à opressão histórica sofrida.”

Necessário apontar que “resistência histórica sofrida” não necessariamente sig-
nifica fuga, mas sim “resistência na manutenção de seus modos de vida e cultura”.

2. DIREITO FUNDAMENTAL À IDENTIDADE E AS TERRAS DE qUILOMBOS

2.1 Os Direitos Fundamentais

Antes de qualquer consideração, é necessário definir o que são direitos fun-
damentais. Na feliz definição de Perez Luño eles são:

“um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, 
concretizam as exigências de dignidade, liberdade e igualdade humanas, as 
quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em 

nível nacional e internacional”7

Alexandre de Moraes elenca como características de tais direitos a impres-
critibilidade, inalienabilidade, irrenunciabilidade, inviolabilidade, universalidade, 
efetividade, interdependência e complementaridade.8

6  ANDRADE, Lúcia, TRECCANI, Girolamo. Terras de Quilombo. In: LARANJEIRA, Raymundo (coord.). Direito agrá-
rio brasileiro : em homenagem à memória de Fernando Pereira Sodero . São Paulo: LTr, 2000, p.597
7  Perez Luño, p.48, CASTRO, J.L. CASCAJO, Luño, Antonio-Enrique-Pérez, CID, B. Castro, TORRES, C.Gomes. Los 
Derechos Humanos: Significación, estatuto juridico y sistema. Sevilha: Universidad de Sevilha, 1979. p.43  apud MORAES, 
Alexandre de. Direitos humanos fundamentais : teoria geral : comentários aos arts. 1 a 5 da constituição da república 
federativa do Brasil : doutrina e jurisprudência. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.40
8 MORAES, 2002, p.41
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Outros autores também apontam como característica de tais direitos a histori-
cidade, como é o caso de José Afonso da Silva9,Perez Luño10 e Norberto Bobbio11.

O principal objetivo dos direitos fundamentais é preservar a dignidade da pes-
soa humana, definida de forma magistral por Ingo Wolfgang Sarlet como sendo:

“Qualidade intrínseca e distinta de cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 
nesse sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham 
a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 
propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos de sua 
própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”12.

Manoel Gonçalves Ferreira Filho vislumbra três gerações de direitos fun-
damentais:os direitos de primeira geração ou liberdades públicas, que visam 
combater os arbítrios do Estado; os direitos de segunda geração ou direitos so-
ciais, que tinham por finalidade combater os desníveis sociais e por fim, os 
direitos de terceira geração(também conhecidos como direitos de solidarieda-
de), que objetivam assegurar a qualidade de vida e solidariedade entre os seres 
humanos de todas as nações13.

2.2 O Direito Fundamental à Identidade

Entre os direitos fundamentais, é possível destacar o direito à identidade, di-
reito fundamental de terceira geração, que pode ser definido como sendo o direito 
fundamental dos grupos étnicos a preservarem e vivenciarem as particularidades 
culturais que os caracterizam, abrangendo aspectos como idioma, religião, modo 
de vida e organização social.

Tal direito permite que o indivíduo pertencente a esses grupos possa se afir-
mar como tal, vivenciar sua cultura. Dessa forma, sua concepção de mundo é 
preservada e ele pode construir seus valores, objetivos e forma de se relacionar 
consigo, com os demais homens e com o universo. É com base nessa concepção 
de mundo que todas suas relações sociais e estruturas emocional e psíquica serão 
erigidas. Ela permite a construção da personalidade.

A respeito de tal direito, Canotilho leciona que:

“Como pessoas, não podem reivindicar outra coisa senão a do tratamento 
como igual quanto aos direitos fundamentais. Enquanto grupo, põe-se o pro-
blema de direitos colectivos especiais dada a sua identidade e forte sentimento 

9  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 26. ed. rev. e atual. nos termos da reforma cons São 
Paulo: Malheiros, 2006. p.181
10  PEREZ LUÑO, Antonio Henrique. Derechos humanos, estado de derecho y constitucion. 7. ed. Madrid: Tecnos, 2001. 
p.49
11  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de janeiro: Campus, 1992 p.18/19
12  SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição federal de 1988. 2. ed., 
rev. e ampl. Porto alegre: Livraria do advogado, 2002.p.62.
13  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 5. ed., rev. São Paulo: Saraiva, 2002.p.6.
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de pertença e partilha(língua, religião, família, escola). Neste sentido se falar 
de minorias by will (em contraposição às minorias by force): aquelas que atri-
buem valor à sua diferença e especificidade relativamente à maioria, exigindo 

a protecção e garantia efectiva desta diferença e especificidade.”14

O Direito à Identidade aparece em inúmeros tratados e convenções internacio-
nais, como por exemplo, o Pacto Internacional do Direitos Civis e Políticos(artigo 
27),  Declaração sobre os Direitos das Pessoas pertencentes a minorias Nacio-
nais ou Étnicas, Religiosas e Lingüísticas(artigo 1°, §1°) e Convenção n° 169 da 
Organização Internacional do Trabalho, que dispõe sobre os direitos dos povos 
indígenas e tribais.

Tal direito também recebeu destaque em diversos ordenamentos constitucio-
nais, como é o caso da Colômbia(artigo 7°), México (artigo 2°), Nicarágua (ar-
tigos 89 e 90), Paraguai(artigo 63), Panamá (artigo 86), Equador(artigo 24,§23), 
Eslovênia (artigo 61), África do Sul(seção 31),  Romênia (artigo 6°), Índia (artigo 
29), Rússia (artigo 26), Hungria (artigo 68,§2°), Croácia (artigo 37), Finlândia 
(Seção 17), entre inúmeros outros.

O Brasil, não obstante possuir composição pluralista e multicultural, deixou 
de reconhecer tal direito de forma explícita, embora isso não signifique que tenha 
deixado de resguarda-lo.

Logo em seu preâmbulo, a Constituição de 1988 reconhece a sociedade bra-
sileira como sendo “fraterna, pluralista e sem preconceitos”. Por sociedade plu-
ralista, deve-se entender uma sociedade em que haja diversidade étnica, cultural, 
lingüística e política.

Não só no preâmbulo o constituinte nacional reconhece e protege o direito 
à identidade.

O artigo 215 também traz disposições a esse respeito. Em seu caput estabelece 
como sendo dever do Estado Brasileiro garantir “a todos o pleno exercício dos direi-
tos culturais e acesso às fontes da cultura nacional”, bem como apoiar e incentivar 
a “valorização e a difusão das manifestações culturais”. Também é dever do Estado 
proteger “as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e 
das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.”15 

A proteção ao Direito à Identidade também é clara quando o Estado se dispõe a 
legislar sobre “a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes 
segmentos étnicos nacionais”16ou quando estabelece como uma das finalidades do 
Plano Nacional de Cultura a “valorização da diversidade étnica e regional.”17 

É importante atentar para o artigo 216, que dispõe sobre o patrimônio cul-
tural brasileiro, que é constituído por “bens de natureza material e imaterial, to-
mados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à 

14  CANOTILHO, 2002, p.387 
15  Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 05.out.1988 .art.215,§1°
16  Ibid., art.215,§2°
17  Ibid., .art.215,§3°,V
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ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”.18 O 
inciso I do mesmo artigo inclui no conceito de patrimônio cultural “os modos de 
criar, fazer e viver”.

O artigo 231, que dispõe sobre os povos indígenas, assegura a estes o reco-
nhecimento de sua “organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e 
os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam”, estabelecen-
do como dever da União proteger e fazer respeitar tais bens.

Cumpre ressaltar que o artigo 5°, em seu parágrafo segundo, dispõe que os 
direitos e garantias expressos na  Constituição “não excluem outros decorrentes 
do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte.” Ou seja, o rol de direitos funda-
mentais prescritos no artigo 5° da Carta Magna Brasileira é meramente exemplifi-
cativo, sendo perfeitamente possível que haja outros dispersos na constituição ou 
mesmo previstos de forma implícita.

Nunca é demais ressaltar que a Constituição, conforme ensina Canotilho, é 
um sistema aberto de regras e princípios19.  

2.3 Direito Fundamental à Identidade e as Terras quilombolas

Ao prever o direito às terras dos quilombolas no Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, o legislador cometeu um grave equívoco, que abriu possi-
bilidade para que tal direito fosse visto como sendo de menor importância. Pode-
ria ter seguido o exemplo equatoriano, que no artigo 85 de sua Lei Fundamental 
estendeu aos povos negros ou afro-equatorianos direitos cabíveis aos indígenas, 
entre os quais a propriedade imprescritível de suas terras comunitárias.

A princípio, poder-se-ia interpretar tal direito como sendo exclusivamente pa-
trimonial, o que seria uma postura totalmente equivocada. O direito à terra é condi-
ção essencial para exercício do direito à identidade e demais direitos culturais. 

O direito fundamental à identidade dos quilombolas só é viável se conjugado 
com seu direito às terras que ocupam, já que somente esta permite a reprodução 
física e cultural de sua cultura e organização social. Nesse sentido, Lúcia Andrade 
e Girolamo Treccani ensinam que:

“Desta forma, o direito dos quilombolas à  terra está associado à preservação de 
sua cultura e organização social específica. Isso significa que, ao proceder a titulação, 
o Poder Público deverá faze-lo respeitando as formas próprias que o grupo utiliza para 
ocupar a sua terra. para que sejam protegidos e respeitados os modos de criar, fazer 
e viver das comunidades quilombolas é preciso garantir a propriedade de um imóvel 
cujo tamanho e características permitam a sua reprodução física e cultural.”20

Tal afirmação torna-se ainda mais evidente se feita uma breve análise do que 
dispõe o artigo 4° da Instrução Normativa do INCRA:

18  Ibid.,. art.216,caput
19  CANOTILHO, 2002, p.1145
20   ANDRADE, Lúcia, TRECCANI, Girolamo op. cit., p.594
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“Art. 4º Consideram-se terras ocupadas por remanescentes das comunidades 
de quilombos toda a terra utilizada para a garantia de sua reprodução física, social, 
econômica e cultural, bem como as áreas detentoras de recursos ambientais neces-
sários à preservação dos seus costumes, tradições, cultura e lazer, englobando os 
espaços de moradia e, inclusive, os espaços destinados aos cultos religiosos e os 
sítios que contenham reminiscências históricas dos antigos quilombos.”

Assim, torna-se cristalino que o direito dos quilombolas às terras que ocu-
pam é indissociável de seu direito fundamental à identidade, sendo que este so-
mente é viabilizado mediante a efetivação daquele.

3. DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EqUILIBRADO E 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

3.1 O Direito Fundamental ao Meio Ambiente

Não é exagero afirmar que o direito fundamental ao meio ambiente ecolo-
gicamente equilibrado é o direito de terceira geração que mais recebeu projeção, 
sendo uma das maiores preocupações da humanidade.

Tal preocupação é legítima, uma vez que tal direito não só é relacionado com 
a qualidade de vida, sendo também um desdobramento do próprio direito à vida. 
A degradação do meio ambiente traz sérias consequências à saúde, pondo a vida 
do indivíduo(e as vezes de todos os seres vivos) em risco.

Por este motivo, inúmeros tratados e convenções internacionais foram firma-
dos a respeito da matéria ambiental, em seus vários aspectos. Também por este mo-
tivo, tal direito foi assegurado em quase todos textos constitucionais da atualidade.

No Brasil, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado foi previsto 
no artigo 225 da Constituição. Seu caput dispõe que:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as pre-
sentes e futuras gerações.

Após uma breve análise de tal dispositivo legal, é possível chegar a algumas 
conclusões.

A primeira delas é de que o direito ao meio ambiente equilibrado possui 
titularidade coletiva, mais precisamente difusa, já que é pertencente a todos.

Também é possível concluir que ele é essencial à sadia qualidade de vida, 
guardando desta forma íntima relação com o princípio da dignidade da pessoa 
humana, restando assim caracterizado seu caráter de direito fundamental.

Importante ressaltar que o conceito de meio ambiente abrange o meio am-
biente natural, o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural e o meio am-
biente do trabalho21.

21  SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 2. ed., rev. atualizada e amp. São Paulo: Saraiva, 2003.p.29.
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3.2 Unidades de Conservação

O constituinte estabeleceu uma série de medidas para efetivação do direito 
ao meio ambiente equilibrado. Uma delas é a prevista no inciso III do parágrafo 
primeiro do artigo 225, qual seja, a obrigação do Poder Público em “definir, em 
todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 
através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atri-
butos que justifiquem sua proteção”.

Dentre os vários espaços protegidos, pode-se destacar as Unidades de Con-
servação. Estas, de acordo com o inciso I do artigo 2° da Lei 9.985/00 são de-
finidas como “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 
Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime espe-
cial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”.

São reguladas pela Lei 9.985/00, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação, e, de acordo com este diploma legal, se dividem em 
dois grupos: as Unidades de Conservação de Uso Sustentável e as Unidades de 
Conservação de Proteção Integral.

3.2.1 Unidades de Conservação de Uso Sustentável

As Unidades de Uso Sustentável são aquelas que permitem a “exploração do 
ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e 
dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecoló-
gicos, de forma socialmente justa e economicamente viável”22.

Tal grupo de unidades admite interferência humana, desde que cautelosa e 
de forma compatível com o desenvolvimento sustentável.

Pertencem a esta categoria as Áreas de Proteção Ambiental, as Áreas de 
Relevante Interesse Ecológico, as Florestas Nacionais, as Reservas Extrativistas, 
as Reservas de Fauna, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável e as Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural.

A Área de Proteção Ambiental  “é uma área em geral extensa, com um cer-
to grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos 
ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar 
das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade 
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do 
uso dos recursos naturais”23

Área de Relevante Interesse Ecológico “é uma área em geral de pequena 
extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais 
extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como ob-

22  Lei 9.985 de 18.jul.2000.artigo 2°,XI
23  Ibid., art.15
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jetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular 
o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de 
conservação da natureza”24

Floresta Nacional “é uma área com cobertura florestal de espécies predo-
minantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos 
recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração 
sustentável de florestas nativas.”25

Reserva Extrativista “é uma área utilizada por populações extrativistas tra-
dicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na 
agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como 
objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e asse-
gurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade”26

Reserva de Fauna “é uma área natural com populações animais de espécies na-
tivas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos téc-
nico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos.”27

Reserva de Desenvolvimento Sustentável “é uma área natural que abriga 
populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de ex-
ploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados 
às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na pro-
teção da natureza e na manutenção da diversidade biológica”.28

E por fim, Reserva Particular do Patrimônio Natural “é uma área privada, gra-
vada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.”29

3.2.2 Unidades de Conservação de Proteção Integral

São Unidades de Proteção Integral aqueles que objetivam a “manutenção 
dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admiti-
do apenas o uso indireto dos seus atributos naturais”30.

Em tal grupo, a interferência humana é vedada.
São Unidades de Proteção Integral a Estação Ecológica, a Reserva Biológi-

ca, o Parque Nacional, o Monumento Natural e o Refúgio da Vida Silvestre.
A Estação Ecológica “tem como objetivo a preservação da natureza e a rea-

lização de pesquisas científicas.”31

A Reserva Biológica “tem como objetivo a preservação integral da bio-
ta e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência 
humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de re-
cuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias 

24 Ibid., art.16
25 Ibid., art.17
26 Ibid., art.18
27 Ibid., art.19
28 Ibid., art.20
29 Ibid., art.21
30 Ibid., art.2°,VI
31 Ibid., art.9°
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para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os 
processos ecológicos naturais.”32

O Parque Nacional “tem como objetivo básico a preservação de ecossis-
temas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a 
realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de edu-
cação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de 
turismo ecológico.”33

O Monumento Natural “tem como objetivo básico preservar sítios naturais 
raros, singulares ou de grande beleza cênica.”34

E por fim, o Refúgio de Vida Silvestre “tem como objetivo proteger am-
bientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de 
espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória.”35

3.3 zonas de Amortecimento e Corredores Ecológicos

Dentre as Unidades de Conservação, apenas as Áreas de Proteção Ambiental 
e as Reservas Particulares de Patrimônio Natural não são obrigadas a ter zonas de 
amortecimento.

Entende-se por Zona de Amortecimento o “entorno de uma unidade de con-
servação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições especí-
ficas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”36.

Corredores Ecológicos, por sua vez, são “porções de ecossistemas naturais 
ou seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o 
fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a 
recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que 
demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das 
unidades individuais.”37

Tais áreas servem como áreas de transição para as Unidades de Conserva-
ção, resguardando-as dos impactos negativos de um contato muito brusco com as 
atividades normalmente desenvolvidas em uma dada região.

Não teria sentido algum proteger uma determinada área se as ativida-
des degradadoras(ou potencialmente degradadoras) praticadas em seu entorno 
iriam afeta-la. Por isso, faz-se necessário o uso de espaços de transição, que 
minimizem tais impactos.

Assim, é possível que haja uma limitação do direito de propriedade em tais áre-
as, de modo a proteger as Unidades de Conservação. Nota-se que se trata de limitação, 
não supressão. A propriedade não pode restar inviabilizada, caso em que haveria ver-
dadeira desapropriação indireta, devendo o Poder Público indenizar o proprietário.

32 Ibid., art.10
33 Ibid., art.11
34 Ibid.,art.12
35 Ibid.,art.13
36 Ibid.,art.2°, XVIII
37 Ibid.,art.2°,XIX



Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students 605

Dessa forma, algumas atividades com maior potencial degradador(como é o 
caso de ferroviárias, aeroportos, zonas industriais, etc) até mesmo por questão de 
razoabilidade, não estão permitidas em tais regiões.

As normas sobre uso e ocupação das Zonas de Amortecimento e Corredores 
Ecológicos são estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração.

Importante recordar que os usos agrícolas ou pecuários já pré-existentes não 
podem ser impedidos, ou estaria caracterizada a desapropriação indireta.

4. INCIDÊNCIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EM TERRAS qUILOMBOLAS

Não restam dúvidas que existe um direito fundamental dos quilombolas de 
preservar sua identidade étnica e cultura e que este só se realiza mediante efetiva-
ção de seu direito às terras que ocupam. Também é inconteste o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental e uma das formas 
de assegurar-lo é mediante a criação de Unidades de Conservação.

No entanto, tal situação se complica quando esses dois direitos se chocam, 
quando a unidade de conservação que assegura o meio ambiente ecologicamen-
te equilibrado incide sobre terras quilombolas, que garantem o direito destes à 
identidade étnica.

Diante de tal quadro, surge uma questão extremamente espinhosa: qual di-
reito deve prevalecer?

4.1 Unidades de Conservação e Populações tradicionais

A Lei 9.985/00 previu a possibilidade de a unidade de conservação incidir 
sobre terras habitadas por populações tradicionais, com características culturais e 
organizacionais próprias. Por isso, em seu corpo procurou regular tais hipóteses, 
buscando uma solução para esse impasse.

Por população tradicional, entende-se “aquela que opta por adotar ou con-
servar uma série de práticas que são pouco invasivas, que são pouco destrutivas, 
ou que faz opção por um certo tipo de uso de recursos”38

Pode-se dividir as unidades de conservação em três grupos:as de presença 
humana proibida(Estação Ecológica e Reserva Biológica), as de visita pública per-
mitida conforme plano de manejo ou regulamento(Parque Nacional, Monumento 
Natural, Refúgio da Vida Silvestre, Reserva da Fauna e Reserva Particular do Pa-
trimônio Natural) e as que a ocupação humana faz parte de suas finalidades(Áreas 
de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacio-
nal, Reserva Extrativista e Reserva de Desenvolvimento Sustentável)39

Importante ressaltar que o inciso XIII do artigo 4° da Lei 9.985/00 estabelece 
como sendo um dos objetivos do Sistema Nacional das Unidades de Conservação 

38  ANDRADE, Lúcia, TRECCANI, Girolamo op. cit., p.40
39  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2003.p.776
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“proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicio-
nais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as 
social e economicamente”.

Por esse motivo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação é regido por 
diretrizes que devem garantir “às populações tradicionais cuja subsistência dependa 
da utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades de conservação 
meios de subsistência alternativos ou a justa indenização pelos recursos perdidos”40

Não há grandes problemas entre os direitos das populações tradicionais 
quando suas terras incidem em unidades de uso sustentável. A questão, porém, 
torna-se indigesta quando a incidência ocorre em unidades de proteção integral.

O legislador buscou solucionar tal problema estabelecendo no artigo 42 da 
referida lei que caso não seja permitida a presença das populações tradicionais 
na unidade de conservação, devem elas ser indenizadas ou compensadas pelas 
benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo Poder Público em local e 
condições acertados por acordo.

No caso específico das Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimen-
to Sustentável a posse e o uso das terras por populações tradicionais é regulado 
em contrato41, devendo elas obrigar-se “a participar da preservação, recuperação, 
defesa e manutenção da unidade de conservação”42Não podem fazer uso de espé-
cies localmente ameaçadas de extinção, nem podem utilizar práticas ou atividades 
que impeçam a regeneração natural dos ecossistemas.

4.2 Unidades de Conservação e quilombolas

A princípio, poder-se-ia imaginar que os conflitos resultantes da sobreposi-
ção de terras de quilombos com as Unidades de Conservação seriam soluciona-
dos a partir das disposições sobre populações tradicionais da Lei 9.985/00. No 
entanto, os quilombolas, apesar de poderem ser enquadrados como “populações 
tradicionais”, apresentam peculiaridades étnicas e culturais que transcendem o 
caráter fundiário do conceito dado. Guardam um vínculo histórico muito forte 
com as terras que ocupam, o que é uma das razões para previsão constitucional do 
seu direito à sua titulação.

Para os quilombolas, as terras ocupadas não possuem só o caráter patrimo-
nial. Ela é essencial para preservação de seus “modos de fazer, criar e viver”, para 
a manutenção de sua identidade étnica. Não podem receber o tratamento dado às 
populações tradicionais pela Lei 9.985/00, segundo o qual não havendo compati-
bilidade entre a Unidade de Conservação e sua presença, devem se indenizados ou 
compensados pelas benfeitorias e devidamente realocados pelo Poder Público.

Descartada essa possibilidade, surge um problema de grande complexidade: 
um choque entre normas que visam assegurar direitos fundamentais distintos. Por 

40 Lei 9.985 de 18.jul.2000.art,5°,X
41 Ibid., art.23, caput
42 Ibid., art.2,§1°
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um lado, o direito ao meio ecologicamente equilibrado, instrumentalizado pela 
Lei de Unidades de Conservação, de outro, o direito à identidade étnica, que o é 
pelo artigo 68 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Luciano de 
Souza Godoy ensina que:

“Se a área pretendida para reconhecimento estiver em área de proteção am-
biental, a titulação ficaria dificultada, tendo em vista o disposto no artigo 225, 
§5°, da Carta Constitucional, que determina a indisponibilidade das terras de-
volutas em áreas de preservação ambiental. Haveria, dessa forma, o choque de 
dois dispositivos da Constituição: um que manda outorgar o título, e outro que 
atribui a indisponibilidade da área. A outorga do título para as comunidades, 
nos termos do artigo 68 do ADCT é possível:

(...)por constituir uma exceção à indisponibilidade das terras devolutas em 
áreas de preservação ambiental [...] Se a área pretendida estiver contida no 
interior de um Parque Ecológico (espécie mais restritiva, dentro do gênero de 
unidade de conservação ambiental). há necessidade de se rever os limites do 
Parque, excluindo a área destinada ao remanescente de quilombo.”

Nos casos de Unidades de Conservação que toleram a presença humana, é 
perfeitamente possível e até desejável que haja coexistência com os quilombolas, 
que por meio do Plano de Manejo, podem desenvolver atividades sustentáveis.

A questão torna-se complexa quando a sobreposição ocorre em áreas em 
que as populações humanas não são permitidas. Solucionando a questão de forma 
brilhante, o Estado de São Paulo, por meio da Lei 10.580/01, no caso dos Parques 
Estaduais do Jacupiranga e Intervales excluiu dos limites destes as áreas ocupadas 
pelas comunidades quilombolas. Dessa forma, foram preservados tanto os par-
ques como os remanescentes de quilombos. 

Assim, entende-se que nos casos de sobreposição entre unidades de conser-
vação e terras quilombolas, vislumbra-se duas possibilidades: alterar os limites da 
unidade de conservação ou harmonizar as terras quilombolas com ela por meio 
do plano de manejo. A primeira hipótese deve ser aplicada em casos excepcionais, 
em que a Unidade de Conservação não permite a ocupação humana. A segunda, 
por sua vez, deve ser aplicada nas demais situações. A harmonização pode ser 
feita mediante o Plano de Manejo da unidade de modo a permitir o uso sustentável 
desta por parte dos quilombolas.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 A incidência de terras de quilombos em Unidades de Conservação é uma 
questão que envolve o choque entre dois direitos fundamentais: o direito ao meio 
ambiente  equilibrado, garantido pelas Unidades de Conservação, e o direito à 
identidade  dos quilombolas, efetivado mediante seu direito à terra.

5.2 Em razão disso, deve-se fazer o possível para preservar ambos direitos, sem 
que um exista com prejuízo de outro. 
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5.3 No caso de Unidades de Conservação em que a presença humana é tolerada, 
os quilombolas podem desenvolver atividades sustentáveis, que serão harmoniza-
das com o regime da unidade em questão por meio do plano de manejo.

5.4 Em se tratando de Unidades de Conservação em que a presença humana não 
é tolerada, a melhor solução é modificar os limites da unidade, de modo a excluir 
de sua abrangência a terra quilombola.

5.5 Só dessa forma é possível conciliar os dois direito fundamentais, sem que um 
prevaleça em detrimento de outro.
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1. INTRODUÇÃO

Há poucos anos o ser humano despertou para os problemas ambientais. 
A preocupação surgiu quando ficou claro que os princípios que sustentam a 
busca incansável pelo desenvolvimento econômico encontraram um limite: o 
limite da biosfera.

Com isso, surgiu a necessidade de se buscar alternativas para alcançar 
um desenvolvimento sustentável, já que o homem seria um dos grandes preju-
dicados. Começou, assim, o debate sobre as principais questões que envolvam 
o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, a fim de que se 
alcance uma considerável redução dos processos de degradação dos recursos 
naturais.

Com o advento da idéia de desenvolvimento sustentável surgiram aos 
poucos ferramentas que servissem de base para mitigar os impactos causados 
pela ação do homem no ambiente.

A preocupação no Brasil é recente, já que até a década de 1970 as ações 
governamentais relativas à proteção do meio ambiente foram isoladas e des-
conectadas das políticas públicas de desenvolvimento social e econômico. 
Acreditava-se no Brasil, assim como nos demais países do terceiro mundo, 
que a única solução para tirar o país do subdesenvolvimento era a prática 
descontrolada e desordenada de qualquer tipo de atividade que garantisse o 
retorno econômico necessário para alcançar o desenvolvimento, independen-
te das conseqüências negativas que poderiam vir à tona, principalmente sobre 
o meio ambiente. 

A Lei Federal nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional de Meio 
Ambiente (PNMA), deu início a um processo de construção da base legal 



612 11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

para tentar colocar o meio ambiente como tema principal a ser considerado 
na tomada de decisões. Tal base legal ganhou consistência com a inclusão 
do componente ambiental na gestão das políticas públicas e na Constituição 
Federal 1988.

A Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, diferente da omissão 
com relação ao meio ambiente das demais constituições, dedicou todo um 
capítulo à proteção do meio ambiente. 

Foi com este intuito de melhorar, preservar e recuperar a qualidade do 
meio ambiente degradado no decorrer dos anos por todas aquelas atividades 
exploradoras dos recursos minerais e poluidoras que se iniciou as modifica-
ções nas questões ambientais, por meio da criação de instrumentos jurídicos 
de proteção ambiental. Dentre esses instrumentos temos o Estudo de Impacto 
Ambiental

Com o Estudo de Impacto Ambiental se deu a instituição de mais uma 
medida que visa a conciliação de interesses, sejam eles privados, sociais ou 
públicos. Sua importância está no fato de possibilitar que a autoridade pública 
competente, no momento oportuno e com base na melhor proposta apresenta-
da no EIA, tome a decisão de aprovação ou rejeição do projeto ou atividade, 
na intenção de garantir que as ações públicas e privadas a serem implementa-
das sejam compatíveis com o meio ambiente.

Efetivamente, o Estudo de Impacto Ambiental, nos últimos anos, no Bra-
sil, vem sendo tema de intensa discussão que ganha escala cada vez maior, 
extrapolando os meio jurídico-ambientais e alcançando a pauta dos grandes 
debates públicos. É por isso que, passado o tempo de sua criação e instituição, 
já é possível analisarmos a evolução da aplicação desse instrumento e, princi-
palmente, questionarmos: O Estudo de Impacto Ambiental como ferramenta 
do Licenciamento Ambiental está alcançando os resultados pretendidos? 

É com base nesta indagação que o presente trabalho vai se desenvolver, 
já que este é o momento oportuno para estudar o instituto e pontuar as limita-
ções e problemas apresentados com a sua utilização após a sua criação. Outra 
questão a ser abordada no desenrolar do trabalho está focada na importância 
de diferenciar a Avaliação de Impacto Ambiental do Estudo de Impacto Am-
biental, já que a aplicabilidade de ambos vem sendo muito prejudicada com a 
confusão realizada pelas pessoas, inclusive ambientalistas. 

Sendo assim, observa-se que o trabalho apresentado tem como objetivo 
apontar os problemas de um instituto para que no futuro sejam adotadas me-
didas capazes de proporcionar uma maior qualidade ambiental, com melhor 
perspectiva de desenvolvimento, aproximando-se, assim, cada vez mais do 
conceito de desenvolvimento sustentável.

Utiliza-se na presente pesquisa predominantemente o método indutivo, 
fazendo um delineamento bibliográfico, que se centrou nos doutrinadores mais 
renomados na área do direito ambiental, tais como: Paulo de Bessa Antunes, 
Paulo Affonso Leme Machado, Édis Milaré, Antônio Hermam Benjamim, An-
tônio Pacheco Fiorillo, Marcello Abelha Rodigues, de onde pudemos extrair 
uma conclusão satisfatória das fontes estudadas. 
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Foi utilizado o método histórico, o qual nos possibilitou chegar à noção 
da evolução de nosso objeto no tempo, principalmente no que diz respeito ao 
desenvolvimento da legislação relativa ao assunto.

A preocupação foi estabelecer relações coerentes entre os métodos aplicados 
e as fontes selecionadas, de forma a estabelecer uma lógica, dentro da linha teóri-
ca, digna de atingir os objetivos traçados.

2. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

Diante dos impactos e danos causados ao meio ambiente, que vão das pe-
quenas atividades urbanas às grandes tragédias ambientais, tais como extinção de 
espécies, destruição de ecossistemas, utilização de materiais radioativos, intoxi-
cação pela utilização de agrotóxicos e alterações consideradas no clima, o Estado 
teve que adotar políticas voltadas para a proteção do meio ambiente, com o intuito 
de frear a destruição do mesmo.

Tal posição contemporânea adotada pelo Estado, que considerou a depen-
dência direta do homem em relação ao seu meio ambiente, levou-o à adoção de 
uma série de medidas de proteção, fundada na restrição do uso de seus elementos 
pelo homem. Nesse contexto evolutivo, foram criadas normas de tutela ambiental, 
que incluíram o Estudo de Impacto Ambiental como instrumento indispensável ao 
desenvolvimento sustentável.

Seu aparecimento ocorreu no final da década de 60 nos Estados Unidos, 
com a seguinte nomenclatura National Environmental Protectioon Act (NEPA). 
Inicialmente, a sua idéia era a criação de métodos obrigatórios que levassem em 
consideração aspectos culturais, históricos e ecológicos para o desenvolvimento 
de determinada atividade.

A partir da década de 80 este instrumento ganhou força, ao se tornar exigên-
cia do Banco Mundial e outras instituições financeiras, para o financiamento de 
projetos nos países subdesenvolvidos.

Foi assim, que o legislador brasileiro, impulsionado pela inegável importân-
cia de proteger o meio ambiente e pelas pressões externas, colocou o Estudo de 
Impacto Ambiental em âmbito constitucional. 

Vale destacar que a Lei nº 6.938/81 foi o primeiro instrumento legal erigido, 
que além de disciplinar a Política Nacional de Meio Ambiente, instituiu, como um 
de seus mecanismos, o Estudo de Impacto Ambiental.

A análise dos diplomas legais possibilitam chegar a conclusão de que o poder 
público possui o dever de controlar as atividades econômicas e outras das quais 
possam resultar intervenções no meio ambiente. Contudo, a atuação do Poder 
Público não impedia que obras gigantescas tivessem sido elaboradas, comprome-
tendo o meio ambiente, já que foram realizadas sem os estudos de impactos locais 
e regionais. Vale lembrar, exemplos recentes, como a construção das hidrelétricas 
de Sete Quedas, Balbina eTucuruí, que conduzem a uma reflexão séria dos prová-
veis danos que poderiam ser evitados com a adoção de medidas preventivas, tais 
como o Estudo de Impacto Ambiental.
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Como bem lembrado por Edis Milaré:

Tivessem sido elaborados sérios Estudos de Impacto Ambiental, boa parte des-
ses recursos poderiam ser aproveitado. Demais disso, um amplo e transparente 
debate sobre o projeto teria permitido a realização de Estudos tendentes a en-
contrar outras alternativas tecnológicas para ele, sem excluir a opção pela sua 
não realização, em face dos altos custos sociais e ecológicos decorrentes.1 

A própria definição do Estudo de Impacto Ambiental possibilita visualizar 
que este instrumento é capaz de trazer medidas preventivas ao dano ambiental a 
ser ocasionado pela construção de empreendimentos. 

A intenção do legislador ao tratar do tema foi caracterizar o impacto ambien-
tal como a colisão entre os diversos interesses econômicos e públicos e o meio 
ambiente, originando alterações na qualidade deste.

Constata-se, portanto, de uma forma geral, que a intenção do Direito brasi-
leiro ao adotar este instrumento de tutela ambiental preventiva foi colaborar com 
o manejo adequado dos recursos naturais, controlar a utilização de matérias-pri-
mas, possibilitar a implantação de tecnologias, bem como estimular a participação 
popular nas discussões sobre implantação de empreendimentos. Verificar se estes 
objetivos foram alcançados é o papel do presente trabalho.

2.1 A avaliação de impacto ambiental

A Avaliação de Impacto Ambiental é o gênero da qual o Estudo de Impacto 
Ambiental é a espécie. Logo, constitui mais um dos instrumentos jurídicos de natu-
reza preventiva criados com o objetivo de enfrentar o problema da degradação am-
biental. Este instrumento de identificação de riscos e danos deverá ser utilizado para 
qualquer tipo de atividade ou obra efetiva ou potencialmente poluidora, a fim de 
possibilitar que sejam adotadas medidas preventivas e corretivas dos eventuais da-
nos ambientais que poderão surgir nas fases de instalação e operação da atividade.

É evidente, portanto, que assim como o licenciamento, a Avaliação de Im-
pactos Ambientais, constitui um instrumento de gestão ambiental presente na Po-
lítica Nacional de Meio Ambiente, Lei nº 6.938 de 1981. E conforme abordado, 
dizem respeito a formas de ações preventivas à disposição do Estado para ser 
utilizada nas fases que antecedem a instalação e a operação de obras ou atividades 
potencialmente poluidoras.

Édis Milaré ao conceituar o instituto torna mais clara a sua compreensão:

Trata-se de um meio de atuação preventiva, que visa evitar as conseqüências 
danosas, sobre o meio ambiente, de um projeto de obras, ou de qualquer ati-
vidade. Seu objetivo central é evitar que um projeto (obra ou atividade), jus-
tificável sob o prisma econômico ou em relação aos interesses imediatos de 
seu proponente, se revele posteriormente nefasto ou catastrófico para o meio 

1  MILARÉ, Édis. A importância dos estudos de impacto ambiental. RT, vol. 630, ano 77, abr. 1988. p. 251.
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ambiente. Valoriza-se, na plenitude, a vocação essencialmente preventiva do 
Direito Ambiental, expressa no conhecido apotegma: é melhor prevenir que 
remediar (mieux vaut prevenir que guérir).2    

Dessa forma a Avaliação deve, no contexto apresentado, ser entendida como 
o ato que possivelmente vai determinar os riscos que o projeto apresentado poderá 
ocasionar ao meio ambiente e à saúde pública.

Salienta-se, desde logo, que é importante estabelecer a diferença entre a ava-
liação de impactos ambientais e as modalidades que a compõem, uma vez que 
se tornou comum a intenção de reduzi-la a uma de suas modalidades. É muito 
comum a solicitação de elaboração de tipos significativos de avaliações para qual-
quer atividade potencialmente poluidora, independente do seu grau de poluição. 
Esta confusão ocorre, também, porque existe uma tendência muito grande das au-
toridades ambientais trocarem o termo Avaliação por Estudo de Impacto Ambien-
tal, já que esta foi a nomenclatura utilizada na constituição. Nos aprofundaremos 
no tema em capítulo posterior.

Com estas breves considerações terminológicas, é possível concluir que es-
tamos diante de um ato preventivo capaz de identificar os ricos e apresentar as 
alternativas possíveis para a adequada decisão da autoridade competente, no que 
concerne a aprovação do projeto apresentado.

2.2 Princípios do estudo de impacto ambiental

Para o desenrolar do estudo, mister se faz identificar alguns dos principais 
princípios norteadores do Direito Ambiental voltados para o tema do Estudo de 
Impacto Ambiental, são eles: a) princípio da prevenção; b) princípio do poluidor 
pagador ou da responsabilização; c) princípio do desenvolvimento sustentável. A 
seguir, faremos uma breve análise, de cada um dos princípios citados.

a) Princípio do poluidor-pagador: tem por escopo evitar que o poluidor não 
repare o dano causado ao meio ambiente. Os custos de produção deverão estar 
acrescidos dos valores necessários a recuperação do dano causado ao meio am-
biente com a realização da atividade poluidora. 

b) Princípio do desenvolvimento sustentável: evidencia a idéia de que deve 
haver uma integração entre o homem e o meio ambiente. A preservação é neces-
sária para assegurar qualidade de vida as futuras gerações, bem como a todo o 
planeta. As gerações humanas devem passar, mas sem levar com elas os recursos 
ambientais. Daí a importância de privilegiar a utilização de matérias-primas pro-
venientes de fontes renováveis, com o intuito de evitar algum tipo de dano perma-
nente ao meio ambiente.

c) Princípio da prevenção: é um dos mais importantes do Direito Ambiental, 
principalmente, quando se trabalha com o Estudo de Impacto Ambiental e os de-

2  MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, prática, jurisprudência, glossário. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2001. p. 316. 
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mais tipos de avaliações de impacto ambiental. Sua base consiste em informações 
e estudos já conhecidos sobre intervenções já realizadas no meio ambiente. Por 
esse princípio que ora se examina, que se tenta evitar a degradação ambiental de 
determinada atividade que venha a ser licenciada. Assim, o licenciamento am-
biental possui o princípio da prevenção como fundamento, conforme se pode ex-
trair da breve abordagem a ser apresentada sobre este importante instrumento da 
Política Nacional de Meio Ambiente do qual o EIA constitui parte integrante.

2.3 EIA no licenciamento ambiental

O Estudo de Impacto Ambiental integra o processo de licenciamento Am-
biental. Sua inexistência ou a sua realização de forma viciada contamina o licen-
ciamento ambiental. O licenciamento ambiental, portanto, somente poderá ser 
concedido ou ser considerado válido, caso seja observado todos os trâmites legal-
mente exigíveis para execução do EIA. 

O licenciamento como instrumento jurídico da Política Nacional de Meio 
Ambiente, também possui caráter preventivo nas ações de combate a degradação 
ambiental, buscando assegurar a qualidade ambiental nos mais diversos aspectos, 
dos quais se pode mencionar o respeito à saúde pública e a garantia do desenvol-
vimento econômico sustentável.

Os órgãos ambientais (federais, estaduais ou municipais) buscam, no licen-
ciamento ambiental avaliar quais os possíveis impactos que poderão ser causados 
por um determinado empreendimento, como, por exemplo, a sua capacidade para 
gerar a título de eliminação, resíduos líquidos e sólidos, emissões atmosféricas e ou-
tros. Desse modo, as licenças ambientais ao possibilitar a visualização dos riscos de 
ocorrência de um dano, impõem as condições necessárias para que o exercício das 
atividades potencialmente poluidoras cause o menor impacto ao meio ambiente.    

A exigência do licenciamento possui amparo na Constituição Federal em de-
corrência da constitucionalização do EIA, já que este é parte integrante daquele.  
Verifica-se que o termo “licenciamento ambiental” não aparece na Constituição, 
mas a imposição ao Poder Público, no inciso IV do parágrafo único do artigo 225, 
“de exigir e dar publicidade ao estudo prévio de impactos ambientais, para a insta-
lação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 
meio ambiente”  pressupõe a necessidade de exigir o Licenciamento Ambiental.

O licenciamento ambiental pode se definido como:

um procedimento administrativo que, ao analisar as condições para implemen-
tação e operação de determinado empreendimento e sua conformidade com a 
lei, poderá ocasionar a concessão de licença, sujeita ou não a determinados 
condicionantes, o que é feito pelo Poder Público no exercício de seu poder de 

fiscalização.3

3  VIANA, Éder Cristiano et al. Análise técnico-jurídica do licenciamento ambiental e sua interface com a certificação 
ambiental. Árvore, Viçosa, v.27,  n.4, jul./ago. 2003. Disponível em: < www.scielo.br >, Acesso em: 08 jun. 2006. 
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Esta análise simplificada do Licenciamento Ambiental permite concluir que 
se trata de um procedimento unificado, no qual ocorre a atuação de vários agentes 
em suas etapas, devendo ser precedido dos estudos técnicos que subsidiem sua 
análise, incluindo de EIA, sempre que constatada a significância do impacto am-
biental, dentro do que foi exposto até o momento.

2.4 Procedimento do EIA

A necessidade de elaboração do ÉIA surge no momento em que o proponen-
te do Projeto procura o Poder Público para obter as orientações necessárias para 
retirada da Licença Prévia.

A licença prévia é concedida na fase preliminar do planejamento da ativida-
de, quando são realizados os estudos e planejamentos para atenderem os requisitos 
básicos necessários a sua localização, instalação e operação. Inclui-se ainda nesta 
fase a viabilidade ambiental, bem como os requisitos básicos e condicionantes a 
serem atendidos nas próximas fases de sua implantação.4

Posteriormente, têm início as atividades de análise técnica desempenhada 
pela equipe multidisciplinar, da qual teremos como resultado o Estudo de Impacto 
Ambiental propriamente dito. A escolha de uma equipe multidisciplinar visa im-
pedir que o EIA fique a cargo de uma única pessoa. 

O próximo passo é a elaboração do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) 
ou o Relatório de Ausência de Impacto Ambiental Significativo (RAIAS), pela 
mesma equipe multidisciplinar. Vale destacar que há a possibilidade de ocorrer 
divergências dentro da equipe de técnicos, as quais deverão constar no RIMA, 
para posterior avaliação por parte do órgão licenciador.

É esta análise que começa uma nova fase. O órgão competente vai avaliar e 
apreciar o EIA, para realizar o julgamento da viabilidade ou não da implantação 
do projeto apresentado pelo proponente. A emissão ou rejeição da Licença de 
Operação encerra o procedimento de análise do EIA. 

2.5 Despesas e custos do EIA

O art. 8º da Resolução CONAMA 001/86 determinou que as despesas do es-
tudo de impacto ambiental correrão por conta do proponente do projeto, partindo 
do pressuposto de que é coerente responsabilizar o interessado no projeto, já que 
é ele que vai lucrar com a atividade. Diz a Resolução:

Artigo 8º - Correrão por conta do proponente do projeto todas as despesas 
e custos referentes á realização do estudo de impacto ambiental, tais como: 
coleta e aquisição dos dados e informações, trabalhos e inspeções de campo, 

4  BRASIL. Conselho Nacional De Meio Ambiente. Resolução do CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997. Regula-
menta o Decreto 99.274/90, de 06 de junho de 1990.
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análises de laboratório, estudos técnicos e científicos e acompanhamento e mo-
nitoramento dos impactos, elaboração do RIMA e fornecimento de pelo menos 
5 (cinco) cópias. 

Esta opção do legislador de colocar ao proponente todas as despesas 
relativas ao projeto tem sido um tanto quanto arriscada. Por se tratar de um 
estudo complexo, o EIA, muitas vezes possuem custos altíssimos para o em-
preendedor, que busca em alguns casos alternativas mais baratas e de menos 
qualidade para proceder à elaboração destes. Assim, os estudos não possuem 
o conteúdo desejado para identificar os riscos e danos do projeto. Com isso o 
poder público deve ter atenção redobrada ao fixar no Termo de Referência os 
pontos a serem abordados no EIA, bem como proceder de forma minuciosa a 
análise técnica deste. 

2.6 O relatório de impacto ambiental

O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) também é uma das espécies que 
compõem a AIA – Avaliação de Impactos Ambientais e, conseqüentemente, mais 
um dos mecanismos de proteção ao meio ambiente.

As expressões Relatório de Impacto Ambiental e Estudo de Impacto Am-
biental, muitas vezes são tidas como sinônimas, contudo, representam institutos 
totalmente distintos. O RIMA é a parte integrante do EIA que possui como finali-
dade o esclarecimento objetivo e acessível a população em geral das vantagens e 
conseqüências ambientais do empreendimento apresentado pelo proponente. En-
quanto o EIA compreende o conjunto de pesquisas com o levantamento detalhado 
de dados para avaliar os impactos ambientais de um empreendimento, adquiridos 
no estudo da legislação pertinente, bem como, da realização de trabalhos de cam-
po, análises de laboratórios, dentre outros. Logo, é possível perceber que o EIA 
possui maior abrangência que o RIMA, já que de certa forma o engloba em si 
mesmo. Ou, como esclarece Herman Benjamin:

O EIA é todo: complexo, detalhado, muitas vezes com linguagem, dados e apre-
sentação incompreensíveis para o leigo. O RIMA é a parte mais visível (ou 
compreensível) do procedimento, verdadeiro instrumento de comunicação do 
EIA ao administrador e ao público.5 

As informações, dessa forma, devem ser apresentadas de maneira bem ob-
jetiva e adequadas para compreensão de todos, uma vez que é importante que se 
tenha a tradução em linguagem acessível e ilustradas (mapas, cartas, quadros, 
gráficos), de modo que as pessoas possam entender as vantagens e desvantagens 
do projeto, bem como suas conseqüências ambientais.

5  BENJAMÍN, Herman. Os princípios do estudo de impacto ambiental como limites da discricionariedade administrativa. 
Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 317, p.33.
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2.7 Audiência Pública

A audiência pública tem por finalidade a demonstração aos interessados do 
conteúdo do Estudo de Impacto Ambiental e seu RIMA, para permitir o escla-
recimento de dúvidas e possibilitar a sugestão e críticas cabíveis. As audiências 
públicas estão regulamentadas pela Resolução CONAMA nº 009/87. Sua realiza-
ção será após o término desse estudo e de seu respectivo relatório, não estando 
prevista para os demais tipos de Avaliação de Impacto Ambiental.

Sua realização está calcada no cumprimento dos princípios democráticos 
do Direito, destacando-se o da publicidade e da participação pública, presentes 
no art. 225, § 1º, IV, do texto Constitucional, que determina ao Poder Público 
dar publicidade ao Estudo Prévio de Impacto Ambiental, bem como no art. 3º da 
Resolução CONAMA nº 237/97, que obriga ao Poder público dar “publicidade, 
garantida a realização de audiências públicas”.

A audiência pública, pelo estabelecido na Resolução CONAMA nº 009/87, 
poderá ser convocada nas seguintes hipóteses:

Art. 2º - Sempre que julgar necessário, ou quando for solicitado por entidade 
civil, pelo Ministério Público, ou por 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos, o Órgão 

de Meio Ambiente promoverá a realização de audiência pública. 

É essencial destacar que, se a audiência pública, apesar de solicitada por 
qualquer dos legitimados descritos no artigo exposto, não for realizada a licença 
concedida poderá ser anulada. Apresentada a solicitação da audiência pública, a 
data e o local para a realização da mesma, deverão ser publicadas em edital, além, 
é claro, da comunicação por escrito para àqueles que tenham feito a solicitação.

O significado da audiência pública é tão grande que, discute-se, cada vez 
mais, a idéia de acontecerem audiências intermediárias, isto é, que possam ocor-
rer antes mesmo do término dos Estudos de Impacto Ambiental e da elaboração 
dos respectivos Relatórios Ambientais, como mais uma forma de efetivar a parti-
cipação popular no processo de licenciamento. 

Outros instrumentos de participação popular que se deve fazer menção e não 
podem ser esquecidos é a Ação Civil Pública e a Ação Popular, já que eles estão 
sempre à disposição dos legitimados para a defesa do meio ambiente.

Verifica-se, portanto, que as audiências públicas são legitimadas pela idéia 
de participação da comunidade nos assuntos que envolvem o meio ambiente e, 
conseqüentemente, com todos os aspectos sociais e econômicos da vida de cada 
um e de todos, já que possibilitam aos interessados a oportunidade de questionar, 
condenar, apoiar a instalação daquele empreendimento que poderá trazer mudan-
ças significativas na sua vida e na das demais pessoas que sofrerão influência da 
instalação e operação.

Conclui-se, assim, ser de fundamental importância a realização das audi-
ências públicas, uma vez que a participação popular no processo decisório do 
Estudo de Impacto Ambiental é importante para legitimar a decisão futura, que 
em muito vai repercuti na vida das pessoas.
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3. A EFETIVIDADE DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

Este capítulo busca fazer uma análise equilibrada e moderada do Estudo de 
Impacto Ambiental no Brasil. Ainda que os avanços tenham sido significativos na 
proteção do meio ambiente com a criação deste instrumento, nada obsta, a reali-
zação de um balanço crítico, para levantar quais são os problemas apresentados e, 
conseqüentemente, iniciar um debate em busca das alternativas e providências a 
serem tomadas para garantir a sua verdadeira e completa efetividade.

3.1 Diferença entre a avaliação de impacto ambiental e o estudo de impacto ambiental

Para se ter maior efetividade na utilização do EIA é fundamental realizar um 
estudo que apresente as nítidas diferenças entre este instituto e a Avaliação de Im-
pacto Ambiental. Esta tendência de misturar os conceitos engloba até mesmo os 
ambientalistas e autoridades ambientais. A conseqüência deste processo é a dificul-
dade na aplicação correta dos dois instrumentos na prática, já que não se consegue 
utilizar as técnicas e metodologias necessárias para a aplicação de cada um deles.

O curioso que esta confusão teve inicio em âmbito legislativo, com a Reso-
lução CONAMA nº 001/86, que colocou o Estudo de Impacto Ambiental como 
condição pra efetivação da Avaliação de Impacto Ambiental. Daí pra frente, a 
expressão Estudo de Impacto Ambiental ganhou popularidade de tal maneira que 
acabou sendo utilizada na própria Constituição.

Sem negar o avanço trazido por este diploma, é nítido que ao se restringir a 
regulamentação do EIA, o mesmo levou um grande numero de pessoas a pensar 
que a AIA como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente se limitava a 
figura de uma ferramenta do licenciamento ambiental denominada de EIA, razão 
pela qual se tem grande atraso na aplicação dos mesmos. Edis Milaré ao tratar do 
assunto deixa evidente a distinção entre ambos ao afirmar que:

(...) a AIA não pode ser reduzida a uma de suas modalidades, isto é, ao EIA/
RIMA. Em outro modo de dizer, deixou-se claro que o EIA é espécie do gênero 
“estudos ambientais”, ou, como preferimos, da “avaliação de impactos am-
bientais”. Também, de que ele é exigível somente quando houver risco de signi-
ficativa degradação ambiental, risco esse presumível, salvo prova em contrário, 
para as atividades relacionadas no art. 2º da Resolução CONAMA 001/86.6 

O que precisa ficar claro é, portanto, que tanto os elaboradores dos estudos 
e as autoridades ambientais tenham em mente as distinções entre os institutos, 
para possibilitar uma aplicação efetiva, capaz de proporcionar nas atividades de 
licenciamento ambiental, fiscalização e controle a desburocratização e repetição 
dos mesmos.

6  MILARÉ, 2005, p. 490.
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3.2 Limitações apresentadas pelo estudo de impacto ambiental

Com as noções já apresentadas, torna-se patente que a criação e obrigato-
riedade dos Estudos de Impactos Ambientais, os quais são marcados pela sua 
natureza identificadora dos prejuízos ambientais e ao mesmo tempo pelo seu ca-
ráter preventivo, além de constituir um instrumento jurídico de proteção ao meio 
ambiente e a qualidade de vida ambiental, representa um marco na evolução da 
questão ambiental no Brasil.

No entanto, a aplicação desse instrumento no Brasil tem apresentado falhas 
e limitações de ordem técnica e prática. São algumas destas falhas e limitações 
que o presente estudo visa a demonstrar, já que é importante realizar um balaço 
crítico da aplicação do EIA, com o objetivo de estimular a busca pelo aperfeiçoa-
mento do instrumento, de forma que sejam apresentadas propostas e alternativas 
que possibilitem sua efetividade.

Conforme já demonstrado, a legislação brasileira passou a exigir a realiza-
ção do EIA recentemente. Contudo, a contribuição deste instrumento na aprova-
ção dos projetos tem sido bastante limitada, em razão do fato da elaboração dos 
mesmos nunca ou quase nunca ser decisivo na aprovação do projeto. A prática 
retrata que as decisões para aprovação de projetos são de cunho político, pois o 
resultado negativo do EIA, não impede a aprovação da atividade pelo ente com-
petente da federação que exigiu o EIA. Isso tem dado ao EIA o status de mais 
uma etapa burocrática do processo de licenciamento, do que de um importante 
instrumento auxiliar na decisão e mitigação do impacto ambiental.

O que deve ficar claro é que existe um comando legal orientador e li-
mitador da discricionariedade administrativa quando se trata do licenciamento 
ambiental. Tal comando é ditado pela própria constituição que, ao estabelecer 
a incumbência do Poder Público de assegurar a efetividade do meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, vincula objetivamente a administração pública a 
realizar sua decisão com base nos elementos que constem do EIA e do RIMA. 
Logo, não poderá haver qualquer licenciamento de atividade cujos índices de 
qualidade ambiental estejam fora dos padrões legais fixados. Do contrário, a 
posição deve ser a mesma, pois estando a instalação nos índices exigidos em lei, 
a licença não poderá ser negada. Neste sentido é correta a afirmação de Antônio 
Hermann Benjamim:

O EIA... Atua, fundamentalmente, na esfera da discricionariedade da adminis-
tração Pública. Seu papel é limitar, no plano da decisão ambiental, a liberdade 
de atuação do Administrador.7

Outro comando legal capaz de trazer a limitação objetiva à discricionarieda-
de da Administração Pública é a Audiência Pública. É fundamental que os posi-
cionamentos trazidos por aqueles que sofrerão as conseqüências diretas da insta-
lação e operação da atividade tenham as suas opiniões consideradas.

7  ANTUNES, 2004, p. 320.
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Ademais, uma situação que restringe a aplicação do Estudo de Impacto Am-
biental esta ligada à sua elaboração. Muitas vezes ela não traz as informações con-
cretas que serão utilizadas para prevenir os danos ambientais. O próprio fato de o 
custeio ser obrigação legal do projetista faz com que este não promova os gastos 
necessários a investigação de todas as informações necessárias para apresentação 
de um EIA perfeito. Além disso, há a falha ligada ao prazo para realização de 
EIAs mais profundos, uma vez que o prazo legal estipulado, muitas vezes não é o 
tempo hábil para obtê-lo.

A análise do instituto permite concluir, também, que o processo do EIA é 
limitado a identificação de impactos diretos do projeto e ignora a existência de 
impactos ambientais relativos:

a) À soma dos efeitos da instalação de pequenos empreendimentos que não 
requereram o EIA;
b) Aos efeitos gerados após a instalação do projeto, uma vez que este poderá 
incentivar a instalação de outros empreendimentos no local;
c) À extensão do impacto global, abarcado pelos danos a biodiversidade e 
emissão de gases poluentes.

Verifica-se ainda a necessidade de regulamentação por via de lei ordinária 
do instituto, para definição de procedimentos e parâmetros na elaboração deste. É 
fundamental alcançar uma definição clara do que venha a ser impacto significa-
tivo, pois muitos projetos que atualmente são dispensados da elaboração do EIA 
podem, somados aos impactos de outros projetos, gerar impactos que não devem 
ser desprezados. Do contrário, deve ficar claro que em muitos casos se tem a 
aplicação desnecessária do instituto, para aqueles projetos que não afetam o meio 
ambiente.

Para a Resolução CONAMA nº 001/86 acrescida das modificações advindas 
das Resoluções CONAMA 011/86 e 005/87, as atividades que causam significati-
vo dano são aquelas listadas nela. Contudo, a relação trazida não é exaustiva, daí a 
necessidade de se criar parâmetros claros para determinar qual to tipo de atividade 
que deverá estar presente neste rol de atividades de impacto ambiental significati-
vo. Umas das vantagens trazidas neste rol exemplificativo da Resolução CONA-
MA nº 001/86, esta no fato de tornar obrigatório ao Poder Público a exigência do 
EIA para as atividades já listadas, sob pena de invalidar o licenciamento, pois se 
trata de ato vinculado. 

Um problema limitador da efetividade do EIA no Brasil que não poderia 
deixar de ser mencionado é a inexistência de Órgãos Ambientais Estaduais e Mu-
nicipais ou a situação precária dos mesmos. Em muito destes entes federados não 
existe: recursos humanos qualificados, infra-estrutura, planos e programas que 
assegurem a eficácia do EIA e regulamentação própria voltada às especificidades 
e necessidades da região, bem como, a ausência de monitoramento dos projetos 
instalados, salvo alguns casos isolados.

No que tange à participação popular na tomada de decisões, fica claro que 
na maioria das vezes elas ocorrem de modo formal, previsível e orientado. Daí a 
frustração das pessoas envolvidas que em muitos casos questionam a linguagem 
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inacessível e o prazo para conhecimento utilizados na elaboração dos Relatórios 
de Impacto Ambiental e as dificuldades trazidas no procedimento das audiências 
públicas. Essa situação afronta diretamente dois princípios fundamentais que re-
gem os Estudos de Impacto Ambiental: o princípio da publicidade e o princípio 
da participação pública. 

Por último, vale lembrar nas palavras de Aparecida Antônia de Oliveira 
que uma das grandes limitações à efetividade do EIA tem raízes na produ-
ção inadequada de documentos, que segundo ela podem se dar das seguintes  
formas:

• Documentos viciosos: resulta de um compromisso tácito que se estabelece 
entre a consultora e o empreendedor; o que acaba acarretando informações 
distorcidas;
• Documento sem conteúdo cientifico: Deve-se ao fato de serem usados dados 
secundários ao invés de primários, quanto ao empreendimento e ao meio am-
biente;
• Documentos com informação insuficiente: devido à falta de integração da 
equipe; ausência de objetividade (relatório longo e sem informação suficiente 
sobre o empreendimento e o meio ambiente); falta de capacitação da equipe 
e/ou falta de recursos.8

Pode-se afirmar, entretanto, que apesar de todos os problemas apresentados 
acima, a institucionalização do Estudo de Impacto Ambiental no Brasil represen-
tou um grande avanço na promoção da proteção ambiental. Por isso, a importância 
de levantar os problemas que o instituto tem apresentado, já que qualquer avanço 
na correção do mesmo, significa uma contribuição direta a sadia qualidade de 
vida feita pelo país. 

O meio ambiente deve, portanto, ser uma preocupação comum de todos, 
com o intuito de se alcançar única e exclusivamente à garantia de sua integral 
proteção. É realizando avanços na proteção ambiental do Brasil, que se contribui 
para a defesa do patrimônio comum da humanidade: o Meio Ambiente.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

4.1 Para garantir o desenvolvimento sustentável é necessário reconhecer a im-
portância do Estudo de Impacto Ambiental como instrumento capaz de assegurar 
o desenvolvimento econômico sem prejudicar o meio ambiente. Este caminho 
que os ambientalistas e políticos devem ter como uma das suas prioridades. 

4.2 A utilização deste instrumento no Brasil, por mais que necessite de amadu-
recimento, para alcançar a sua real efetividade, representa hoje um avanço sig-

8  OLIVEIRA, Aparecida Antônia de. Avaliação de impacto ambiental de políticas públicas. Disponível em: http://www.
desenvolvimentolocal.ucdb.br/RevistaInteracoes/n3_aparecida_marcel.pdf.  Acesso em: 10 jan 2007.  
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nificante na proteção ambiental, já que possibilita o controle na qualidade das 
decisões públicas e privadas que afetam o meio ambiente. 

4.3 Outro ponto que deve ficar claro não só na opinião pública, mas também para 
os técnicos, é a diferença entre o Estudo de Impacto Ambiental e a Avaliação de 
Impacto Ambiental, que vem trazendo prejuízos significativos a aplicação das téc-
nicas e metodologias de cada instituto.

4.4 No que se refere ao procedimento merece destaque a importância do seu apri-
moramento, com a definição de critérios para padronizar a atuação das diferentes 
esferas de poder e evitar ainda a sobreposição de estudos, de modo a garantir uma 
estrutura segura e eficaz para a realização dos mesmos, além de possibilitar o uso 
racional com economia de recursos e efetivar a sua credibilidade.

4.5 Por último, queremos deixar claro que o processo de observação dos resulta-
dos do EIA não deve se encerrar com a decisão da autoridade competente, deven-
do o ente público ter toda uma estrutura capaz de: fiscalizar a adoção das medidas 
indicadas no EIA para mitigação dos impactos ambientais e orientar e proporcio-
nar o envolvimento da população seja por meio da transparência na tomada de 
decisões, seja proporcionando uma linguagem mais acessível.
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1. MUDANÇA DE PERSPECTIVA, NOVA RELAÇÃO ENTRE A CIDADE E O MEIO AMBIENTE: 
AS CIDADES SUSTENTÁVEIS

Na discussão da relação entre a cidade e o meio ambiente vem à tona com 
cada vez mais freqüência, principalmente a partir da década de 60, a previsão de 
um possível esgotamento dos recursos naturais estimando-se a conservação das 
altas taxas de crescimento populacionais da época.

O primeiro grande congresso internacional, com enfoque na conciliação do 
crescimento urbano com a resolução dos problemas ambientais, ocorre em 1972 
na cidade de Estocolmo, diagnosticando duas principais soluções: o controle da 
população e a redução do crescimento econômico. Neste panorama1, a questão 
urbana aparece como o ambiente de vida, cujo planejamento é necessário para 
evitar os problemas sociais e ambientais. 

Outro marco importante no processo de discussão da questão ocorre no ano 
de 1987, a partir do Relatório Brutland2, com a caracterização das cidades con-
temporâneas, sob os efeitos da globalização, de profunda desigualdade social na 
exposição aos riscos ambientais. Inicia-se o debate sobre desenvolvimento susten-
tável. Pode-se destacar que o conceito de sustentabilidade, como afirma Acselrad, 
consiste em “um princípio em evolução’”.3

1  MARICATO, E. “Reforma Urbana: Limites e Possiblidades. Uma Trajetória Incompleta”. Ribeiro, Luiz César de Quei-
roz e Orlando Alves dos Santos Jr. (orgs.). Globalização, Fragmentação e Reforma Urbana. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira: 309-325, 1997.
2  CARDOSO, A. L. Trajetórias da Questão Ambiental Urbana: da Rio 92 às Agendas 21 locais. Revista Paranaense de 
Desenvolvimento - Economia Estado Sociedade, Curitiba/PR, v. 102, p. 03 - 115, 26 jun. 2002
3  ACSELRAD, Henri (org.). A duração das cidades: sustentabilidade e riscos nas políticas urbanas. Rio de Janeiro: DP& 
A, 2001.
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No Brasil, o debate e a elaboração de um diagnóstico amplo da problemática 
ambiental brasileira tem como marco o ano de 1991, com os preparativos para a 
Conferência Mundial da Rio 92. Este diagnóstico parte do Poder Executivo e tem 
caráter eminentemente político, como resultado das Confederações Nacionais da 
Indústria, do Comércio e da Agricultura.

O binômio pobreza/degradação ambiental torna-se o novo foco, a partir do 
relato sobre as áreas pobres degradadas nas metrópoles e os problemas ambientais 
como poluição do ar, sonora e das áreas verdes provocadas pelas indústrias.4

Como resposta ao binômio pobreza/degradação ambiental, elabora-se um 
documento fundamental no planejamento das cidades, a Agenda 21, cujo foco das 
soluções estará na melhoria da qualidade de vida da população com o enfrenta-
mento da pobreza e intervenções públicas em ocupações irregulares.

Paralelamente, também para a preparação da Rio 92, as ONGs organizam 
um relatório com a coordenação do Fórum Nacional da Reforma Urbana (FNRU), 
cuja discussão ampliada tratou de forma mais efetiva dos processos geradores 
dos problemas urbanos e as suas conseqüências ambientais. O resultado foi bem 
recebido e serviu de base para a discussão no Fórum Internacional de Reforma 
Urbana. 5

O relatório mostra a mudança no papel do Estado brasileiro, baseado nos pa-
íses mais desenvolvidos, apesar de apresentar uma realidade totalmente distinta. 
Nestes países, pelo fato dos governos passados já haverem providenciado a infra-
estrutura básica, tanto física como social, o Estado passa a se dedicar menos ao 
provimento direto de bens públicos físicos e procuram, ao invés disso, estabelecer 
parcerias com o setor privado, mais avançado e bem regulado, considerando a 
terceirização como uma opção mais eficiente6.

Este diagnóstico, oposto ao Relatório Brutland, propõe novas soluções para 
a questão urbana, fundamentando-se nos princípios da função social da proprie-
dade e da cidade, no direito à cidadania e na gestão democrática da cidade. Neste 
caso, o foco do Estado deve estar dirigido para os serviços públicos na área social, 
isto é, proteção social dos excluídos. 

2. A PAISAGEM EM UMA NOVA PERSPECTIVA

No Brasil a questão do meio ambiente, no campo jurídico, em princípio, foi 
tratada de maneira específica, procurando proteger os recursos naturais propria-
mente ditos, tendo em vista que, o conceito de meio ambiente estava desvinculado 
da noção de propriedade privada. Os recursos naturais estavam compreendidos 

4   ______________. Trajetórias da Questão Ambiental Urbana: da Rio 92 às Agendas 21 locais. Revista Paranaense de 
Desenvolvimento - Economia Estado Sociedade, Curitiba/PR, v. 102, p. 03 - 115, 26 jun. 2002
5  CARDOSO, A. L. Trajetórias da Questão Ambiental Urbana: da Rio 92 às Agendas 21 locais. Revista Paranaense de 
Desenvolvimento - Economia Estado Sociedade, Curitiba/PR, v. 102, p. 03 - 115, 26 jun. 2002
6  MATHESON, Alex. Consultor em governabilidade e administração pública, em entrevista a Revista eletrônica da Funda-
ção do Desenvolvimento Administrativo do Portal do Governo do Estado de São Paulo. Vista no site www.revista.fundap.
sp.gov.br/revista8/paginas/8-00-entrevista.htm.
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como restritos à fauna, à flora e aos recursos hídricos, de maneira que a preser-
vação se encontrava restrita às áreas de florestas e de parques. No que tange à 
propriedade privada, nesta era permitida a exploração dos recursos naturais a fim 
de atender às necessidades daqueles que dela se utilizavam. Portanto, a ausência 
de uma consciência de esgotamento de recursos ambientais possibilitou uma ex-
ploração dos bens naturais, gerando a degradação avançada dos dias atuais7.

A primeira legislação que tratou dos sistemas nacionais, criando o Sistema 
Nacional do Meio Ambiente é a Lei n. 6.938 de 31 de agosto de 1981, que dispõe 
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente determinando seus fins e mecanis-
mos de aplicação. Este diploma legal, em seu artigo 3º, inciso I, traz o conceito 
de meio ambiente como sendo o conjunto de condições, leis e influências e inte-
rações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 
todas as suas formas. É importante destacarmos, que este conceito engloba apenas 
a noção de meio ambiente natural. 

Outro diploma legal importante no que diz respeito à consolidação das 
questões ambientais e sua imprescindível preservação é a Lei 6.902 de abril de 
1981 que dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, as Áreas de Proteção 
Ambiental.

A Constituição de 88 é marco fundamental na tutela jurídico-urbanística por 
ter institucionalizado o direito ao meio ambiente como princípio fundamental, 
e conjugado a ele o direito à cidade sustentável, em cumprimento às chamadas 
funções sociais da cidade.   

É a partir desta concepção de meio ambiente que se opera a mudança no que 
tange à compreensão de que o meio ambiente não se restringe única e exclusiva-
mente, aos recursos naturais, mas necessariamente se encontra em conexão direta 
com a cidade. Só a partir de tal compreensão que se faz possível a realização 
em sua plenitude do que se denomina como funções sociais da cidade. O direito 
urbano-ambiental nasce desta necessidade de conceber a cidade e o direito a ela 
em todas as suas instâncias, tendo por pilar de construção o direito à cidade cons-
titucionalmente garantido. 8

No campo do direito à dignidade da pessoa humana, o direito à cidade cons-
titui o núcleo de um sistema composto por um feixe de direitos incluindo o direito 
à moradia – implícita a regularização fundiária –, à educação, ao trabalho, à saú-
de, aos serviços públicos – implícito o saneamento –, ao lazer, à segurança, ao 
transporte público, à preservação do patrimônio cultural, histórico e paisagístico, 
ao meio ambiente natural e construído equilibrado – implícita a garantia do direito 
a cidades sustentáveis.9

É nesta conjuntura que a Constituição Federal Brasileira de 1988 veio como 
instrumento normativo inovador na tutela jurídico-urbanística da cidade e suas 
funções sociais. Em seu artigo 182, que trata da política de desenvolvimento ur-

7  PRESTES, Vanêsca Buzelato (org.).Temas de direito urbano-ambiental. Belo Horizonte: Fórum, 2006.
8  Ibid 
9  CAVALLAZZI, Rosângela Lunardelli. Práticas sociais instituintes e sua tradução jurídica e urbanística. Projeto Integrado 
de Pesquisa Interinstitucional. RTDC - Revista Trimestral de Direito Civil, ano I, v. I, jan./mar. 2000.
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bano, determina que esta deverá ser executada pelo Poder Público Municipal, de 
acordo com as diretrizes gerais previstas em lei, tendo por objetivo ordenar o ple-
no desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantindo o bem-estar de seus 
habitantes. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXVIII, estabelece a 
necessidade da propriedade atender sua função social, princípio do artigo 170, da 
ordem econômica. Define o § 2º do artigo 182 que a propriedade urbana cumpre 
sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da ci-
dade expressas no plano diretor. 

A Constituição Federal em seu artigo 225, caput, traz a nova concepção de 
meio ambiente, como anteriormente apresentada, dispondo que é garantido a to-
dos o 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 gera-
ções. 

Além dos dispositivos constitucionais, compõe importante marco legal a Lei 
10.257/2001 que ao estabelecer as diretrizes para a efetividade dos artigos 182 e 
183 da Constituição Federal, o Estatuto da Cidade, reconhece a paisagem urbana 
como um bem público. 

Inspirado no princípio da função social da cidade presente na Constituição 
Federal, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro especifica tal conceito como 
“direito de todo o cidadão de acesso à moradia, transporte público, saneamento 
básico, energia elétrica, gás canalizado, abastecimento, iluminação pública, saú-
de, educação, cultura, creche, lazer, água potável, coleta de lixo, drenagem das 
vias de circulação, contenção de encostas, segurança e preservação do patrimônio 
ambiental e cultural.”10

A tutela do direito à cidade, diante das importantes questões urbanas pre-
sentes nas cidades brasileiras contemporâneas, representa um desafio para a in-
terpretação dos espaços urbanos. No papel de mediador dos interesses individuais 
e coletivos, o campo jurídico, ao adotar a paisagem urbana como princípio de 
interpretação permitira privilegiar o espaço urbano público viabilizando a eficá-
cia social da norma urbanística, segundo princípios, diretrizes e parâmetros que 
ampliam a tutela do direito à cidade. O direito à cidade sustentável para ser garan-
tido também deve ter participação ativa da coletividade por tratar-se de um bem 
difuso. 

Podemos constatar a importância de compreendermos a paisagem como a 
conjugação dos meios natural e construído – entendendo-se aqui as manifestações 
culturais tanto materiais, quanto imateriais – que compõem o meio ambiente. A 
paisagem urbana é um elemento material, produto da associação de formas natu-
rais e artificiais, que possui como umas das características produzir, transformar e 
organizar os valores simbólicos de uma sociedade11. Essa característica complexa 

10  Constituição do Estado do Rio de Janeiro, artigo 229, §1º.
11  Recomendação Relativa à Salvaguarda dos Conjuntos Históricos e sua Função na Vida Contemporânea – Conferência 
Geral da UNESCO – 19ª Sessão. Nairobi – 26 de novembro de 1976. In CURY, Isabelle (Org). Cartas Patrimoniais. 2ª ed. 
ver. aum. Rio de Janeiro: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2000.
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da paisagem urbana é o produto de um acúmulo histórico sempre renovado, que 
“reúne e associa pedaços de tempo materializado de formas diversas, autorizando 
comportamentos econômicos e sociais diversos”12.

Apesar da legislação estar no caminho da construção de nova noção de meio 
ambiente, os nossos tribunais têm fundamentado suas decisões nas questões re-
ferentes aos conflitos ambientais, compreendendo o meio natural e construído 
como instâncias separadas e díspares. Algumas decisões judiciais tratam as ques-
tões referentes aos conflitos ambientais priorizando a preservação e proteção do 
meio natural como interesse coletivo e direito fundamental, em contraste àqueles 
direitos que se referem ao direito à moradia, embora  ambos tenham previsão na 
Constituicional como direitos inerentes à dignidade da pessoa humana.13 

A tese tem respaldo no estudo do caso-referência do Instituto de Pesquisas do 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que consideramos extremamente importante para 
exemplificar como, no ambiente urbano, a proteção ao direito à moradia e a tutela do 
meio ambiente exigem uma interpretação a partir da paisagem como princípio.

 

Na área pertencente ao Jardim Botânico vivem inúmeras famílias, algu-
mas delas há mais de 50 anos, sendo compostas basicamente de descendentes 
dos antigos empregados do Jardim Botânico, que foram autorizados a morar no 
local de trabalho para facilitar o seu acesso, na época do Império – início da 
ocupação - o Jardim Botânico. Observe-se que as ocupações se deram majori-
tariamente em torno do Rio dos Macacos, o que impossibilitou o acesso ao rio 
e ocasionou o desmatamento parcial de suas margens, bem como o lançamento 
de esgoto nas suas águas.14

12  SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e tempo, Razão e Emoção. São Paulo: HUCITEC, 1999.
13  FITTIPALDI, Mariana. Direito à Cidade: Diálogo de Equidade entre o Direito à Moradia e Direito ao Meio Ambiente. 
Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação da PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2006.
14  FITTIPALDI, Mariana. Direito à Cidade: Diálogo de Equidade entre o Direito à Moradia e Direito ao Meio Ambiente. 
Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação da PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2006.

Imagens do caso-referência no Jardim Botânico
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O Presidente do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janei-
ro, , alega que os ocupantes estão em situação de ilegalidade há muitas gerações, 
contrariando as normas ambientais. Assim, ele defende a retirada dos moradores 
argumentando que “o direito social de um indivíduo, no caso o direito à moradia, 
não pode prevalecer contra o direito coletivo de toda a sociedade. Desta forma, o 
direito de dois indivíduos não deve prevalecer em face do direito ao meio ambien-
te de toda a população.” 15

A respeito das ações que já envolveram a área ocupada, destacamos a atua-
ção do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em cujo site indica a existência de 
102 acórdãos que dizem respeito ao Jardim Botânico. Deste total, 2 se referiam ao 
conflito envolvendo o direito à moradia dos ocupantes do Jardim Botânico.16 

A partir da análise do conteúdo do acórdão nota-se que não foi considerada 
toda a dimensão do conflito pois o direito à moradia dos ocupantes não mereceu o 
mesmo reconhecimento dado a questão da ocupação em área de preservação am-
biental. Apenas os aspectos formais, como a legitimidade da parte, o conhecimen-
to do recurso de agravo e a fixação do valor da indenização pelas benfeitorias foi 
abordado na argumentação, que se manteve alheia ao conflito real que se impõe 
como base na ação de reintegração proposta pela União, qual seja, a preservação 
da moradia em áreas urbanas ambientalmente protegidas. 

Transcrevemos a seguir parte da fundamentação relativa a apelação cível 
2003.51.01.027481-8, julgada aos 11/10/2005 pela Oitava Turma e que teve como 
relator Guilherme Calmon Nogueira da Gama.

“(...) Com efeito, como bem anotou o magistrado, ainda que se pudesse vis-
lumbrar aqui situação subjetiva a ser protegida, teríamos de fazer 
uma ponderação de interesses, vejamos.  De um lado o direito de 
moradia do réu, que pode ser exercido em outro lugar que não uma 
área do próprio Federal e de proteção ambiental e cujas benfeito-
rias necessárias poderão ser ressarcidas, e de outro, o que restou da 
mata atlântica (hoje só restam 2% dela!) prevista no parágrafo 4º do 
art. 225 da CF/88 como sendo patrimônio nacional, direito difuso de 
toda coletividade.  Não se pode titubear em aplicar o postulado da 
proporcionalidade e pender para o sacrifício da situação individual 
do réu, em benefício do direito difuso ao meio ambiente de toda cole-
tividade, preservando a ínfima parcela da mata atlântica que ainda 
resta para que as futuras gerações não se envergonhem do que fize-
mos, sob o argumento, muitas vezes sofisticado, de preservação da 
função social da posse de pessoas que, talvez até sem dolo, destroem 
o pouquíssimo que resta do nosso meio ambiente(...)

15  O artigo do presidente do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Liszt Vieira, foi publicado na edição 
do dia 19 de julho de 2004, no jornal O Globo e está disponível em www.jbrj.gov.br/materias/20_07_2005.htm, acesso em 
19 de dezembro de 2005.
16  As 68 ementas constam do anexo 3 deste trabalho. Sua análise demonstra que o TRF 2ª Região não tem levado em con-
sideração o direito à moradia dos ocupantes do Jardim Botânico, apoiando os pedidos de reintegração de posse efetuados 
pela União Federal.
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(...) Toda a argumentação desenvolvida pelo Apelante no sentido 
da busca do equilíbrio entre a tutela ao meio ambiente e a proteção 
à moradia, com efeito, não se sustenta na presente hipótese, como 
foi bem decidido na sentença.  A circunstância de o Apelante resi-
dir na área há mais de quarenta anos, inicialmente como servidor 
público do Ministério da Agricultura, não se mostra hábil a ensejar 
conclusão diversa daquela resultante da sentença”. 

A compreensão da paisagem urbana como patrimônio público não deveria 
excluir a concomitante tutela do direito à moradia, ao contrário, realçando o espa-
ço público,a paisagem urbana poderá superar a aparente dicotomia entre a tutela 
do meio ambiente e a do direito à moradia. 

3. CONCLUSÕES ARTICULADAS

3.1 O equacionamento de questões urbanas deve fundamentar-se nos princípios 
da função social da propriedade e da cidade, no direito à cidadania e na gestão 
democrática da cidade. 

3.2  O Poder Público, em especial o  Poder Executivo, deve tutelar em suas po-
líticas públicas o equilíbrio urbano-ambiental  reconhecendo o direito à moradia 
como um direito humano, fundamental, difuso e coletivo, que atende ao interesse 
público, tanto quanto à proteção do meio ambiente. 

3.3  Adoção da paisagem como princípio de interpretação na tutela das funções 
sociais da cidade, viabilizando o diálogo entre os intérpretes da norma urbanística 
considerando a paisagem urbana como patrimônio público, exemplo de harmoni-
zação dos conflitos entre o meio ambiente construído e o natural.
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1. INTRODUÇÃO

Ao final da Segunda Grande Guerra, percebe-se o aumento de problemas 
decorrentes deste conflito político e armado, que levou a uma má gestão dos 
recursos naturais: problemas de poluição agravam-se, falta de mantimentos pro-
vocada pelo desastre causado pelos conflitos, escassez de matéria-prima, um con-
tingente cada vez maior de desabrigados, que levavam cada vez mais a uma maior 
degradação ambiental. O tempo passava e não havia mais condições de fingir que 
uma situação caótica ambiental não existia, e que tendia a piorar.

Diante da emergência da situação, a Organização das Nações Unidas pro-
moveu em Estocolmo, Suécia, no mês de Junho de 1972, a United Nations Con-
ference on the Human Environment (conhecida como Conferência Internacional 
sobre Meio Ambiente, como Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente 
Humano, ou ainda como Conferência de Estocolmo), da qual participaram cerca 
de 119 países e 400 entidades não-governamentais, com a tarefa de discutir as 
principais questões ambientais do planeta, organizando em seu texto em 26 prin-
cípios que, como lembra José Afonso da Silva1, constituem um prolongamento da 
Declaração Universal dos Direitos do Homem.

O meio ambiente começa a ganhar maior destaque na mídia e mais espaço 
nos centros de discussões. Passa a ser abertamente discutido, chamando a atenção 
de grande número de pessoas, instituições e Estados. 

1  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 58.
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Desde a realização da Conferência de Estocolmo, é inegável o fortalecimento 
por toda comunidade internacional de uma consciência de que as questões relativas 
à proteção do meio ambiente, mais do que analisadas em seu conjunto dinâmico e 
interativo, devem considerar e inserir a finalidade de proteção do próprio homem.2 

A Declaração de Estocolmo é considerado um marco para a questão ambien-
tal, e passa a ser, segundo Paulo Affonso Leme Machado3, “o alicerce da política 
ambiental internacional e que vai influenciar decisivamente as políticas nacionais 
de meio ambiente”. 

Este documento internacional afirma que os Estados devem adotar uma 
concepção integrada e coordenada do planejamento de seu desenvolvimento, de 
modo a que este seja compatível com a necessidade de proteger e melhorar o 
meio ambiente, no interesse de sua população (Princípio 13). Observou-se que os 
países começam a organizar Ministérios de Meio Ambiente ou setores governa-
mentais destinados a cuidar dessa complexa área4.

No Brasil, em 1973 (um ano após a Conferência de Estocolmo), foi criada 
a Secretaria Especial do Meio Ambiente, e, em decorrência das atividades desta, 
elaborou-se o anteprojeto da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que foi 
aprovado pelo Congresso Nacional, transformando-se na Lei 6.938, em 31 de 
agosto de 1981, que tornou-se um grande marco para o desenvolvimento do Di-
reito Ambiental em nosso país, que evolui gradualmente e que ganhou autonomia 
como ramo da Ciência Jurídica.

Alguns anos mais tarde, fora editada a Lei 7.347 em 24 de Julho de 1985, 
a Lei da Ação Civil Pública, que disciplina a ACP de responsabilidade por danos 
causados ao meio ambiente, entre outros bens, e que ampliou o rol de legitimados 
para agir em prol da tutela jurídico-processual do ambiente, que antes da referida 
lei, limitava-se às ações de caráter individual e aquelas em que o Poder Público 
merecia total destaque5. 

A Constituição Federal Brasileira, de 05 de outubro de 1988, conhecida como 
a “Constituição Cidadã”, reforçou a atenção dedicada a questões relativas à preser-
vação ambiental no ordenamento jurídico brasileiro, coroando uma tendência que 
se vinha percebendo: a facilitação da tutela do meio ambiente, consagrando-o como 
bem de interesse público. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é, além de 
um direito, um objetivo a ser perseguido pelo Estado e pela coletividade.

A nossa Carta Magna traz no caput de seu art. 225 que “todos tem direito a 
um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e es-
sencial 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”. O direito ao 

2  Neste sentido, ver a contribuição dada por Fernando Rei no ensaio “A Peculiar Dinâmica do Direito Internacional do 
Meio Ambiente”, in: NASSER, Salem Hikmat; REI, Fernando (orgs.) Direito Internacional do Meio Ambiente. Ensaios 
em Homenagem ao Professor Guido Fernando Silva Soares. São Paulo: Atlas, 2006, p. 6-7.
3  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito à Informação e Meio Ambiente.  São Paulo: Malheiros, 2006, p. 178.
4  Op. Cit.  p. 179.
5  Pelo art. 5º da lei em comento, além do Ministério Público, da União, dos Estados e dos Municípios, também poderão propor 
ação principal e cautelar autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista ou associações que estejam 
constituídas a pelo menos um ano e que incluam em suas finalidades, entre outros, a proteção ao meio ambiente.
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meio ambiente ecologicamente equilibrado configura-se, assim, em um direito fun-
damental (assim como os direitos e deveres coletivos elencados no art. 5º da nossa 
Constituição Federal) que foi reconhecido pela já citada Conferência das Nações 
Unidas sobre o Ambiente Humano de 1972 (Princípio I: “O homem tem o direito 
fundamental à liberdade, à igualdade, e ao desfrute de adequadas condições de vida 
em um meio cuja qualidade lhe permita levar uma vida digna e gozar de bem-estar e 
tem a solene obrigação de proteger e melhorar esse meio para as gerações presentes 
e futuras”) e reafirmado mais tarde pela Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, realizado em 1992 (Princípio I – “Os seres humanos estão no 
centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm o direito a uma 
vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza”).

Para Antônio Augusto Cançado Trindade6, o direito a um meio ambiente 
equilibrado é uma “extensão do direito à vida, quer sob o enfoque da própria 
existência física e saúde dos seres humanos, quer quanto ao aspecto da dignida-
de dessa existência”.

O equilíbrio ecológico a ser buscado não significa uma “permanente inaltera-
bilidade das condições naturais”, porém, “a proporção e a sanidade entre os vários 
elementos que compõem a ecologia hão de ser buscadas intensamente pelo Poder 
Público e por todas as pessoas”, como adverte Paulo Affonso Leme Machado7. 

O direito ao meio ambiente, por esta feita, é considerado um direito de ter-
ceira geração. O seu titular é o gênero humano: é um direito fundamental, subjeti-
vado em sua titularidade, onde o ser humano, além de titular, torna-se responsável 
por sua guarda, ao contrário dos direitos de primeira geração (direitos individuais, 
considerados como garantia do indivíduo diante do poder do Estado) e os de se-
gunda geração (direitos sociais, caracterizados por prestações que o Estado deve 
ao indivíduo). Os direitos de terceira geração são os direitos de solidariedade ou 
de fraternidade.  Os principais são: direito à paz, ao desenvolvimento, ao meio 
ambiente, ao patrimônio comum da humanidade, entre outros, sendo o direito ao 
meio ambiente, o “mais elaborado dentre os direitos de terceira geração”, confor-
me entende Manoel Gonçalves Ferreira Filho8.

Sobre esta geração de direitos, Paulo Bonavides9 acentua que “tem pri-
meiro por destinatário o gênero humano, mesmo num momento expressivo de 
sua afirmação como valor supremo em termos de existencialidade correta”, e 
acrescenta que “dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os di-
reitos da terceira geração tendem a cristalizar-se (...) enquanto direitos que não 
se destinam especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um 
grupo ou de um determinado Estado”. Não é apenas dever jurídico do Estado, 
mas também do particular.

6  TRINDADE, Antonio Augusto Cançado.  Direitos Humanos e Meio Ambiente: paralelos dos sistemas de proteção 
internacional.  Porto Alegre: Fabris, 1993
7  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13. ed. Revista, Atualizada e Ampliada. São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 119.
8  FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves.  Direitos Humanos Fundamentais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 74.
9  BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 523.
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Quando a Constituição Federal expressamente considera o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado como bem autônomo, de uso comum do povo, e es-
sencial à sadia qualidade de vida, e mais, quando impõe ao Poder Público e à co-
letividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, este adquire a natureza de “direito 
público subjetivo”, exigível e exercitável em face do próprio Estado, não deixando 
dúvidas sobre o caráter público da proteção ambiental e sobre a importância da 
participação popular na sua tutela, nas diversas esferas do poder constituído (Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário).

2. DE TODOS, POR TODOS E PARA TODOS: O MEIO AMBIENTE E SUA NATUREzA 
JURÍDICA

A Declaração de Estocolmo traz em seu texto que “a defesa e a melhoria do 
meio ambiente para as gerações presentes e futuras converteu-se num objetivo 
imperioso para a Humanidade e deverá ser perseguido, ao mesmo tempo em que 
o são as metas fundamentais já estabelecidas da paz e do desenvolvimento econô-
mico e social em todo mundo e em conformidade com ambas”. Mas para “chegar 
a essa meta, será mister que cidadãos e comunidade, empresas e instituições em 
todos os planos aceitem as responsabilidades que lhes incubem e que todos eles 
participem eqüitativamente do labor comum”. Aqui, trataremos da natureza pú-
blica da proteção do meio ambiente, já que clara é a alusão à transindividualidade 
do direito ao meio ambiente, destacando seu caráter público.

 A Lei n. 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), em seu art. 2º, I, in 
fine, reconhece o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamen-
te assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo, e a nossa Carta Magna de 
1988 (art. 225) reafirma este caráter público do bem ambiental, especialmente no 
concernente à sua tutela. A proteção não é mera faculdade, sendo a qualidade do 
meio ambiente e o equilíbrio ecológico “valores preponderantes que se elevam aci-
ma de quaisquer outras considerações como as de desenvolvimento, de propriedade, 
de iniciativa privada, por sua natureza de bem de interesse público10”.

Tanto legislação quanto doutrina são generosos ao utilizarem expressões 
com conotações mais abrangentes, como “bem público”, “patrimônio coletivo”, 
“bem de uso comum/coletivo”, transmitindo a exata noção de que o interesse em 
matéria de meio ambiente vai além do interesse privado, não sendo exclusivo de 
um determinado indivíduo, mas à sociedade como um todo, ou a um grupo desta, 
não sendo nenhuma novidade tratarmos o bem ambiental como um bem de “inte-
resse público” ou ainda bem de “interesse transindividual (ou metaindividual)”, 
para utilizar uma expressão mais específica.

Os interesses transindividuais são assim denominados por tratarem de assun-
tos que transcendem ao indivíduo, que estão além de sua abordagem meramente in-
dividualizada. Dentro destes, podemos ainda fazer uma subdivisão em três espécies: 
interesses difusos, interesses coletivos e interesses individuais homogêneos.

10  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 213.
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Encontramos estas três espécies elencadas no art. 81, da Lei 8.078/90 (Código 
de Defesa do Consumidor – CDC), que define, em seu inciso I, os interesses ou di-
reitos difusos como aqueles transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam 
titulares pessoas indeterminadas, ligadas por circunstâncias de fato. Poderíamos 
ilustrar utilizando como exemplo o caso de uma ONG ambientalista que pleiteia em 
juízo a imediata limpeza de uma grande área da costa paraibana que está poluída 
após um vazamento de óleo de um navio cargueiro, prejudicando uma quantidade 
indeterminável de pessoas (banhistas, habitantes das praias, turistas, comerciantes, 
pescadores e mergulhadores, entre outros), sendo o objeto indivisível.

O inciso II do art. 81 do CDC dispõe que os interesses ou direitos cole-
tivos são os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, 
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma 
relação jurídica base. É o caso de uma cooperativa de agricultores que tiveram 
a continuidade de seu trabalho prejudicado após a contaminação da água de um 
rio que utilizavam para a irrigação de suas plantações por ação de uma fábrica 
de tecidos que jogou ilegalmente dejetos nas águas. Sem conseguir trabalhar, 
pleiteiam judicialmente a recuperação do rio pela fábrica para que possam vol-
tar a produzir com qualidade.

E, finalmente, o inciso III (art. 81, CDC), trata dos interesses ou direitos indivi-
duais homogêneos, entendidos como os decorrentes de origem comum. É o que veri-
fica-se quando várias pessoas que ficaram doentes após o contato com a água de um 
riacho contaminada por produtos químicos lançados por uma pedreira unem-se e plei-
teiam indenização, que pode ser dividida. Natureza divisível e titularidade plúrima.

O titular, agindo como representante de uma coletividade, e mesmo quando 
não vá ser o beneficiário direto de sua ação, ao participar ativamente na proteção 
ambiental cuidará de seu próprio direito.

Oportuno ressaltar que o interesse na proteção do ambiente, por ser de nature-
za pública, deve prevalecer sobre os interesses individuais privados, então, “sempre 
que houver dúvida sobre a norma a ser aplicada a um caso concreto, deve prevalecer 
aquela que privilegie os interesses da sociedade –in dubio pro ambiente11”.

Interesse público é o interesse do todo social, da comunidade considerada 
por inteiro. Logo, a natureza pública do bem ambiental torna-o indisponível, não 
estando este bem, nos ensinamentos de Diógenes Gasparini12 “à livre disposição 
dos órgãos públicos, a quem cabe apenas curá-los, ou do agente público, mero 
gestor da coisa pública”. Se o Estado não poderá dispor livremente deste bem, não 
caberá aos particulares o fazer.

Por reconhecer que os problemas ambientais devem assumir destaque na 
pauta de preocupações dos Estados, tanto no âmbito nacional quanto internacio-
nal, e que o Estado, por si só, não obtém resultados esperados na manutenção de 
um ambiente sadio, considerou-se, diante do reconhecimento do caráter público 

11  MILARÉ, Edis.  Direito do Ambiente: Doutrina - Jurisprudência – Glossário. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005, p. 160.
12  GASPARINI, Diógenes.  Direito Administrativo. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 17.
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da proteção ambiental, que a participação de todos os atores sociais em prol da 
tutela deste direito de terceira geração é imprescindível, e, deste modo, a partici-
pação encontra-se elevada ao posto de princípio do Direito Ambiental.

3. A PARTICIPAÇÃO POPULAR COMO UM PRINCÍPIO NORTEADOR DO DIREITO 
AMBIENTAL

Em primeiro lugar, e antes de tecermos maiores comentários a respeito do 
princípio da participação popular, é imprescindível que outros princípios do Di-
reito Ambiental sejam relacionados, ainda que de forma rápida, para que este seja 
melhor contextualizado nesta disciplina jurídica em desenvolvimento.

Os princípios que norteiam o Direito Ambiental não são citados de forma 
consensual pelos diversos autores que tratam da matéria: se, apenas para fazermos 
um teste, separarmos cinco manuais da doutrina pátria de Direito Ambiental, não 
será surpresa encontrarmos cinco maneiras diferentes de elencar os princípios 
norteadores do Direito Ambiental. Alguns citarão os princípios de maneira resu-
mida, outros de maneira mais prolixa e detalhada, alguns utilizam diferentes ter-
mos para designar um mesmo princípio. Isto pode dever-se à dinâmica da matéria 
em estudo, ou talvez até mesmo à formação e experiência de cada autor, então é 
comum encontrar um mesmo princípio destacado de forma diversa, e até diver-
gindo em graus de importância e aplicabilidade. Estas diferenças, no entanto, não 
acarretam em prejuízo para a matéria, já que terminam por enriquecer as discus-
sões e o modo de enxergar o Direito Ambiental.

A título meramente exemplificativo, podemos citar como princípios do di-
reito ambiental os seguintes: Princípio da obrigatoriedade da intervenção Estatal, 
da prevenção/precaução, da cooperação, do poluidor-pagador, da notificação, da 
informação, da responsabilidade e da participação, estes indicados por Elida Sé-
guin13. Edis Milaré14 aponta como princípios a participação comunitária, o princí-
pio do ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da pessoa 
humana, o da natureza pública da proteção ambiental, o do controle do poluidor 
pelo Poder Público, o da consideração da variável ambiental no processo decisó-
rio de políticas de desenvolvimento, e também o princípio do poluidor-pagador.

A palavra princípio significa o alicerce, a base ou o fundamento de algu-
ma coisa. Trata-se de um vocábulo de origem latina e tem o sentido de aquilo 
que se torna primeiro. Na idéia de princípio está a acepção de início ou de 
ponto de partida.

Os princípios exercem uma função especialmente importante frente às outras 
fontes do Direito porque, além de incidir como regra de aplicação do Direito no 
caso prático, eles também influenciam na produção das demais fontes do Direito, 
uma vez que é com base nos princípios jurídicos que surgem leis, jurisprudência, 
doutrina e tratados e convenções internacionais, bem como desempenham impor-

13  SÉGUIN, Elida. Direito Ambiental: Nossa Casa Planetária. 3. ed. Revista e atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2006.
14  MILARÉ, Edis. Ob. Cit., p. 160.
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tante papel na interpretação das normas legais, na integração e harmonização do 
sistema jurídico e de aplicação ao caso concreto.

A relevância da participação popular (ou comunitária) conferiu a ela um sta-
tus de princípio do Direito Ambiental, e apesar de sua atuação ainda encontrar-se 
em processo evolutivo, principalmente em nosso país, pode ser considerada “uma 
das principais armas, senão a mais eficiente e promissora, na luta por um ambiente 
ecologicamente equilibrado15”.

Marcelo Abelha Rodrigues16 aponta no sentido de que “a participação tem 
suas raízes na sociologia política e reflete, resumidamente, a idéia de atuação da 
sociedade civil, que adota comportamentos queridos pelo legislador, cumprindo-
os espontaneamente e exigindo a atuação sobre decisões políticas do Estado (de-
mocracia), de modo a fazer com que o Poder Público assuma uma postura ética, 
social e comprometida com os valores e as funções que deve respeitar e realizar”, 
considerando ainda ser “um dos postulados fundamentais do Direito Ambiental”. 
“É um princípio cujas diretrizes atuam esperando um resultado a longo prazo, 
porém com a vantagem inescondível de atacarem as bases dos problemas ambien-
tais: a consciência ambiental. Isso faz desse postulado algo extremamente sólido 
e com perspectivas altamente promissoras em relação ao meio ambiente”

A propósito da participação comunitária na tutela do meio ambiente, a De-
claração do Rio de 1992 estabelece que “a melhor maneira de tratar questões 
ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos 
interessados” (Princípio 10). Esta declaração, por conseguinte, considera o aces-
so à informação como pressuposto fundamental para que a participação popular 
aconteça de forma adequada e orienta que cada nação ofereça quaisquer informa-
ções relativas ao meio ambiente que disponham e ainda que facilitem e estimulem 
a participação, em quaisquer esferas.

A responsabilidade social transcende do Estado para a própria sociedade, tornan-
do-se cada cidadão partícipe ativo e não mero representado nas instituições estatais.

3.1 Participação em Matéria Ambiental: Direito ou Dever?

Por todo o exposto, claro nos fica que, quando tratamos de meio ambiente, 
estamos diante de uma dessas situações onde ao mesmo tempo em que nos é con-
cedido um direito, nos é imposto um dever, no mínimo moral, de preservação.

A nossa Carta Magna, logo no seu início, dá demonstrações claras de que 
a participação deve ser considerada nas mais diversas relações sociais, ao ressal-
tar valores como solidariedade e colaboração: O art. 1º, ao tratar dos princípios 
fundamentais da República, destaca que “todo poder emana do povo, por meio 
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. No art. 
3º, inciso I, observamos que “construir uma sociedade livre, justa e solidária” é 
um objetivo fundamental da nossa República, e ainda o art. 4º, IX confirma que a 

15  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de Direito Ambiental. v. 1. São Paulo: Max Limonad, 2005, p. 173
16  Ob. Cit., p. 173.
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“cooperação entre os povos para o progresso da humanidade” é um princípio que 
regerá a República em suas relações internacionais. Deste modo, “não se pode 
adotar uma visão individualista sobre a proteção ambiental sem solidariedade e 
desprovida de responsabilidades difusas globais17”.

Poderemos então, compreender que a participação poderá ser de forma tam-
bém coletiva, já que compreende-se que estes dispositivos legais apontam, prin-
cipalmente, para um dever social, em uma relação direta com a ética e com com-
portamentos sociais positivos, que podem ser perfeitamente considerados quando 
combinamos estes artigos iniciais da Constituição Federal com seu art. 225, ca-
put, que aponta como dever do Poder Público e da coletividade proteger o meio 
ambiente para as presentes e futuras gerações sob a perspectiva da participação 
popular em matéria ambiental. Desta forma, “cada um de nós deve fazer sua parte 
em relação aos bens e valores ambientais, e, mais do que isso, exigir que todos 
façam sua parte. Esse último é matriz que dá colorido ao princípio da participa-
ção ambiental, na exata medida em que, vivendo-se em um Estado Democrático 
de Direito (...) o que se espera da sociedade é justamente uma tomada de posição, 
ativa, altruísta, ética e participativa, mormente quando estamos diante de valores 
sagrados e essenciais à preservação da vida18”.

Ao analisarmos diversos documentos que tratam de matéria ambiental, sem-
pre que percebemos que um dispositivo trata da participação ambiental, como no 
art. 225 da nossa Constituição Federal, na Declaração do Rio de Janeiro de 1992, 
em seu princípio 10, ou no princípio 13 da Declaração de Estocolmo, 1972, já 
citados anteriormente, nos deparamos com indicações positivas de qual posicio-
namento é esperado da população, até mesmo com intuito claro de incentivar a 
participação, ressaltando sua importância.

Este tipo de posicionamento do legislador e dos que assinam e posterior-
mente ratificam diplomas internacionais de caráter ambiental, como sendo muitas 
vezes um posicionamento diplomático, como fator não só entusiasta da participa-
ção nas formas individual e coletiva, conferindo maior status e reconhecimento 
aos que se unem em associações, Organizações Não-Governamentais, Organiza-
ções Internacionais, entre outros, mas também, indiscutivelmente, o seu papel no 
processo de educação e construção da consciência ecológica, pois, no caso dos 
dois últimos documentos citados (Declaração de Estocolmo e a do Rio de Janei-
ro), ao contribuírem para uma visão global da questão ambiental, acabam por 
despertar ações locais. O exemplo mais claro disto é o crescimento acelerado em 
nosso país, em quantidade e qualidade, de organizações que tratam de questões 
ambientais locais, além do fortalecimento e melhoramento de sua imagem perante 
a população e o Estado.

Dissemina-se, assim, a idéia de solidariedade social, ponto que impulsiona 
o próprio interesse da população em participar, tanto individualmente, quanto em 

17  LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de Risco e Estado, in: CANOTILHO, J. J. Gomes & LEITE, José Rubens 
Morato (orgs.). Direito Constitucional Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 160.
18  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de Direito Ambiental. v. 1. São Paulo: Max Limonad, 2005, p. 174.
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grupo (representando ou sendo representado). Assim, o princípio da participação 
da comunidade em matéria ambiental é uma face evoluída do processo de educa-
ção ambiental, associado ao acesso a informações claras. Talvez até mesmo por 
isto o princípio da participação ainda encontra-se ainda em vias de desenvolvi-
mento em nosso país, mas configurando-se como um campo fértil de atuação.

O Brasil é um país que se abriu para a gestão democrática há cerca de duas 
décadas, e desta forma, ainda estamos às voltas sobre conceitos e práticas demo-
cráticas. Há quem diga que ainda “testamos” o que dá e o que não dá certo quando 
tratamos do “governo do povo”, por isto que antes de um “dever”, de participar, 
principalmente em matéria ambiental, temos o “direito” de saber como o fazer, 
e neste “direito” é onde entra a questão da educação e da informação ambiental: 
conhecer os direitos para poder exercê-los.

Não que um seja mais importante que o outro, mas que há uma relação de 
dependência diretaentre um e outro, podendo assim evoluir da idéia de “direito-
faculdade” para a de “direito-dever”. 

Por isso mesmo, há de ser compreendido todo o corpo do Direito Ambiental 
como uma eterna interligação com o que acontece no seio da sociedade. Não dá 
para ter-se uma idéia do que tratam as leis de cunho ambiental de uma determi-
nada sociedade, sem compreender o contexto na qual se insere. É um ramo do 
Direito dinâmico tal qual as mais dinâmicas relações sociais que rege. 

O Professor Antônio Herman Benjamin trata perfeitamente desta idéia quan-
do destaca que “engana-se aquele que pensar ser possível apreciar a efetividade do 
Direito Ambiental brasileiro – um dos mais desenvolvidos e sofisticados do mun-
do – com um simples exame do conteúdo das leis e normas que o compõem. Uma 
lei ambiental vista fora de seu universo de implementação e do contexto sócio-po-
lítico em que opera, tanto mais em países de dimensão continental e composições 
culturais complexas como o nosso – é só um jogo de palavras e intenções, afoga-
das na abstração formal do ordenamento, podendo, entre expressões pomposas e 
bonitas declarações, esconder uma realidade condenável e insustentável19”.

Elida Séguin acrescenta ainda que é “através da participação popular efetiva 
que ocorre a densificação da democracia, exsurgindo a dicotomia entre participa-
ção popular e as obrigações que o Estado tem de cumprir20”, e que “a obrigação 
cidadã de participar corresponde ao dever estatal de garantir o acesso a essa parti-
cipação, evitando a formação de monopólios institucionais de defesa ambiental e 
possibilitando a pluralidade prevista constitucionalmente21”.

O cidadão deixa então de ser mero titular de direitos, e passa a dispor de 
meios para participar de maneira ativa na proteção ambiental, tendo o seu papel 
fortalecido e reconhecido como essencial, também como fiscalizador no que tan-
ge a execução de Políticas Públicas Estatais, além de poder participar ele mesmo 
na execução destas políticas, individual ou coletivamente. Sem participação, os 

19  BENJAMIN, Antônio Herman. A Implementação do Direito Ambiental no Brasil. In: Lusíada: Revista de Ciência e 
Cultura. Série 1, nº 1-2, ano 2003. Direito. Lisboa: Universidade Lusíada Editora, 2005, p. 307.
20  SÉGUIN, Elida. Direito Ambiental: Nossa Casa Planetária. 3. ed. Revista e atualizada. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 318.
21  Ob. Cit., p. 321.
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rumos da democracia de um país ficam seriamente comprometidos, devendo o 
Estado a garantia de que a participação será respeitada e até mesmo fomentada. 

4. POSSIBILIDADES CONCRETAS DE MANIFESTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO

Para que a participação popular possa ser concretizada, os mecanismos ju-
diciais, legislativos e administrativos que efetivam o princípio. A realidade tem 
mostrado que é praticamente impossível que o Poder Público consiga acabar ou 
diminuir a degradação ambiental sem a participação da sociedade civil.

A Política Nacional do Meio Ambiente está estruturada no pressuposto de 
que a sociedade deve participar ativamente nas decisões e nos processos adminis-
trativos que possam dizer respeito ao meio ambiente. É por isso que o inciso I do 
art. 2º da Lei n. 6.938/31 classifica o meio ambiente como um patrimônio público 
a ser necessariamente assegurado e protegio em vista do uso coletivo.

Os incisos VI, VII e VIII do art. 5º do Decreto nº 99.247/90 determinam a 
participação da sociedade civil, por meio das entidades de classe, de organizações 
não-governamentais e de movimentos sociais no CONAMA, Conselho Nacional 
do Meio Ambiente, que é o Órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA, Siste-
ma Nacional do Meio Ambiente.

O art. 20 da Resolução nº 237/97 do CONAMA exige que para os entes 
federativos poderem exercer a competência licenciatória, se faz necessário que 
tenham implementado os Conselhos de Meio Ambiente com caráter deliberativo 
e obrigatória participação da sociedade civil.

O art. 2º da Resolução nº 9/87 do CONAMA e o art. 3º da Resolução nº 
237/97 do CONAMA prevêem a realização de audiência pública nos processos 
administrativos de licenciamento ambiental em que for necessário o estudo e o 
relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA), caso alguma entidade civil, o Minis-
tério Público ou pelo menos cinqüenta cidadãos o requera.

O Estatuto da Cidade, Lei 10.257/2001, determina em seus incisos II e XIII 
do art. 2º que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante a gestão demo-
crática por meio da participação da população e de associações representativas de 
vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento 
de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano e a audiência do Po-
der Público Municipal e da população interessada nos processos de implantação 
de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre 
o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população, 
entre outras diretrizes.

Na mesma lei, encontramos o art. 43, que determina que para garantir a 
gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros instrumentos, 
os órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal, 
os debates, audiências e consultas públicas, as conferências sobre assuntos de in-
teresse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal, e a iniciativa popular no 
projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano.
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No que diz respeito ao Poder Executivo, o princípio em comento se ma-
nifesta, por exemplo, através da participação da sociedade civil nos Conselhos 
de Meio Ambiente e do controle social em relação a processos e procedimen-
tos administrativos como o licenciamento ambiental e o estudo e relatório de 
impacto ambiental.

No caso do Poder Legislativo, esse princípio se manifesta, por exemplo, atra-
vés de iniciativas populares, plebiscitos e referendos de caráter ambiental e da 
realização de audiências públicas que tenham o intuito de discutir projetos de lei 
relacionados ao meio ambiente.

Quanto à participação no Poder Judiciário, observa-se a possibilidade dos 
cidadãos participarem individualmente, por meio de ações populares, ou ainda da 
participação de organizações não-governamentais, de sindicatos e de movimentos 
sociais, de uma forma geral, por meio da ação civil pública, de mandado de injun-
ção ou mandado de segurança coletivos, questionando judicialmente as ações ou 
omissões do Poder Público ou de particulares que possam repercutir negativamen-
te sobre o meio ambiente.

Importante, neste espaço, nos referirmos a uma inédita convocação de audi-
ência pública pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Carlos Ayres Britto22. 
A primeira audiência pública de sua história será realizada em 20 de abril de 2007, 
no auditório da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal. 

O ministro entendeu que a audiência pública, além de subsidiar os minis-
tros do STF, também possibilitará uma maior participação da sociedade civil no 
enfrentamento da controvérsia constitucional, o que certamente legitimará ainda 
mais a decisão a ser tomada pelo Plenário da Corte.  

Foram convidados 17 especialistas que deverão esclarecer aspectos sobre a 
matéria questionada nos autos para os Ministros do STF, para o Procurador-Geral 
da República e para as partes interessadas no processo. 

Foi informado pelo ministro que apesar de haver previsão legal para a reali-
zação da audiência (parágrafo 1º, do artigo 9º, da Lei 9868/99), não há no âmbito 
do STF norma regimental dispondo sobre o procedimento. Desta forma, decidiu 
adotar os parâmetros do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, do qual 
constam dispositivos que tratam especificamente de audiências públicas. Carlos 
Ayres Britto irá presidir os trabalhos da audiência que, segundo ele, será uma au-
diência coletiva, “prestigiada pela própria Constituição Federal em mais de uma 
passagem, como no inciso II, do parágrafo 2º, do artigo 58, que prevê a realização 
de audiências públicas com entidades da sociedade civil”.

22  Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3510. A ação foi ajuizada no STF pela Procuradoria Geral da 
República contra o art. 5º e parágrafos da Lei de Biossegurança (Lei 11.105/05). Na ADI é questionada a permissão legal 
para a utilização de células-tronco, de embriões humanos em pesquisas e terapias. A lei determina que só poderão ser utili-
zadas as células de embriões humanos “inviáveis” ou congeladas há  três anos ou mais, sendo necessária a autorização dos 
genitores. De acordo com a PGR, os dispositivos dessa Lei ferem a proteção constitucional do direito à vida e a dignidade 
da pessoa humana. Para a Procuradoria, e de acordo com vários especialistas em bioética e sexualidade, a vida humana 
acontece na, e partir da, fecundação, ressaltando que “o embrião humano é vida humana”. Por este motivo a PGR, ao plei-
tear a declaração de inconstitucionalidade do artigo 5º e parágrafos da Lei de Biossegurança, também solicitou a realização 
de audiência pública para discutir o assunto, pedido acatado pelo relator em 19 de dezembro de 2006
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Esta decisão vem a endossar que a participação popular no processo deci-
sório, fortalece o embasamento, principalmente destas questões de apelo social. 
Abre um precedente importantíssimo para futuras decisões deste Tribunal e que 
também de outros Tribunais, para que considerem a opinião popular quando da 
tomada de decisões, seja ela em questão ambiental, ou em outras questões de 
interesse difuso.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 Ao considerar-se que o Estado, por si só, não obtém os resultados esperados na 
manutenção de um ambiente sadio, e ao reconhecer o caráter coletivo da proteção 
ambiental, conclui-se que a participação de todos os atores sociais em prol da 
tutela deste direito fundamental de terceira geração é imprescindível.

5.2 O princípio da participação assegura aos indivíduos o direito à informação e 
à efetiva participação na elaboração das políticas públicas ambientais, de modo 
que deve ser assegurado a todas as pessoas os mecanismos que tornem o princípio 
realidade.

5.3 O caput do art. 225 da Constituição Federal consagra o princípio da participa-
ção ao dispor que é dever do Poder Público e da coletividade defender e preservar 
o meio ambiente, que também é classificado como bem de uso comum e esssen-
cial à sadia qualidade de vida dos seres humanos e que por isso não pode ser tido 
como um bem estatal nem como um bem privado.

5.4 É imperativo que todas as esferas do poder estatal, a saber, o Executivo, o 
Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público, reconheçam e fomentem a parti-
cipação popular não como mera burocracia, mas como um instrumento para uma 
melhor fundamentação e legitimação de suas decisões.
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1. O CONTExTO DAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS E A CONSTRUÇÃO DE SEUS PILARES

As barbáries promovidas pelos governos totalitários da Europa Ocidental na 
Segunda Grande Guerra motivaram uma série de medidas voltadas à liberdade in-
dividual e aos direitos sociais dos cidadãos. O Estado do Bem-Estar Social (Wel-
fare State) surgiu como um sistema provedor dos reinvidicados direitos sociais 
num período de ascensão da economia capitalista no mundo. Entretanto, a dinâ-
mica financeira juntamente com a incapacidade das instituições de adaptarem-se 
ao acelerado ritmo das transformações sociais e econômicas impossibilitou a ma-
nutenção da equação que relacionava economia, política e direitos1, colocando em 
xeque o modelo de Estado dominante. 

Tais sintomas tornam-se evidentes sobretudo a partir da crise do petróleo em 
1973, quando a administração pública responsável por inúmeros serviços públi-
cos, viu-se diante da necessidade de redefinir o papel do Estado, reorganizando 
seus aparatos burocráticos. Em pouco tempo, esse processo passou à pauta central 
das políticas públicas dos anos 90. 

Nesse período, muito embora a crise da gestão pública envolvesse toda a 
complexa estruturação do Estado, identificou-se a crise fiscal e as ineficientes 
instituições burocráticas como os maiores problemas da administração pública. 

É neste contexto que as políticas de reformas administrativas nos anos 1990, 
focadas na redução e transformação do papel dos Estados nacionais, surgem como 
mecanismos capazes de superar os recorrentes problemas apresentados pelo mo-
delo burocrático de intervenção estatal, tais como centralização, burocratização, 

1  BUCCI, 2002, p. 01.
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excessiva regulação e a imensurável tendência dos governos de expandir seu ta-
manho e aumentar os gastos.2 

Contudo, as ações de ajuste fiscal e mudança institucional deveriam ser con-
comitantes, ou seja, durante a promoção da redução dos custos, do equilíbrio or-
çamentário e do controle da expansão dos gastos governamentais, deveria ocorrer 
uma alteração na ordem burocrática no sentido de elevar a performance das ins-
tituições. Para tanto, descentralização, flexibilidade, autonomia e orientação por 
resultados passaram a ser as palavras de ordem no discurso oficial das reformas. 

Sob esse enfoque, os programas da Inglaterra e dos Estados Unidos foram 
os paradigmas. O programa inglês chamado de “Next Steps” (1989) objetivou a 
melhoria na eficácia do setor público através da criação das agências descentra-
lizadas, cujo papel central estava na provisão de serviços públicos, redução dos 
custos através da reorganização das funções públicas, corte nos gastos com pesso-
al, melhoria da capacidade de gestão e aplicação de mecanismos de mercado nas 
organizações do setor público. Primordialmente, buscou-se um novo modelo de 
delegação de autoridade e de controle, redefinindo as relações entre as funções de 
formulação de políticas públicas e sua respectiva implementação.3 

Na prática o programa inglês consistiu em uma maciça privatização de em-
presas públicas. As novas agências descentralizadas tinham papéis de prestadoras 
de serviços públicos sob o controle das agências centrais, materializando a ten-
tativa de transformar o foco da administração pública na melhoria da sua perfor-
mance.

Da mesma forma, o “Reinventing Government” americano (1993) focou 
sua reforma no ajuste fiscal e na mudança institucional, cujo objetivo foi garantir 
maior autonomia e autoridade às suas agências administrativas, disponibilizando 
às diversas organizações maior flexibilidade e, ao mesmo tempo, responsabilidade 
para atingir seus objetivos. Outro fator determinante da reforma foi a priorização 
do consumidor através de um mecanismo voltado ao atendimento do consumidor-
cidadão.4 

No Brasil, a experiência se deu num momento de transição na trajetória de 
desenvolvimento econômico desde o pós-guerra, que, conforme expõe Fernandes, 
afetou de maneira particularmente significativa o papel do Estado, sua forma de 
organização e seu estilo de gestão. Ao lado de outros países latino-americanos, 
percebeu-se que a retomada do crescimento e a consolidação dos regimes políti-
cos democráticos deveria, primeiramente, passar pelo equacionamento da crise do 
Estado, que se manifesta dos diferentes formas e complexas inter-relações.5 

Entretanto, a crise fiscal se manifestou de maneira acentuada através do 
enfraquecimento da capacidade de investimento, ligado diretamente à queda 
nas taxas de crescimento econômico. Na esteira dos países precursores das re-
formas administrativas, essa crise que, obrigatoriamente, passava pela forma 

2  FIGUEIREDO, 2002, p. 22.
3  REZENDE, 2004, p. 25.
4  FEDELE, 1999, p. 50.
5  FERNANDES, 2002, p. 01.
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de atuação do Estado e da gestão da administração pública, era o inimigo a 
ser derrotado.6 

Em resposta às crises, o governo Fernando Henrique Cardoso, no início 
do seu primeiro mandato (1995) criou o Ministério da Administração Federal 
e Reforma do Estado (MARE), sob liderança do ministro Luiz Carlos Bresser 
Pereira, especificamente para comandar o Plano Diretor da Reforma do Apare-
lho do Estado.7 

O programa brasileiro tinha o escopo de substituir o modelo de gestão buro-
crática por um modelo orientado pela melhoria da performance dos serviços públi-
cos. Inicialmente, um diagnóstico identificou como problemas: o crescimento dos 
custos da folha de pagamentos concomitante a estrutura de remuneração distorcida; 
o enrijecimento disfuncional da legislação e dos controles burocráticos sobre a ad-
ministração pública, cristalizado na Constituição promulgada em 1988; a perda de 
autonomia de gestão das agências operadoras de serviços, gerando ineficiência e 
acomodação e o enfraquecimento da capacidade de formulação de políticas e de 
controle por parte dos ministérios e órgãos centrais da administração.8 

A fim de superar essas deficiências, elaborou-se um ambicioso plano de re-
forma cuja diretriz principal é a revisão das funções e da estrutura do Estado, 
promovendo a readequação entre as funções do Estado e as formas de propriedade 
e de gestão, com a transferência para a sociedade das atividades que pudessem ser 
melhor executadas no setor público não-estatal. Por outro lado, as atividades que 
permanecessem nas mãos do Estado passariam por uma reorganização, objetivan-
do dar maior autonomia administrativa.9 

De maneira geral, a implementação da reforma administrativa brasileira 
conseguiu poucas realizações tendo em vista a dimensão das transformações pro-
postas, mas registrou avanços significativos nas legislações, consideradas pré-re-
quisito para a viabilização da reforma.10 

2. A CULTURA JURÍDICA DOMINANTE E A BUSCA DE SUPERAÇÃO DE SEUS DÉFICES

Em meio ao processo de reformas administrativas perpetradas pelo governo 
brasileiro a partir da segunda metade da década de 90, a cultura jurídica vivia um 
momento de busca de novas práticas capazes de efetivar os princípios norteado-
res do Estado Democrático de Direito, objetivando superar suas contradições e 
défices acumulados por um passado ditatorial de práticas políticas e econômicas 
excludentes. Tratava-se de reconhecer ao mesmo tempo os limites do paradigma 
dominante e identificar elementos de um paradigma emergente emancipador, con-
duzindo a um re-pensar o direito a partir dos novos e múltiplos atores e forças so-
ciais com interesses e necessidades a serem garantidas política e juridicamente. 

6  FERNANDES, 2002, p. 04.
7  BRASIL, 1995.
8  BRASIL, 1995.
9  FERNANDES, p. 07.
10  FERNANDES, p.08.
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Um dos limites visibilizados foi a constatação da ineficácia ou a inexistência 
de mecanismos institucionais e jurídicos capazes de contemplar esta nova rea-
lidade. Foi exatamente neste momento que a cultura jurídica inventou o novo: 
instaurou práticas políticas de emancipação, abrindo um espaço social inédito, 
revelando atores sociais capazes de se auto-determinarem e auto-organizarem e 
que impõem uma identidade e titularidade jurídica inédita.

Nesse contexto, o Poder Legislativo atento às transformações dos pilares 
da administração pública, e sabedor que o modelo de desenvolvimento nacional 
balizava-se na releitura da intervenção do setor público, promoveu a abertura do 
espaço comunicativo entre o Estado e a sociedade civil na elaboração da Política 
Nacional de Recursos Hídricos.  

Com a promulgação da Lei n.° 9.433, em 8 de janeiro de 1997, institui-se a 
Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou-se o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), possibilitando arranjos insti-
tucionais flexíveis e democráticos, conduzindo à materialização dos princípios da 
descentralização e da participação pública na gestão dos recursos hídricos. 

A definição da bacia hidrográfica como a unidade territorial para implementação 
da PNRH e atuação do SINGREH (art. 1°, inciso V), evidencia a intenção de formar 
uma gestão dos recursos hídricos de maneira descentralizada e participativa (art. 1°, 
inciso VI), tendo em vista que o Comitê da respectiva bacia hidrográfica será compos-
to por representantes da União; dos Estados e do Distrito Federal; dos Municípios; dos 
usuários das águas e das entidades civis de recursos hídricos (art. 39).

Denota-se, portanto, que os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) passa-
ram a ter papel preponderante dentro do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, 
pois através de competências a eles delegadas partirá a implementação e efetiva-
ção da Política das Águas.

3. AS ExPERIÊNCIAS DO COMITÊ DO ITAJAÍ

Atento a esse novo momento o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, 
denominado de Comitê do Itajaí, criado pelo Decreto n.° 2.109/97, com o es-
copo de viabilizar a implementação prática de uma de suas competências, qual 
seja, de arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados 
aos recursos hídricos, desenvolveu um Processo Administrativo de Arbitragem de 
Conflitos pelo Uso de Recursos Hídricos (PARH), através do Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Regional de Blumenau, 
Santa Catarina.

O PARH constitui-se de três fases: 1) mediação; 2) instrução e 3) decisão, as 
quais passo a explicar sucintamente.11

Ao receber o requerimento expresso do demandante para instauração do 
procedimento, a secretaria executiva do Comitê encaminha o pedido à diretoria, 

11  VIVACQUA, 2005.
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que analisa a possibilidade de aplicação do PARH no respectivo conflito. Não 
sendo possível, o Comitê encaminha cópia do indeferimento ao demandante e, se 
necessário, leva o caso ao conhecimento do Ministério Público.

Por outro lado, deferido o requerimento a Câmara Técnica de Resolução de 
Conflitos colhe informações pertinentes à demanda e, posteriormente, convida as 
partes para uma reunião de mediação.

Na data aprazada, inicialmente os mediadores são eleitos pelos envolvidos. 
Feito isso, a Câmara Técnica desenvolve um trabalho preliminar de conscientiza-
ção, através de explanações, vídeos e projeções, com o intuito de sensibilizar as 
partes acerca da realidade nacional e local do meio ambiente, notadamente dos 
recursos hídricos.

A partir desse momento, abre-se um espaço para debates. Não há limitações 
ao número de reuniões. A propositura de acordo pode ocorrer a qualquer tempo. 
As partes estão livres para expor suas ponderações. O objetivo desta fase é verda-
deiramente atingir o conceito de mediação, o qual, segundo Moore, “é a interven-
ção do terceiro em um conflito, mediante anuência dos envolvidos, cujo objetivo 
é auxiliar as partes a chegar, voluntariamente, a um acordo”.12

Estabelecido o acordo, é lavrado e assinado um termo de compromisso.
Não sendo possível o consenso, as partes estão desvinculadas da obrigato-

riedade de prosseguirem com o processo administrativo, manifestando-se, neste 
momento, acerca do desejo de passarem a segunda fase do processo.

Caso positivo, a Câmara Técnica nomeará um técnico para produzir todo tipo 
de prova lícita capaz de elucidar os fatos, elaborando, ao final, um relatório contendo 
o que foi apurado e uma proposta de decisão para apreciação da Câmara Técnica.

De sua parte, a Câmara Técnica elabora seu parecer fundamentado e envia à 
Diretoria do Comitê, avançando para a última etapa, a decisão.

A responsabilidade da decisão do conflito será atribuída à Assembléia Geral 
do Comitê. Neste ato, inicialmente far-se-á um relatório do caso, abrindo-se espa-
ço às partes para esclarecimentos. Após as discussões, mediante votação, arbitrar-
se-á o conflito. 

O Comitê do Itajaí fez duas experiências com esse procedimento.        
A primeira ocorreu no município de Gaspar/SC, que pertence a Mesorregião 

do Vale do Itajaí e a Microrregião Geográfica de Blumenau, localizado a 116 Km 
ao norte de Florianópolis, com cerca de 55 mil habitantes13, cuja principal ativida-
de econômica é a indústria, seguida do comércio e da agricultura, destacando-se 
a rizicultura, onde surgiu o conflito. Dois cultivadores de arroz compartilhavam 
em uma parte das suas propriedades, o uso dos canais de escoamento (valas). 
Contudo, a falta de manutenção desses canais compartilhados por parte de um dos 
proprietários gerou o conflito. 

Ainda na fase de mediação, as partes firmaram acordo nos seguintes ter-
mos: a) o demandado se comprometeu no prazo de 15 dias, a contar da data de 

12  MOORE, 1998.
13  Perspectiva IBGE 2005.
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assinatura deste Termo de Acordo, a fazer a limpeza da vala que está no rumo 
das duas propriedades, de forma a garantir que esta fique numa profundidade que 
permita o regular escoamento da água; b) o demandante assumirá o encargo, após 
o cumprimento do item a; c) o demandado assume a responsabilidade pela limpe-
za e manutenção periódica da parte da vala que está integralmente no terreno de 
sua propriedade; d) o demandado se compromete a adotar medidas de segurança 
para evitar o carregamento de solo e conseqüentemente obstrução da passagem da 
água, na vala mantida pelo demandante; e) ocorrendo o carregamento, o deman-
dado se compromete a deixar a vala do rumo na condição anterior; f) o deman-
dado compromete-se a efetuar a retirada da galhada da árvore de sua propriedade 
que caiu na do demandante.14

O segundo conflito ocorreu no município de Pouso Redondo, que pertence 
à sub-bacia do rio Itajaí do Oeste, localizado a 194 km a oeste de Florianópolis, 
com aproximadamente 12 mil habitantes15, onde se destaca a agricultura, princi-
palmente as culturas de arroz, fumo, mandioca, milho e feijão.

O principal rio da cidade denomina-se Rio das Pombas. Ao longo dele es-
tão distribuídos os dois principais usuários de água: a Companhia Catarinense de 
Águas e Saneamento (CASAN), a qual abastece a população urbana com água 
potável, e os rizicultores. Atualmente, a água para consumo é captada próxima 
ao centro urbano da cidade. Acima desta captação existe a região mais produtora 
de arroz irrigado do Município, cerca de 40% da área total plantada conforme 
os dados relatados pela Moção n° 001/2005 da Câmara de Vereadores de Pouso 
Redondo. Essa área produz cerca de 192.000 sacas de arroz o que exige, segundo 
empresas que compram a produção da região16, a aplicação de aproximadamente 
18.000 kg/ano do inseticida e cerca de 1.800 litros/ano do herbicida. Além disso, 
logo acima da rede de captação de água (aproximadamente 2000 metros) existe 
um vilarejo que lança todo o seu esgoto doméstico as margens do Rio das Pom-
bas. Em função destes fatos a população, descontente com a qualidade da água 
fornecida, exigiu das autoridades locais um posicionamento frente a esta proble-
mática. No início de 2005 o Poder Público Municipal, juntamente com a Câmara 
de Vereadores, Associação Empresarial e Câmara de Dirigentes Lojistas de Pouso 
Redondo realizaram uma audiência pública convocando a CASAN e a população 
para discutir a proposta da mudança de captação de água, porém nenhuma medida 
foi tomada a fim de resolver o impasse. 

Após três reuniões de mediação, restaram estabelecidos os consensos: a) não 
existem análises que comprovem a presença de agrotóxicos oriundos da rizicultura 
na água do Rio das Pombas; b) Não existem dados que comprovem que os índices 
de câncer na cidade são causados pelo consumo de água fornecida pela CASAN; 
c) a mudança de captação não é a única solução para o problema; d) o aumento 
da turbação da água nos períodos de manejo e implantação da rizicultura deve ser 

14  Banco de Dados do Comitê do Itajaí. Termo de Acordo n.° 01/2005. Sessão de Mediação do 
dia 13.07.2005.
15  Perspectiva IBGE 2000.
16  Cravil e Arroz Urbano.
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eliminado; e) os rizicultores necessitam de orientação técnica e acompanhamento 
objetivando o manejo adequado das áreas cultivadas; f) todos devem se envolver 
neste processo de acordo com as suas competências e g) as ações propostas para 
solução do problema deverão levar em consideração os fundamentos da Política 
Nacional de Recursos Hídricos.17

Em que pese as limitações do procedimento, ambos os conflitos foram re-
solvidos ainda na primeira fase do processo, evidenciando que o Comitê do Itajaí, 
enquanto instrumento de mediação, mostrou-se capaz de servir de espaço privile-
giado para a auto-determinação e auto-regulamentação dos distintos atores envol-
vidos no conflito, servindo como prática que vai ao encontro do projeto político 
democrático do Estado brasileiro, o qual reconhece a sociedade civil organizada 
como co-responsável pela gestão de conflitos sociais nascidos da disputa acerca 
de um bem jurídico de natureza tão peculiar: a água.

Ademais, todo encargo social repassado ao Estado através do sistema do 
bem-estar social resultou no inchado do setor público, obrigando a implantação 
de políticas descentralizadas e participativas, que se evidenciam, tocante aos re-
cursos hídricos, nos Comitês de Bacias Hidrográficas. 

O PARH, muito embora seja um modelo em formação, principalmente por 
utilizar conceitos jurídicos tradicionais, aparece como uma possibilidade no sen-
tido de materializar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
sob os pilares da descentralização e a participação popular. 

A reflexão acerca da questão do conflito pelo uso da água e a possibilidade 
de resolução através de Comitês de Bacias Hidrográficas conduz as seguintes e 
provisórias conclusões:

1. Vive-se um novo momento no contexto político-jurídico nacional no 
qual as práticas herdadas de um passado centralizador, individualista e autoritá-
rio, além de absolutamente ineficientes, não atendem aos objetivos propostos pelo 
conjunto das reformas na administração pública que nortearam a elaboração da 
Política Nacional de Recursos Hídricos; 

2. A gestão descentralizada e participativa da PNRH, exercida primordial-
mente pelos Comitês de Bacias Hidrográficas, representa uma possibilidade con-
creta para solução de conflitos, constituindo-se num espaço democrático e parti-
cipativo privilegiado a ser mantido e aprimorado; 

3. O PARH desenvolvido pelo Comitê de Itajaí, aplicado em duas situações 
de conflitos específicos, trouxe resultados positivos e céleres, além de constituir-
se num instrumento pedagógico comunitário, uma vez que permite a aprendiza-
gem da auto-composição e auto-responsabilidade; 

4. O Comitê de Bacia Hidrográfica aparece como um novo instrumento téc-
nico e político capaz de auto-regular e auto-determinar distintos sujeitos de direito 
envolvidos em um conflito acerca de um bem jurídico complexo, como é a água, 

17  Banco de Dados do Comitê do Itajaí. Termo de Acordo n.° 02/2005. Sessão de Mediação do 
dia 20.09.2006.
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tomando para si a responsabilidade de restabelecer, dentro de suas limitações, o 
funcionamento da política pública referente aos recursos hídricos;

5. Por ser um mecanismo novo, seu funcionamento gira em torno de concei-
tos jurídicos tradicionais – tais como o conceito de mediação e arbitragem utiliza-
dos pela prática processual jurídica dominante – mas que devem ser repensados e 
redefinidos tornando mais eficazes as decisões dentro das seus peculiaridades. 
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- Associação Mineira de Defesa do Ambiente, desde 2002

1. INTRODUÇÃO

Diante de uma crise existencial global, com severas manifestações do efeito 
estufa, diante da exploração e busca por riquezas e interesses econômicos, em 
um contexto no qual os valores humanos e éticos são abandonados, minorias são 
excluídas, surge a necessidade de um despertar das consciências, pois “a  huma-
nidade está passando inegavelmente por uma crise que atinge os fundamentos da 
sua subsistência na Terra”. 1

A destruição do que foi construído lentamente  pela natureza gera o esgota-
mento de recursos, acentuando-se o desequilíbrio ecológico. As ações humanas 
vão de encontro com os direitos e garantias já conquistados, o que nos revela a 
emergência de um novo paradigma civilizacional, cabendo ao homem a preserva-
ção das espécies, inclusive da sua própria espécie.

A privatização dos bens simbólicos sonega às novas gerações o sentido his-
tórico da existência. “Consumo, logo existo”, afirmam os neocartesianos. 2  En-
quanto as necessidades do ser humano, sobretudo quando alimentado pelos meios 
de comunicação em massa e pelos processos de marketing, são infinitas, os recur-
sos naturais são finitos, sobretudo quando não renováveis.3 

Há a necessidade urgente de modificar a parábola da destruição, investir 
em um futuro diferente do que o previsto pela lógica do desenvolvimento. A 
história que virá depende de comportamentos (direitos e deveres) que adotar-
mos nos dias atuais.

1 BOFF, Leonardo & MURARO, Rose Marie, Feminino e Masculino: uma nova consciência para o encontro das diferen-
ças. – Rio de Janeiro: Sextante, 2002. p.17.
2 FREI BETTO,  Privatização da liberdade. Caros Amigos, ano X, número 109, p.08. São Paulo: Casa Amarela, abril de 
2006.
3 GRINOVER, Ada Pellegrini. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 8ª ed. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004.p. 17.
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4 & 6 Thomaz Wood. Consumo, logo existo. Carta Capital, ano XIII, 26 de julho de 2006.
5 GRINOVER, Ada Pellegrini. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 8ª ed. 
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. 

1.1 Dicotomia entre Meio Ambiente e Consumo 

O termo sociedade de consumo existe há décadas e o conceito de consumis-
mo também não é coisa nova. Karl Marx, afirmava que o capitalismo substituiria 
o valor intrínseco dos bens e serviços pelo valor de mercado. Hoje, o conceito de 
consumismo é associado à compulsão pela posse e à identificação pessoal com 
certos bens e serviços. 4

Enquanto os interesses econômicos se sobrepuserem aos interesses sociais e 
difusos, o que reinará é um modelo autoritário e excludente, disseminador de in-
justiças e miséria. Uma sociedade doente, com compulsão por consumir, havendo 
desejos de riqueza e poder, sem enxergar o que há em seu redor, sem se preocupar 
com o meio. Uma sociedade egoísta que fecha os olhos para a realidade e proble-
mas sociais, uma sociedade que não se preocupa com as próximas gerações e com 
o futuro planetário.

O homem do século XX vive em função de um modelo novo de associativis-
mo: a sociedade de consumo (“mass consumption society” ou “Konsumgesells-
chaft”), caracterizada por um número crescente de produtos e serviços, pelo do-
mínio do crédito e marketing, assim como pelas dificuldades de acesso à justiça. 
São esses aspectos que marcaram o nascimento e desenvolvimento do Direito do 
Consumidor como disciplina jurídica autônoma. 5

Estamos em um mercado no qual reina o livre arbítrio e relação com propor-
ções desiguais, no qual o consumidor é a parte vulnerável, sujeito a contratos de 
adesão com cláusulas abusivas, mas que devido à sua necessidade de consumo, e, 
em alguns casos, falta de alternativa, acaba por aderir a tais contratos, mesmo com 
tantas incoerências e abusos neles contidos. É neste contexto que o Código Brasi-
leiro de Defesa do Consumidor representa uma conquista, pois houve o resgate de 
valores e princípios que buscam garantir uma relação justa e proporcional.

Consumimos bem e consumimos mal. Desperdiçamos muito e reciclamos pou-
co. Separamos por linhas étnicas e religiosas, unimo-nos pelo consumo. Oramos todos 
pela mesma cartilha: consumimos, portanto existimos.  Consumir pode ser um passo 
para a construção da cidadania. Consumir pode também significar suicídio coletivo, 
na medida em que o consumo cresce mais do que os recursos disponíveis. 6

1.2 Mudança dos Padrões de Consumo: Concretização da Cidadania

Há uma necessidade urgente de transformar o consumo em parceiro da pro-
teção do Meio ambiente e isso se dará com o consumo consciente, também co-
nhecido como ecológico ou sustentável. A informação é a aliada neste processo 
de mudança de conceitos e valores. Sabemos que não é algo instantâneo, mas as 
raízes deverão ser plantadas desde já em nosso país, para que num futuro próximo, 
possam ser colhidos os frutos da cidadania realizada.
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Declarado pela Resolução ONU n◦ 153/1995, o consumo sustentável surgiu 
como nova preocupação da ciência consumerista.  O consumo sustentável eficaz 
se revela quando optamos pelos bens produzidos de forma ecologicamente corre-
ta. Quando damos preferência a produtos recicláveis, contribuimos para a redução 
de resíduos e o aproveitamento da matéria. Revela-se também com os empreendi-
mentos e investimentos em fontes de energia alternativas, como a energia eólica, 
energia solar,  biomassa, células a combustível, entre outras fontes. E ainda quan-
do há controle e eliminação de desperdícios.

As leis 10.438/02 e 10.762/03 têm um papel relevante para a concretização 
dessa idéia, ambas tratam do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 
Energia Elétrica (Proinfa). No Brasil, o Estado do Ceará abriga várias usinas de 
energia eólica em operação. Esta fonte é considerada limpa, renovável e de baixo 
custo operacional e de implantação. A força dos ventos é usada para a geração de 
eletricidade. Como exemplos a serem seguidos por outras nações, Alemanha e 
Holanda possuem grandes parques eólicos.

Para o Senador Renato Casagrande, presidente da Subcomissão Permanente 
de Aquecimento Global da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, 
Fiscalização e Controle, uma ação necessária nas políticas públicas ambientais, 
é “preparar nossa legislação, de forma que as empresas e as pessoas possam se 
adaptar a essa nova cultura do consumo, da eficiência energética , o uso alterna-
tivo de energia.” 8

A energia solar, apesar de ainda não se ter conseguido produzir em larga 
escala, ela é limpa, segura e inesgotável. A termossolar é utilizada para o aqueci-
mento de água, substituindo os chuveiros elétricos. É uma opção inteligente para a 
residência do consumidor.  Enquanto a biomassa também tem sua elevada impor-
tância, uma vez que é produzida através de decomposição de material orgânico e 
trata-se de uma grande vantagem aproveitar os restos orgânicos. 

O Brasil consagrou-se como o primeiro país a produzir em larga escala uma 
fonte alternativa aos derivados de petróleo: o álcool combustível, produzindo 
em 2003, o primeiro automóvel biocombustível. 7 O etanol tem sido reconhecido 
como uma solução eficaz e barata com vistas à redução das emissões de dióxido 
de carbono da imensa frota automotiva mundial, que é,reconhecidamente, uma 
das principais fontes causadoras do aquecimento global. Atualmente, há também 
investimentos no biodiesel, um combustível biodegradável derivado de vegetais, 
sendo uma alternativa para que seja substituído o óleo diesel.

Podemos destacar também, como forma de se atingir o consumo sustentável,  
a utilização da agricultura orgânica, também denominada agroecologia. Trata-se 
de um modelo agrícola que emprega mais mão-de-obra e menos capital, e apesar 
de ser nicho de mercado, influi em sistemas convencionais para minimizar os 
impactos ambientais. 

7 Jornal do Senado. Especial Cidadania: Procuram-se novas fontes de energia, ano IV,  n◦111. Brasília: 20 a 26 de fevereiro 
de 2006. 
8 Jornal do Senado. Especial Meio Ambiente, ano XIII, n◦119. Brasília:  19 a 25 de março de 2007.
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Na mesma época em que são anunciadas descobertas na área de transgêni-
cos, há também, entretanto, uma migração de consumidores e produtores para os 
alimentos orgânicos, que são livres de agrotóxicos e substâncias nocivas à saúde. 
Apesar da ausência de regulamentação governamental quanto ao setor de produ-
ção orgânica, pois no Brasil não há leis que estabeleçam parâmetros para sua co-
mercialização, o país ainda consegue ser o sexto maior produtor de orgânicos do 
mundo, conforme dados Ifoam/Estudo: The World of Organic Agriculture 2006.9

Todavia, devemos considerar que grande parte desta produção orgânica é 
direcionada à exportação e não ao consumidor brasileiro. Uma das explicações 
para este fenômeno é a questão da desigualdade sócio-econômica, pois o preço 
dos orgânicos é um dos impedimentos para que ganhe mais adeptos entre os con-
sumidores. Falta uma política do governo para que a agricultura orgânica deixe 
de ser apenas associada ao pequeno produtor, à agricultura familiar e inserção de 
assentados.

Havendo maiores incentivos e investimentos,  acesso à técnica, ao conheci-
mento, à indústria da transformação e à comercialização, a produção orgânica no 
Brasil poderá visar um mercado maior, inclusive visando o próprio mercado in-
terno. É muito importante o avanço da agricultura orgânica, uma vez que ela tem 
a preocupação com o ecossistema e a saúde do consumidor, sendo um verdadeiro 
retrato do consumo sustentável. 

Destacamos ainda, como forma desta concretização de cidadania,  a uti-
lização de madeiras alternativas, considerando que há grande diferença entre o 
impacto resultante da extração convencional e daquela feita em manejo.  Já que o 
Poder Público, infelizmente, ainda não consegue controlar e extinguir as práticas 
ilegais de extração feitas por diversas madeireiras, o consumidor consciente deve  
exercer sua cidadania, fiscalizando e exigindo, por exemplo,  que haja o selo verde 
em relação à extração da madeira. 

O selo verde foi criado pelo Conselho de Manejo Florestal (Forest Stewar-
dship Council) e para o fornecimento dele, a exploração deve ser  ambientalmente 
adequada, socialmente justa e economicamente viável, conforme orienta o Insti-
tuto de Manejo e Certificado Florestal Agrícola (Imaflora).10  

Com a tramitação no Congresso Nacional, do Projeto de Lei n◦ 4.776/2005, 
de autoria do Executivo, discutia-se um tratamento diferencial em relação à ges-
tão de florestas públicas. Segundo a Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, 
o referido projeto de lei, “quebra a aliança histórica entre o desmatamento ilegal 
e a agricultura predatória”. Confirmando ainda que a atual política prioriza as 
comunidades, aumentando a conservação e a fiscalização e que a maior presença 
do Estado, “desmonta o discurso de que o Brasil não controla seus recursos na-
turais”. 11

Com a aprovação pelo Legislativo, foi consolidada a Lei das Florestas Pú-
blicas, Lei 11.284/2006, desde já, espera-se uma maior efetividade na proteção 

9 Revista Carta Capital. Especial: Desenvolvimento Sustentável – ano XII, 20 de julho de 2005.
10 Revista Viver Bem. Consumo inteligente: sustente esta idéia – ano 10, edição 82, julho de 2000. 
11 Revista Carta Capital. Especial: A Amazônia está salva? - ano XII, n◦381, 22 de fev. de 2005.
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ambiental em questão e uma extinção dos abusos que as madeireiras vêm, ao longo 
dos anos, cometendo. Uma vez que a falta de fiscalização aliada à  corrupção nos 
processos de licenciamento, levaram  ao desmatamento excessivo em nossas flores-
tas, gerando inclusive estradas clandestinas para se efetivar a exploração ilegal.

Em suma, a sociedade atual brasileira necessita substituir o consumo ilimita-
do por uma forma de consumo com restrições, visando um bem maior, qual seja, 
a proteção ambiental. Ainda se desperdiça muito e se aproveita pouco. Devem-se 
haver maiores investimentos e incentivos para que as empresas sejam obrigadas a 
adotarem medidas alternativas. E que os próprios consumidores passem a observar 
e a cobrar tais medidas, dando preferência aos produtos elaborados por tais vias. 

2. DA BASE CONSTITUCIONAL COMUM 

Nossa Carta Magna possui essência garantista, tendo sido elaborada num 
período de abertura política, pós - autoritarismo. A Constituição da República de 
1988 traz princípios e normas que contribuem para a construção de uma nação 
justa e igualitária. 

O que ocorre, entretanto,  é a dificuldade em se cumprir o dever-ser por ela 
imposto. E em nossa cruel realidade nos deparamos com o oposto de boa parte 
de seu direcionamento. A Constituição da República preza e protege o Estado-
democrático de Direito, por isso a denominamos como se referia Ulisses Gui-
marães, Constituição Cidadã, trazendo à tona direitos e garantias fundamentais e 
relevantes princípios como o da dignidade da pessoa humana, da isonomia,  entre 
outros.

No art. 3, II, da CR/88, encontramos a garantia do desenvolvimento nacional 
como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. No art. 5, 
XIV, a garantia do acesso à informação, enquanto que no inciso XXIII do mesmo 
dispositivo, nos deparamos com a garantia do direito à propriedade e logo em 
seguida, “a propriedade atenderá a sua função social”. 

 Transcreveremos o art. 170,  caput e seus incisos V, VI, VIII devido a rele-
vância deste dispositivo para nosso estudo específico. Art.170. “ A ordem econô-
mica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 
observados os seguintes princípios: (...)

V – defesa do consumidor;
VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação;(...)”

Na Carta Magna, encontramos princípios e normas que, inicialmente, mos-
tram-se contraditórios. Todavia, tais contradições referem-se a valores necessários 
para que se atinja a dignidade da pessoa humana.  Não é por acaso que a proteção 
do meio ambiente e a proteção do consumidor  possuem a mesma natureza, qual 
seja, a de princípio da ordem econômica. Ambas as disciplinas possuem fulcros 
em comum e funcionam como limites à livre iniciativa.  
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Mas, infelizmente a maioria dos cidadãos e também governantes  insistem 
em considerar    a proteção e defesa do Meio Ambiente como prejudicial ao desen-
volvimento econômico, sendo prejudicial também à oferta de empregos.

Art.225, caput, da CR/88: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologica-
mente 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 pre-
servá-lo para as presentes e futuras gerações.”

O direito ao meio ambiente equilibrado é um campo que integra, na sua 
complexidade, a disciplina urbanística, mas se revela como social, na medida em 
que sua concreção importa em prestação do Poder Público. 12

O caminho para se manter o equilíbrio do meio ambiente, mas ao mesmo 
tempo não prejudicar as atividades do homem, mais precisamente atividades eco-
nômicas, é o caminho do desenvolvimento com sustentabilidade. Será que é tão 
difícil vivenciarmos esta idéia? Não só a situação do Brasil, mas também de ou-
tros países, inclusive a de posições como de rejeição explícita do desenvolvimento 
sustentável, como a posição dos EUA em não ratificar o Protocolo de Quioto. 

Como Fritjof Capra apregoa, o “make money” se sobrepõe sobre a ética. 13

Entretanto, podemos ter exemplos de nações que conquistaram um índice 
considerável de desenvolvimento sustentável, como a Alemanha. O embaixador 
Friedrich Prot von Kunow nos demonstrou os compromissos da Alemanha com o 
Meio Ambiente e desenvolvimento sustentável no Planeta, por ocasião dos V e VI 
Green Meeting of Americas. Assim como o Doutor em Energia Renovável, Stefan 
Krauter, em sua brilhante palestra: Energia Renovável, o desafio do Desenvolvi-
mento Sustentável neste século. 14

Para alcançarmos o desenvolvimento com sustentabilidade, inevitavelmente 
deve-se haver uma transformação dos padrões atuais de consumo.  Daí, a real 
importância do denominado consumo sustentável para que possamos reverter a 
direção da destruição planetária, caminharmos em direção à  paz e harmonia entre 
os povos e seus  respectivos ambientes.

2.1 Do Princípio da Supremacia do Bem Ambiental

A Constituição da República reserva papel de predominância ao bem am-
biental, considerando-o bem de uso comum do povo – “res communis ominium” 
- , essencial à sadia qualidade de vida, cuja defesa incumbe ao Poder Público em 
parceria com a sociedade civil organizada. 15 

A supremacia do bem ambiental está prevista no art.225, caput, de nossa 
Constituição da República. Este princípio nos revela a predominância da prote-
ção ambiental quando há conflito de interesses envolvendo um bem ambiental. 

12 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª ed. Malheiros, São Paulo: 2005.p.316. 
13 CAPRA, Fritjof. Roda Viva entrevistas, n◦856. São Paulo: Cultura Marcas, 2006.
14 VI Green Meeting of Americas. Carta Verde das Américas 2006. Brasília: 05 de junho de 2006.
15 VIANNA, José Ricardo Alvarez. Responsabilidade Civil por Danos ao Meio Ambiente. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2005. p. 
55/ 58.
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Logo, podemos nos referir também como princípio “in dubio pro ambiente”. Este 
princípio possui grande relevância, pois podemos dizer que os demais princípios 
se baseiam nele, uma vez que os interesses ambientais devem predominar sobre 
interesses econômicos, pois proteger o equilíbrio ecológico é  garantir a vida hu-
mana na Terra.

2.2 Do Princípio do Desenvolvimento Sustentável

Como Princípio 4, declarado na Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 1992: “Para se  alcançar o desenvolvi-
mento sustentável, a proteção do meio ambiente deve constituir parte integrante 
do processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente em 
relação a ele.”

Trata-se de um desafio fazer com que as atividades econômicas se ajustem 
a este mandamento. A busca pela harmonização entre os interesses econômicos 
e interesses sócio-ambientais deve prevalecer para que tenhamos uma utilização 
adequada, racional e equilibrada dos recursos naturais. Sendo este um interesse 
das presentes e futuras gerações. 

Perante o modelo econômico que nos cerca, no qual o lucro interessa mes-
mo que à custa de danos ambientais, deve se impor o compromisso e responsa-
bilidade sócio-ambiental. Esse modelo predatório, inconseqüente e egoísta não 
deve remanescer. Além de não mais encontrar alicerce no plano jurídico hodier-
no, haja vista a principiologia encartada nas Declarações da ONU sobre meio 
ambiente, tampouco se vê legitimado no plano empírico, mormente porque a 
cada dia a natureza evidencia mais sinais de esgotamento, exigindo mudanças 
comportamentais do ser humano. 16   

E para que haja eficácia na busca pelo desenvolvimento sustentável, deve-
se priorizar e investir em consumo de forma racional, sendo este reflexo do 
primeiro. Fazer investimentos na produção de energia limpa e renovável, como 
a solar e a eólica, fiscalizar e impor atividades de manejo florestal, atividades de 
reciclagem, entre outras, é uma obrigação do Poder Público para que se garanta 
o desenvolvimento ecologicamente correto. 

2.3 Do Princípio da Precaução e da Prevenção

O princípio da Precaução é um dos princípios norteadores do Direito 
Ambiental, e se fundamenta na prevenção, no ato de se evitar que ocorra um 
dano ambiental, cuja conseqüência poderia ser irreparável. Busca-se evitar um 
risco, mesmo quando houver incerteza do dano. Alguns doutrinadores consi-
deram sinônimos os princípios da prevenção e da precaução.

É válido fazermos a diferenciação entre ambos para vislumbrarmos as 
devidas aplicações e fazermos a adaptação dos mesmos aos casos concretos. O 
princípio da precaução refere-se a situações onde não existe um conhecimento 
dos riscos potenciais de danos de uma determinada atividade ou de um deter-



662 11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

minado produto ou espécie viva a ser produzido e lançado no meio ambiente. 17

A aplicação do princípio da precaução não pode ser considerada prejudicial 
ao desenvolvimento tecnológico e econômico de uma nação, pois a precaução se 
sustenta em se evitar danos que seriam irreversíveis. Dar prioridade a vias alterna-
tivas, não poluentes e não degradantes  não enseja em prejuízo ao desenvolvimen-
to, pois o escopo maior é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
de natureza transindividual-difusa. Portanto, a implementação do princípio da 
precaução não tem por finalidade imobilizar as atividades humanas.

Aparentemente, há um custo alto em promover esta mudança de hábitos e 
costumes. Muitos empresários consideram um custo alto ter que fazer as instala-
ções de seus empreendimentos de acordo com as normas ambientais. No entanto, 
este custo atualmente “alto” não possui valor algum se comparado com a impor-
tância em se preservar e proteger os recursos naturais para as atuais e próximas 
gerações.

De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser 
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando 
houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza 
científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.18

A grande importância em se antecipar, prever e evitar danos ambientais 
é que muitos dos recursos naturais estão sujeitos ao esgotamento. Logo, pouco 
adiantaria se aplicar sanções administrativas ou penais e multa indenizatória, se 
com o ato desrespeitador do meio em que vivemos foi gerado o esgotamento de 
um bem natural ou extinção de uma espécie.

2.4 Do Princípio do Poluidor-Pagador e do Usuário-Pagador

Também conhecido como princípio da responsabilidade, o princípio do po-
luidor-pagador (“polluter pays principle”) possui caráter preventivo e repressivo, 
visto que, inicialmente se impõe o emprego de técnicas e mecanismos no sentido 
de evitar lesões ambientais, e, se ocorrido o dano, se impõe o dever de repará-lo. 

Não trata-se de permissão para causar danos e depois, simplesmente, pagar 
uma indenização. Não é este o escopo do princípio, apesar de haver alguns inte-
ressados em desvirtuá-lo. A escolha de causar o dano tem que ser mais onerosa do 
que a outra opção de um investimento em tecnologias limpas. Como nos ensina 
Fábio Michelin, o pagamento a impor aos poluidores não deve ser proporcional 
aos danos provocados, mas antes, aos custos de precaução e prevenção dos danos 
ao ambiente.

17 MICHELIN, Fábio. Os princípios do Direito Ambiental e sua positivação no ordenamento jurídico brasileiro. Extraído 
do Jus Navigandi. http://jus2.uol.com.br/doutrina/. Acesso em maio de 2006.
18 Declaração de Princípios da Conferência Rio/92. Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento: Rio de Janeiro, 03 a 14 de junho de 1992.
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Busca-se, sobretudo, a internalização dos custos externos, afastando a de-
nominada privatização de lucros e socialização das perdas. A finalidade é a repa-
ração do bem, de preferência in natura. A responsabilidade de reparar o dano se 
circunscreve à esfera civil, administrativa e também a penal, cumulativamente.

O Princípio do Poluidor-pagador e do Usuário –pagador têm o escopo de  
desestimular a atividade desmedida, pois o fornecedor (fabricante/produtor) terá 
que escolher entre suportar o custo econômico da poluição ou deixar de poluir, 
estabelecendo que somente quem utiliza e se beneficia do recurso ambiental, com 
fins econômicos, deverá suportar seus custos. 

Consubstanciados no art. 4º, VIII, Lei 6.938/81, os princípios do poluidor 
e do usuário-pagador levam em conta que os recursos ambientais são escassos, 
portanto, sua produção e consumo geram reflexos ora resultando sua degradação, 
ora resultando sua escassez. Além do mais, ao utilizar gratuitamente um recurso 
ambiental está se gerando um enriquecimento ilícito, pois o meio ambiente é um 
bem que pertence a todos.

2.5 Do Princípio da Informação

O artigo 4◦, em seu inciso V, da Lei n◦ 6.938 – dispõe sobre os objetivos da  
Política Nacional do Meio Ambiente -   nos faz menção ao Princípio da Informa-
ção, ao se referir à divulgação de dados e informações ambientais e à formação 
de uma consciência  pública sobre a necessidade de preservação da qualidade 
ambiental e do equilíbrio ecológico.  

Trata-se de um princípio basilar ao estudarmos o caráter transdisciplinar do 
Consumo Sustentável. É obrigação específica dos fornecedores informar, adequa-
damente e ostensivamente,  sobre o produto ou serviço, para que se possa saber 
exatamente o que se adquire,   bem como sobre os riscos que possam apresentar, 
as características, o modo de produção e sua composição.

Deparamos-nos com uma questão preocupante, uma vez que  nos referimos 
à vida, à saúde, à integridade e dignidade do cidadão consumidor.  E o que en-
contramos atualmente é o descaso e o não cumprimento às normas consumeristas 
e ambientais. A obrigação de adequada e clara informação, visando também a 
proteção ambiental, garantirá a conscientização do consumidor, pois ele também 
é responsável pelo que adquire e consome e não tão somente o fornecedor pelo 
que produz ou comercializa.

2.6 Do Princípio da Participação

O princípio da participação foi acolhido na Declaração da Rio/92, como 
Princípio 10: “O melhor modo de tratar as questões ambientais é com a partici-
pação de todos os cidadãos interessados, em vários níveis. No plano nacional, 
toda pessoa deverá ter acesso adequado à informação sobre os materiais e as ati-
vidades que oferecem perigo em suas comunidades, assim como a oportunidade 
de participar dos processos de adoção de decisões. Os Estados deverão facilitar e  
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fomentar a sensibilização e a participação do público, colocando a informação à 
disposição de todos. Deverá ser proporcionado acesso efetivo aos procedimentos 
judiciais e administrativos, entre os quais o ressarcimento dos danos e os recursos 
pertinentes.”

Assim como, foi contemplado por nossa Carta Magna, através de seu art.1◦, 
parágrafo único, tratando-se de garantia representativa e de participação direta, 
em consonância com um Estado democrático de direitos. A participação não é 
uma opção, mas um dever do cidadão. Não só o Poder Público, mas também a 
coletividade possui o dever de defender e proteger o meio ambiente, como dispõe 
o art.225 da CR. 

Este dever pode se manifestar através da conscientização e participação  da 
sociedade civil. Participação em plebiscitos e referendos, participação em ini-
ciativas populares para edição legislativa, participação em proposituras de ações 
populares, denúncias aos órgãos competentes, assim como a participação e atua-
ção em ONGS – Organizações Não- Governamentais. As ONGS possuem função 
decisiva na concretização da efetiva participação popular na defesa ambiental,  
pois não se valem de comodismo e de espera de soluções. São atuantes, fazem rei-
vindicações, denúncias e agem em consonância com a proteção ambiental frente 
ao descaso e omissão do Poder Público.  

3. DA RESPONSABILIzAÇÃO AMBIENTAL

No Brasil, foi adotada a teoria da responsabilidade objetiva sob a modalida-
de de risco integral, ressaltando que todos que participaram da conduta danosa, 
deverão ser responsabilizados solidariamente. Conforme ilustre entendimento de 
Edis Milaré, a interpretação que deve ser dada à Lei 6.938/81, que delimita a 
Política Nacional do Meio Ambiente, é o estabelecimento da responsabilidade 
objetiva, pois o legislador, claramente disse menos do que queria dizer. 19 

Todo prejuízo potencial, que pode advir no futuro, pode e deve ser coibido. 
Em razão deste aspecto, bem como dos interesses coletivos envolvidos, diminui-
se a exigência de comprovação do nexo causal. 20  E conforme, artigo 225, §3˚, da 
Constituição da República, foi adotado a responsabilização ambiental  adminis-
trativa e penal, revelando-se ser uma proteção à partir de ações de natureza pre-
ventiva, reparatória e repressiva.  Podemos observar também que o infrator poderá 
ser pessoa física ou jurídica, sendo esta, de direito público ou privado.

A responsabilidade civil consiste na apuração de prejuízo a terceiro, ense-
jando pedido de reparação ao dano causado, consistente na recomposição do “sta-
tus quo” ante ou mediante indenização (em espécie). 21 Ao Poder Público também 
é aplicado a responsabilidade objetiva por danos ao meio ambiente, quer trate de 

19 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 
20 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade civil. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2006.
21 SANTOS, Fabiano Pereira dos. Meio ambiente e poluição . Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 201, 23 jan. 2004. Dispo-
nível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto>. Acesso em: agosto de 2006.
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condutas comissivas ou omissivas. A reparação do dano tem que se dar de forma 
integral e somente não sendo possível esta, que se autorizará a compensação ao  
bem ambientalmente lesado.

3.1 Responsabilidade Ambiental na Relação Consumerista e suas Fases

A relação de consumo é uma relação de responsabilidade, caracterizada 
pela responsabilidade contratual e extracontratual. A contratual é decorrente do 
inadimplemento de obrigação contratual, enquanto que a responsabilidade extra-
contratual, é a decorrente da violação de direitos tutelados pela ordem jurídica de 
consumo.22

Consideramos, portanto, que a responsabilização na relação jurídica de con-
sumo não fica restrita apenas à relação contratual, ela ultrapassa a fase de con-
sumo propriamente dita. Importante abordar sobre a fase anterior e posterior ao 
consumo, devendo ocorrer a responsabilização, tanto no pólo ativo, quanto no 
pólo passivo da relação. 

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei n˚ 8. 078, de 11-09-90, não 
revela expressamente tais modalidades de responsabilidade, entretanto devemos 
considerar a relevância das fases abordadas, pois estão em consonância com os 
princípios das relações de consumo e princípios de proteção ambiental e desen-
volvimento sustentável. 

A preocupação em se construir tal classificação, não é meramente acadêmi-
ca, pois verifica-se a ausência de efetividade  na responsabilização no que tange  
ao momento de produção/fabricação, anterior à oferta do produto no mercado e 
também ao momento posterior ao consumo propriamente dito. 

3.1.1 Responsabilidade Pré-Consumo

A responsabilidade pré-consumo se baseia no princípio da precaução e da 
prevenção, pois possui como escopo evitar que ocorra algum dano ao consumidor, 
à terceiros e ao meio ambiente.  Está em consonância com o princípio da informa-
ção, quando obriga o Poder Público e os fornecedores a informar sobre os riscos 
que o consumo inadequado pode causar. Entendemos que é dever do fornecedor 
informar sobre os meios empregados na produção, informar a respeito da nocivi-
dade ou periculosidade, inclusive para o Meio Ambiente, do produto ou serviço 
ofertado, auxiliando o consumidor como proceder após a devida utilização ou 
consumo. 

Constitui-se como responsabilidade pré-contratual do fornecedor facilitar o 
acesso às informações necessárias e, principalmente, estar de acordo com as nor-
mas de proteção ambiental. Antes mesmo que haja a formação da relação de con-

22 DENARI, Zelmo. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 8ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 175.



666 11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

sumo, com o momento da oferta do produto ou serviço no mercado, o processo de 
produção deve estar em consonância com às normas e princípios ambientais, sob 
pena de haver responsabilização civil, administrativa e até mesmo penal.

É de extrema relevância a norma que está contida no §3˚do art. 10 do CDC: 
“Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à 
saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios deverão informá-lo a respeito”.

O artigo 8˚, pertencente à seção “Da Proteção à Saúde e Segurança” e ca-
pítulo “Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação de 
Danos”, nos diz que, regra geral, é vedado que os produtos e serviços acarretem 
riscos à saúde e segurança do consumidor. Enquanto o art. 9˚ do CDC ressalva que 
o fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde 
e segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua 
nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis 
em cada caso concreto.

O fornecedor, além de informar de forma adequada, clara e ostensiva sobre 
o produto ou serviço, deve instruir o consumidor sobre como agir  após utilizar o 
produto, informando se a embalagem é reciclável, se não deve descartá-la junto 
aos resíduos comuns,  se deve devolver a embalagem após a utilização do produto  
para que haja o correto destino, como exemplo, destino das pilhas, baterias, pneu-
máticos, entre outros. 

Algumas posturas devem ser adotadas, sem exceções, como as advertên-
cias nas embalagens, contendo figuras educativas que orientam o consumidor a 
descartá-las de forma adequada e  informam se tais embalagens são recicláveis. 
Como já foi abordado, citamos a questão da obrigatoriedade do selo-verde na co-
mercialização de produtos cuja matéria-prima é a madeira, entre diversas outras 
posturas éticas.

Ressalta-se o dever do consumidor em dar preferência a um produto orgâ-
nico, reciclável,  produzido por vias alternativas, não poluente e não degradante. 
Devemos considerar que o Poder Público precisa facilitar e dinamizar as políticas 
do mercado para que haja um maior acesso dos consumidores aos produtos e ser-
viços ecologicamente corretos.

3.1.2 Responsabilidade na Relação de Consumo Efetiva

Entendemos que a responsabilidade no consumo efetivo é  decorrente das 
violações ocorridas após a  efetiva oferta do produto ou serviço, já tendo sido 
formada a relação de consumo. 

A responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço decorre da exterio-
rização de um vício de qualidade, vale dizer, de um defeito capaz de frustrar a 
legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição. 23

23DENARI, Zelmo. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 8ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 175.
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Conforme Zelmo Denari, o defeito ou vício de qualidade é a qualificação de 
desvalor atribuída a um produto ou serviço por não corresponder à legítima ex-
pectativa do consumidor, quanto à sua utilização ou fruição (falta de adequação), 
bem como por adicionar riscos à integridade física (periculosidade) ou patrimo-
nial (insegurança) do consumidor ou de terceiros.

Em uma interpretação extensiva, os arts. 8˚, 9˚, 10 e 12 do CDC, devem ser 
aplicados em relação aos riscos que os produtos representam não somente para o 
consumidor, mas também para toda a coletividade e para a proteção do ambiente 
ecologicamente equilibrado. Conforme dispõe o artigo 17 do CDC, para os efeitos 
da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, equiparam-se aos consumi-
dores todas as vítimas do evento. 

No  art. 51,  XIV, do CDC, temos a previsão de ser considerada como cláu-
sula abusiva a que infrinja ou possibilite a violação de normas ambientais, o que 
mais uma vez, nos demonstra a consonância existente entre ambas disciplinas e 
a necessidade de se aperfeiçoar tal interdisciplinaridade, em favor dos interesses 
difusos e coletivos.

Tanto o Direito das Relações de Consumo, quanto o Direito Ambiental, per-
tencem ao gênero denominado direito social, levando em consideração que a pro-
teção não se restringe somente aos interesses individuais, incidindo também sob 
os interesses da coletividade. Havendo a necessidade de se superar a dicotomia 
entre responsabilidade contratual e extracontratual, protegendo-se o consumidor 
direto e indireto, por equiparação. 

Tratando-se de um conceito de consumidor por equiparação, há  uma uni-
versalidade de pessoas que podem  ser atingidas  pelo defeito do produto e do 
serviço, estando, portanto, legitimadas para ingressar com pedido de reparação. A 
extensão justifica-se pela potencial  gravidade que pode assumir  a difusão de um  
produto ou serviço no mercado. 24

3.1.3 Responsabilidade Pós-Consumo

De acordo com os dignos ensinamentos do Ministro Antônio Herman Ben-
jamin, a reparação civil do dano ambiental é a mais evidente manifestação do 
princípio do poluidor-pagador. Não se cuida apenas de ‘reparação’ dos danos cau-
sados, mas igualmente de cobrir despesas com prevenção e, em certa medida, com 
a repressão também (sanções administrativas e penais). 25

Nesta modalidade de responsabilidade podemos falar no dever de indenizar, 
sendo pressuposto para este, que haja o dano ao meio ambiente. Como nos orienta 
Alvarez Vianna, “dano, em sentido amplo, vem a ser a lesão, a ofensa, a agressão 
a um bem jurídico ou a um interesse juridicamente relevante”.

24 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Responsabilidade civil. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 232.
25 BENJAMIN, Antônio Herman. Dano Ambiental: prevenção, reparação e repressão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1993.
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Salientamos que é imposto a solidariedade entre todos os causadores, diretos 
e indiretos, do dano ambiental. Considerando irrelevante a licitude da conduta ou 
a própria autorização pelo Poder Público quanto aos atos degradantes em relação 
ao meio ambiente.

Ressalta-se a hipótese prevista no §1˚ do art. 10, do CDC : “O fornecedor 
de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de con-
sumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar 
o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante 
anúncios publicitários.” 

Por mais que haja muitas questões controvertidas sobre o tema, é válido 
mencionarmos, como iniciativa de produção legislativa que aborda a responsabili-
dade pós-consumo,  o Projeto de Lei do Senado nº 216, de 2003, que dispõe sobre 
as exigências de contrapartida ambiental pela colocação de pneus no mercado 
interno, sejam eles importados ou fabricados no Brasil.  No parecer, da Comissão 
de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Fiscalização e Controle, do Senado 
Federal, é ressaltado que o PLS 216/03 trata de compromisso pós-consumo de 
produtos (bens de consumo),  diferente  do PL 265/99. 26

Desde 1999, o Projeto de Lei do Senado nº 265, que institui a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos, vem tramitando na referida Casa Legislativa. É um 
absurdo tamanha demora para consolidar leis que seriam tão relevantes  para a 
defesa ambiental.  Sabemos que a questão dos resíduos sólidos é uma questão 
urgente a ser regulamentada e o Meio Ambiente não pode esperar. Devemos levar 
em consideração que a degradação e poluição são irreversíveis, com conseqüên-
cias sérias para a saúde da coletividade.

Reiteramos que trata-se de uma das manifestações para o eficaz consumo 
sustentável a responsabilidade no que se refere às ações dos próprios consumido-
res. E na modalidade pós-consumo, observa-se quanto ao dever de coleta seletiva 
e reciclagem dos resíduos sólidos, por exemplo, tratando-se de responsabilidade 
solidária entre o Poder Público, o fornecedor e, inclusive, o consumidor. 

O princípio da participação é a base para o exercício da cidadania e da res-
ponsabilização também dos atos do consumidor, para que se promova uma mu-
dança de hábitos e atitudes, contribuindo para a efetivação de uma relação de 
consumo racional, equilibrada e com o fechamento de um ciclo, onde cada um 
contribuiu com a sua respectiva parte, tendo consciência dos devidos direitos e 
deveres.

O consumo deve ser diminuído de acordo com a capacidade regenerativa 
da Terra, e esta transição deve ser realizada dentro de algumas décadas, a fim de 
evitar danos irreversíveis à vida no planeta. É proposto uma postura hierárquica 
diante do consumo: primeiro, reduzir; segundo, reaproveitar e, por último, reciclar 
os produtos. 27

Uma realidade atual nas cidades brasileiras são os catadores de material 
reciclável, que muito contribuem para a proteção ambiental. Todavia, a maioria 

26 http://www.senado.gov.br/web/senador/valdirraupp/Parecer_ao_PLS21603xCMA.doc . Acesso em março de 2007.
27 ZACARIAS, Rachel. Consumo, lixo e educação ambiental: uma abordagem crítica. Juiz de Fora: FEME, 2000.
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deles encontra-se em situações subumanas, como mendigos ou animais de carga, 
carregando todo o material encontrado. Reviram o lixo, se sujeitam à perigo em 
relação ao trânsito nos grandes centros e são desprezados pela sociedade que des-
valoriza tal serviço.

Muitos nem se quer sabem a contribuição que fazem ao meio ambiente e ao 
planeta. Os catadores iniciam na coleta de material reciclável por falta de alternati-
vas e oportunidades. É uma forma de fugirem da miséria causada pelo desemprego. 
As associações de catadores de material reciclável, como a ASMARE, em Belo Ho-
rizonte e a APARES, em Juiz de Fora, fazem um trabalho de resgate do indivíduo, 
sendo considerado um trabalho de reciclagem também da própria vida dos catado-
res, fornecendo educação e orientação e resgatando valores de cidadania.

Entretanto, o índice de catadores que encontram oportunidade em associa-
ções ou programas de apoio ainda é muito pequeno em relação à massa de cata-
dores nos centros urbanos. Não há regulamentação para o serviço, não há apoio, 
nem instrução aos trabalhadores que, em geral, são discriminados pela sociedade 
e ignorados pelo Poder Público. 

Com a participação ativa da sociedade organizada haverá, por exemplo,  a 
colaboração para que haja formalização da situação dos catadores com a obtenção 
do vínculo empregatício, para que possam receber salários dignos pelos serviços 
que prestam à comunidade. Com a sensibilização das pessoas em relação à ques-
tão ambiental e também à questão humana, resgatando valores como solidarie-
dade, cooperação e participação, estaremos exercendo a cidadania, inclusive ao 
fazermos cobranças e denúncias aos órgãos públicos. 

Em suma, a  responsabilidade pelos danos causados ao Meio Ambiente no 
âmbito das relações consumeristas é de grande relevância para a evolução do Di-
reito do Ambiente. A atuação da Administração, no âmbito dos Municípios, Esta-
dos-Membros e União  deve se dar em prol da efetividade dos direitos e garantias  
do consumidor e da defesa ambiental, uma vez que esta interdisciplinaridade se dá 
por necessária para a concretização e defesa dos direitos difusos e coletivos.

4. CONCLUSÕES ARTICULADAS

4.1 O Direito das Relações de Consumo e o Direito Ambiental encontram-se em 
consonância,  necessitando evoluir de forma harmônica e conjunta, uma vez que 
o consumo de forma racional é requisito para que se alcance o desenvolvimento 
com sustentabilidade;

4.2 A responsabilização ambiental tendo em vista o momento da formação da 
relação de consumo (Responsabilidade pré-consumo, Responsabilidade na efe-
tiva relação de consumo e Responsabilidade pós-consumo) é relevante para uma 
eficaz proteção ambiental; 

4.3 Há emergência na consolidação da legislação ambiental. Ressaltamos inclu-
sive que há ausência de regulamentação quanto ao setor de produção orgânica, 
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não havendo leis, no Brasil, que estabeleçam parâmetros e incentivos para sua 
comercialização;

4.4 É necessário um aperfeiçoamento na produção legislativa ambiental para que 
possa vir a abordar a responsabilização no âmbito da relação de consumo. O Pro-
jeto de Lei do Senado nº 216, de 2003, é relevante para inaugurar o desafio de se 
regulamentar o consumo sustentável;  

4.5 Entretanto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos necessita ser instituída ur-
gentemente. Entendemos que, para o aperfeiçoamento do Projeto de Lei n˚ 265, do 
Senado Federal,  deverá ser contida, sobretudo,  a responsabilização pós-consumo
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

“Ensinem as suas crianças o que ensinamos as nossas que a terra é 
nossa mãe. Tudo o que acontecer a terra, acontecerá aos filhos da terra. 
Se os homens cospem nos solos estão cuspindo em si mesmos”.

1854 – Carta do Chefe Seatle.

O debate sobre a biotecnologia não implica só saber se determinado gênero 
pode ou não fazer mal à saúde ou ao meio ambiente, envolve também fatores di-
versos como o desenvolvimento econômico e social, bem como fator cultural da 
sociedade, já que uma sociedade culta terá capacidade para absorver as informa-
ções, dirimir suas dúvidas e tirar as próprias conclusões.

Nesse sentido não basta só o Estado fornecer as informações sobre tal produto, 
a sociedade civil, as Universidades, as Organizações Não-Governamentais (ONGs), 
enfim todos os cidadãos são pessoas habilitadas a acrescentar novos dados de modo 
a embasar as decisões governamentais que evidentemente refletem na sociedade.

A participação da sociedade civil na tomada de decisão governamental é, além 
de um significativo passo na democracia, um avanço inclusive no nível cultural da 
população, já que assim poderá ser possível democratizar o conhecimento.

Se fosse necessário separar didaticamente o debate sobre biotecnologia apli-
cada à agricultura, certamente se identificariam dois grandes grupos para discus-
são, um abrangeria as questões técnicas outro, as questões políticas, aqui entendi-
das num sentido amplo (governo, economia e sociedade).

No que tange ao primeiro grupo, temos a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança, a CTNBio, criada justamente para dirimir as questões atinentes ao 
aspecto técnico da biotecnologia. Esse é justamente o cerne das discussões, pois 
ela é habilitada tão somente para assessorar o Governo, por meio de seus pare-
ceres técnicos; para estabelecer as normas de segurança científica das atividades 
que envolvam pesquisa e o uso comercial de OGMs1 e seus derivados, com base 

1  Organismos geneticamente modificados (OGMs) são compreendidos como organismo cujo material genético – ADN/
ARN tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética (art. 3º, V, da Lei 11.105/2005).
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na avaliação de seu risco zoofitosanitário à saúde humana e ao meio ambiente, 
portanto afastando-se das discussões políticas.

Acontece que a problemática acerca dos OGMs agrícolas  ultrapassa a fron-
teira técnica. Não basta saber se um produto é, sob o ponto de vista da composição 
química, correspondente ao não-modificado, e, portanto apto ao consumo huma-
no e à exposição no meio ambiente, é necessário, e até mesmo fundamental, saber 
se a sociedade está habilitada a ter aquele gênero em seu meio.

Um dos aspectos importantes para integrar ou mesmo suprir essa la-
cuna apontada é o que está instituído na Lei de Biossegurança (Lei Federal nº 
11.105/2005), a imprescindibilidade da realização de audiências públicas para a 
liberação comercial de OGMs nos termos do artigo 15  da Lei 11.105/2005, com-
binado com o artigo 43 do Decreto-Lei nº 5.591/2005.

Na realidade a legislação supra mencionada corrobora com a sistemática da 
Política Ambiental adotada desde 1981. Inclusive, no ano de 1986 por meio da 
Resolução nº 001 o CONAMA determinou, sempre que necessário, fosse realiza-
da Audiência Pública para a instauração de obra ou empreendimento potencial-
mente causador de dano irreparável ou de difícil reparação2.

Já na Resolução nº 009, publicada no DOU de 05/07/90, determinou que a 
audiência pública referida na RESOLUÇÃO/conama/Nº 001/86, tem por finalidade 
expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e de seu referido RIMA, 
dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito. 

Essas Resoluções possuem significativa importância dentro do ordenamento 
jurídico, em especial no que tange ao Direito Ambiental, pois as regras estabeleci-
das nessas resoluções valem para todo o território nacional, de forma que não po-
derá cada Estado, ou outro ente da Federação, estabelecer regras de licenciamento 
que confrontem com o já estabelecido.

Vê-se a partir desse panorama a importância em se compreender e discutir a 
necessidade da realização das referidas audiências públicas no âmbito do procedi-
mento adotado para o licenciamento ambiental dos OGMs.

2. A IMPORTÂNCIA DA CTNBIO E SUA CONTROVERTIDA COMPETÊNCIA 

A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) é instância ad-
ministrativa colegiada, criada pelo Poder Executivo, no âmbito da Presidência da 
República, quando do advento da Lei 8.974 de 1995. À época foi regulamentada 
pelo Decreto-Lei nº 1752/ 95, de tal modo que ab initio vinculou a Comissão à Se-
cretaria Executiva do Ministério da Ciência e Tecnologia, o texto foi alterado em 
junho de 2003, e a vinculação passou a ser diretamente ao Gabinete do Ministro 
de Estado da Ciência e Tecnologia.

2  É o que se depreende do §2º do artigo 11 da referida resolução, segundo o qual: “Ao determinar a execução do estudo de 
impacto ambiental e apresentação do RIMA, o órgão estadual competente ou o IBAMA ou, quando couber o Município, 
determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais interessados e, sem-
pre que julgar necessário, promoverá a realização de audiência pública para informação sobre o projeto e seus impactos 
ambientais e discussão do RIMA” (não destacado na redação original)



Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students 673

O Decreto regulamentar cuidou de estabelecer as competências, a compo-
sição, o mandato dos membros da Comissão, as normas da CTNBio e do Certifi-
cado de Qualidade em Biossegurança, o funcionamento interno, a divulgação dos 
projetos. 

Com o advento da Lei 11.105 de março de 2005 e o seu Decreto regulamen-
tar nº 5.591 de 22 de novembro de 2005, a CTNBio passou por uma reestruturação 
de forma que o Ministro da Ciência e Tecnologia Sergio Machado Rezende, no 
uso da competência que lhe foi outorgada pelo art. 5º, inciso XXIII, do Decreto nº 
5.591, de 22 de novembro de 2005, aprovou o novo Regimento Interno da CTN-
Bio, por meio da Portaria nº 146 de 6 de março de 2006.

Essa Comissão esteve no centro de muitos debates justamente por causa de 
sua competência, já que, a CTNBio pode, ex lege,  dispensar o Estudo de Impacto 
Ambiental (EIA), bem como o conseqüente Relatório de Impacto no Meio Am-
biente (RIMA), caso considere que a liberação de OGM no meio ambiente não 
provoque efeito negativo (interpretação contrario senso do art. 2º, inciso XIV, do 
Decreto nº 1.752 de 20 de dezembro de 1995). 

Com a promulgação da nova Lei em 2005 e a tentativa de reorganização des-
se órgão colegiado o fato é que a mesma já nasce com notáveis impropriedades e 
grandes contestações. A principal é aquela a respeito da competência facultativa e 
discricionária durante o procedimento de licenciamento ambiental.

Oportunamente o STF, em voto do Ministro Celso de Melo, asseverou que 
incumbe ao Poder Público o dever constitucional de fazer respeitar a integridade 
do patrimônio ambiental3, por meio de instâncias administrativas municipais, es-
taduais ou mesmo federais. 

O STJ também se orienta no mesmo sentido, a Ministra Eliana Calmon, no 
REsp nº 28.222/SP, admite que nas ações coletivas de direitos meta-individuais, 
como o direito ao meio ambiente, a responsabilidade do poder concedente (Poder 
Público) não é subsidiária, mas objetiva, e portanto solidária com o concessioná-
rio de serviço público.

O que importa dizer que a CTNBio é responsável objetivamente pelo dano 
ambiental e sua pronta reparação, se o for possível, no caso da inserção dos 
OGMs, o que se conclui mais uma vez pela indispensabilidade do EIA-RIMA. E 
a competência material não poder ficar restrita ao âmbito da Comissão.

Com efeito, o professor Eros Roberto Grau4 pondera que a norma é pro-
duzida não apenas a partir de elementos que se desprendem do texto [mundo do 
dever-ser], mas também de elementos do caso ao qual será aplicada, isto é, a partir 
de elementos da realidade [mundo do ser]. Diante dessas ponderações, e sem a 
pretensão de se fazer um estudo deontológico da norma, o fato é que não há como 
interpretá-la distante da realidade da qual se submete. A norma é parte do mundo 
que se insere e deve ser vista a partir desse, e não o inverso.

3  STF- RE 134297-8/ SP – Rel. Min. Celso de Melo – 1ª Turma – DJ 22.09.1995.
4  Grau, Eros Roberto. Pareceres, juristas e apeneutas. Revista dos Tribunais. Vol. 777, jul 2000, São Paulo: ed. Revista 
dos Tribunais, p. 39.
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Portanto, interpretar os dispositivos estabelecidos na Lei 11.105/2005 afas-
tada de toda a sistemática do ordenamento jurídico nacional pode conduzir a con-
clusões viciadas. Em alguns casos, como o previsto no artigo 15, pelo qual a 
CTNBio poderá realizar audiências públicas, garantida participação da sociedade 
civil, na forma do regulamento, entendê-lo como um ato faculdade, e não como 
um ato dever, confronta com o ordenamento jurídico que prima pela preservação 
do meio ambiente, pelas condutas de precaução, e antes de tudo pela efetiva par-
ticipação popular na tomada de decisões do Poder Público.

3. O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE NO PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A Constituição Federal estabelece no seu artigo 225, §1º IV, que incumbe 
ao poder público exigir na forma da lei, para instalação de obra ou de atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente estudo 
prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.

Assim, vê-se, desde logo, a sociedade, mesmo implicitamente, está habilita-
da para participar ativamente do processo de licenciamento ambiental de obras ou 
empreendimentos que potencialmente possam causar dano ambiental, tomando 
conhecimento do seu respectivo EIA.

Embora a aproximação entre a sociedade e o governo não seja uma novidade, 
já que desde o direito romano vê-se a participação da sociedade nas chamadas ‘con-
sultas’, pode-se considerar um importante avanço no campo da biotecnologia.

É possível vislumbrar tal fato como uma mudança de paradigma no que 
concerne à própria proteção ambiental, e inclusive a primazia do interesse coleti-
vo em contrapartida do interesse individual, representado, nesse particular, pelas 
grandes concentrações do poder econômico.

Há tempos que se alerta sobre a necessidade de se compatibilizar o crescimen-
to econômico com a preservação do meio ambiente, e, no dizer de Édis Milaré5

compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento significa considerar os proble-
mas ambientais dentro de um processo contínuo de planejamento atendendo-
se adequadamente às exigências de ambos e observando-se as inter-relações 
particulares a cada contexto sócio-cultural, político, econômico e ecológico, 
dentro da dimensão tempo/espaço.

Muito embora um dos maiores ecologistas do Brasil, José Lutzenberger, já 
ter afirmado veementemente de que um dos maiores problemas da agricultura mo-
derna é que ela não é sustentável, há outras correntes que admitem a possibilidade 
de se conciliar o desenvolvimento econômico e a agricultura, garantindo o que se 
afirmou acima.

De qualquer forma, é necessária, para que se atinja a almejada sustentabili-
dade da agricultura, garantindo o meio ambiente ecologicamente equilibrado para 

5  In A importância dos estudos de impacto ambiental. Revista dos Tribunais nº 630, abril de 1988, p. 250.
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as presentes e futuras gerações, a adoção de critérios de eficiência e racionalidade 
para o gerenciamento da licença de OGM agrícola.

Daí por que a participação da sociedade no processo de tomada de decisões, 
admitindo-a como parte integrante do procedimento administrativo a ser instaura-
do no âmbito da CTNBio, assegura maior lisura no licenciamento. Mas para que 
haja essa ativa participação, é condição sine qua non que aos atos desse órgão seja 
dada a maior publicidade possível.

Previsto no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, o princípio da 
publicidade está esculpido nos incisos XXIII, XXXIV, LV e LXXII, do artigo 5º 
da Constituição Federal, além de também prever expressamente nos artigos 37, 
caput e §3º e artigo 93, XI da Carta de 1988.

Dele emana o dever da administração de manter claro e transparente os atos 
por ela praticados, já que eles devem estar em consonância com os interesses da 
coletividade. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello6, assim pondera: 

“Deveras, se os interesses públicos são indisponíveis, se são interesses de toda 
a coletividade, os atos emitidos a título de implementa-los hão de ser exibidos 
em público. O princípio da publicidade impõe a transparência na atividade 
administrativa exatamente para que os administrados possam conferir se está 
sendo bem ou mal conduzida”.

O princípio da publicidade, que norteia muitos atos do Direito, por exemplo, 
é um dos princípios norteadores do processo, aliás, assevera Rui Portanova7 que 
faz parte da essência de um processo sua publicidade. Em verdade, a abertura para 
o conhecimento público dos atos não é uma qualidade só do processo, mas de todo 
e qualquer sistema de direito que não se embase na força, na exceção e no autori-
tarismo. A democracia não se compraz com o secreto, com o que não é notório.

Enfim, em nome da democracia, da primazia do interesse público o proces-
so, aqui dito de forma genérica, de modo a abranger os processos judiciais e ad-
ministrativos, com as devidas ressalvas previstas em lei que asseguram seu sigilo, 
deve ser sempre público, permitindo o acesso ao conhecimento de seu conteúdo a 
todos que dele se interessarem.

Mesmo porque, a lei assegura meios processuais para que, caso se identi-
fique alguma lesão ou ameaça a lesão a terceiro ou terceiros que não participem 
diretamente daquela relação jurídica, mas que dela possam sofrer efeitos, sua le-
gitima intervenção.

Paulo Affonso Leme Machado8 identifica a presença do Poder Judiciário 
para dirimir os conflitos ambientais uma das conquistas sociais importantes deste 
século, abrangendo países desenvolvidos e em desenvolvimento. Aliás, cabe des-
tacar que nas questões ambientais o Poder Judiciário deixa de ter sua tradicional 
postura inerte e assume verdadeiro papel de agente transformador da realidade.

6  In Curso de Direito Administrativo Brasileiro. 18ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 75. 
7  Portanova, Rui. Princípios do Processo Civil. 5ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 167.
8  In Direito Ambiental Brasileiro. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 358.
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Merecem destaque as ações civis públicas, pois dão a titularidade ao Minis-
tério Público, como órgão responsável pela defesa da Ordem Jurídica, e também 
associações, como ONGs, desde que cumpridos os requisitos legais, para a defesa 
ao meio ambiente.

A atuação nesse sentido das referidas entidades contribui para evitar danos, 
por exemplo, por meio de pleitos liminares para embargar obras ou empreendi-
mentos que possam causar danos ambientais, é também uma forma de adequar o 
mundo jurídico à realidade ambiental. 

Ao proporem, por exemplo, as referidas ações civis, tais legitimados atuam 
como agentes transformadores e protetores do meio ambiente, pois buscam evitar, 
com o uso do poder coercitivo do Judiciário a realização da atividade ou empreen-
dimento que possa causar dano ou risco de dano ambiental. 

4. A INCLUSÃO SOCIAL E O PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO NO DEBATE SOBRE OGMS 

Muito se ouve falar em políticas de inclusão social, como forma de possibi-
litar o acesso do maior número de pessoas possível aos novos empreendimentos e 
desenvolvimentos científicos e tecnológicos.

Razão óbvia e não altruísta é que a necessidade de implementação das polí-
ticas de inclusão social dá-se pela opção capitalista de desenvolvimento, quanto 
mais pessoas se incluírem no sistema de produção e consumo capitalista, maior o 
fluxo de capital e acumulação.

Assim, devem ser vistas com ressalvas as políticas que exaltam a inclusão 
social, não pela importância que algumas delas representam, mas porque elas tra-
duzem-se no mecanismo de calibração do próprio sistema de produção. Por meio 
da inclusão é que a sociedade se habilita a consumir as novas tecnologias.

Contudo, é preciso saber se a sociedade está preparada para sofrer as conse-
qüências da inserção de novas tecnologias em seu mercado. É necessário ter meios 
que possibilitem não só o poder de uso ou compra das inovações, mas também, o 
poder de produção local dessas, pois a inserção de produtos cujo mercado interno 
não está capacitado a produzir inviabiliza a economia.

Por essa razão, a questão que se projeta não é se a biotecnologia é capaz de 
beneficiar aos pequenos agricultores com escassos recursos, mas sim, como se 
pode aproveitar esse potencial científico para resolver os problemas agrícolas dos 
produtores de países em desenvolvimento9.

Ademais, a ciência e a história já demonstraram que a economia não é capaz 
de desenvolver-se senão em harmonia com o ambiente que a rodeia; isto porque, 
uma vez esgotados os recursos naturais que a mantém em movimento e a partir 
dos quais se desenvolve, a ordem econômica perderia sua razão de ser, deixaria 
de existir10.

9 Calestous Juma and Lee Yee-Cheong (lead authors) in Innovation: appliyng knowledge in development published for UN 
Millenium Project – Tasck force on science, thecnology and Innovation, in 2005 p. 23-24.
10  Essas são as considerações de Humberto Adami Santos Junior e Flavia Tavares Rocha Lourdes in O papel fundamental 
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Atrelar o desenvolvimento tecnológico e a participação da sociedade como 
um todo é imperativo para a manutenção e promoção do equilíbrio ambiental, é 
fundamental nesse ínterim o acesso ao conhecimento, de forma a capacitar a po-
pulação a praticas saudáveis de consumo e produção.

Ao atribuir titularidade difusa ao meio ambiente implica dizer, conforme 
assevera o professor Paulo Affonso Leme Machado11 que o Poder Público e a 
coletividade deverão defender e preservar o meio ambiente desejado pela Consti-
tuição, e não é qualquer meio ambiente. O meio ambiente a ser defendido é aquele 
ecologicamente equilibrado. Portanto, descumprem a Constituição tanto o Poder 
Público como a coletividade quando permitem ou possibilitam o desequilíbrio do 
meio ambiente.

Diz o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal que todo poder 
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição, esse é um dos principais pilares, quiçá o principal 
pilar da democracia, o direito ao exercício do poder pelo povo. Seria um contra-
senso admitir que numa democracia não existisse a participação popular, já que 
afrontaria a própria palavra em sua origem etimológica (democracia= governo do 
povo).

O Estado Social e Democrático de Direito funda-se na democracia, exercida 
por meio do sufrágio universal, cláusula pétrea, portanto insuscetível de revoga-
ção. O exercício da democracia não se limita ao sufrágio universal, a participação 
popular é fundamental em todas as atividades do Poder Público, dentro de certas 
limitações para a garantia do próprio Estado.

É importante destacar, conforme ensina José Afonso da Silva12 que a Cons-
tituição de 1988, contudo, não chegou a estruturar um Estado Democrático de Di-
reito de conteúdo socialista, mas abre perspectivas de realização social profunda 
pela prática dos direitos sociais que ela inscreve e pelo exercício dos instrumentos 
que oferece à cidadania, que possibilita concretizar as exigências de um Estado de 
Justiça Social fundado na dignidade da pessoa humana.

O princípio da participação pode ser considerado um dos fundamentos da 
República derivado da norma do artigo primeiro, parágrafo único, foi previsto 
também na Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to, consoante prevê o 10º Princípio:

“A melhor forma de tratar as questões ambientais é assegurar a participação 
de todos os cidadãos interessados ao nível conveniente. Ao nível nacional, cada 
pessoa terá acesso adequado às informações relativas ao ambiente detidas pe-

do advogado na aplicação da justiça ambiental e no combate ao racismo ambiental. Revista de Direito Ambiental nº27, ju-
lho-setembro 2002, p. 168. Nesse artigo os autores ponderam que o racismo ambiental traduz-se no fato de que a legislação 
ambiental, embora existente, não tem alcançado todas as camadas da população, marginalizando ainda mais, comunidades 
já tão excluídas socialmente:afro-americanos, latinos, asiáticos, polinésios, povos nativos do Alaska e indígenas america-
nos. Isto porque essas comunidades não tem sido beneficiadas por programas políticos de imposição do cumprimento à 
legislação ambiental e de saúde pública, assim como são vítimas de insuficiente destinação de recursos públicos e privados 
para financiamento da correção dos problemas ambientais que são diariamente obrigadas a enfrentar. 
11  Machado, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 123.
12  In O Estado Democrático de Direito. Revista dos Tribunais, vol. 635, setembro 1988, p. 11.
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las autoridades, incluindo informações sobre produtos e atividades perigosas 
nas suas comunidades, e a oportunidade de participar em processos de tomada 
de decisão. Os Estados deverão facilitar e incentivar a sensibilização e parti-
cipação do público, disponibilizando amplamente as informações. O acesso 
efetivo aos processos judiciais e administrativos, incluindo os de recuperação e 
de reparação, deve ser garantido”.

Ao integrar a sociedade civil na gestão do risco ambiental, repartindo a obri-
gação com o Estado, por meio das audiências públicas, cria-se um espaço de parti-
cipação e desenvolvimento maior do que aquele propiciado pela Lei de Biossegu-
rança se ficasse adstrito à competência da CTNBio. Mas, não se pode concluir que 
a efetiva participação popular de fato soluciona o conflito, o que se pode chegar 
é a um consenso quanto ao plano de gestão do processo de licenciamento, mas a 
contradição permanece. 

Assim sendo a audiência pública não põe fim ao debate, mas torna público o 
conhecimento do risco de determinado empreendimento, democratiza a questão sobre 
a evitabilidade do impacto ambiental, possibilita o acesso da sociedade aos riscos e 
benefícios do empreendimento e, por fim possibilita um crescimento dialético.

5. A AUDIÊNCIA PUBLICA DO MILHO TRANSGÊNICO: CRÍTICAS E PERSPECTIVAS

A realização de audiências públicas no processo de licenciamento ambiental 
é anterior à Constituição Federal, já que a Resolução nº 9 do CONAMA data de 
1987, e nela determina-se que é obrigatória sua realização quando requerida por 
“entidade civil, pelo Ministério Público ou por mais de 50 cidadãos”, ademais, a 
solicitação apresentada pelos requerentes legitimados vincula o órgão público, 
tanto que se a audiência regularmente pedida não for realizada, a “licença conce-
dida não terá validade” (art. 2º, §2º, da Resolução 9/87)13.

As audiências públicas estão previstas também na Lei Orgânica do Ministé-
rio Público (Lei nº 8625/93) em seu artigo 27, parágrafo único, e conforme eluci-
da Hugo Nigro Mazzilli14 as audiências públicas cometidas ao Ministério Público 
são apenas um mecanismo pelo qual o cidadão e as entidades civis (as entidades 
chamadas não governamentais) podem colaborar com o Ministério Público no 
exercício de suas finalidades institucionais, e, mais especialmente, participar de 
sua tarefa constitucional consistente no zelo do interesse público e na defesa de 
interesses metaindividuais.

Por iniciativa da Organização Civil Não-Governamental, Terra de Direitos, 
do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e da Assessoria e Ser-
viços a Projetos em Agricultura Alternativa AS-PTA, que ajuizaram Ação Civil 
Pública no Estado do Paraná15, pleiteando a realização de audiência pública para 

13  Machado, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 251.
14  Mazzilli, Hugo Nigro. O inquérito civil: investigações do Ministério Público, compromissos de ajustamento e audiências 
públicas. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 326. 
15  Trata-se da Ação Civil Pública nº 2006.70.00.03078-0/PR.
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discutir a produção e o consumo de milho transgênico, em 20 de março de 2007 
realizou-se em Brasília a referida audiência publica.

Um passo importante no debate sobre OGMs no Brasil, tal audiência rea-
lizou-se em decorrência de determinação judicial,  já que o juiz federal, Nicolau 
Konkel Júnior, responsável pelo julgamento da referida ação civil concluiu que 
era necessário deferir o pedido liminar para suspensão do processo administrativo 
nº 12000.005154/1998-36, em trâmite perante a CTNBio, até que se realize a 
audiência pública pretendida16. 

Em fundamentada decisão17 o magistrado pondera que a participação po-
pular encontra-se garantida pela Constituição Federal de 1988, como forma de 
viabilização do Estado Democrático atualmente existente, o que se traduz pelo 
disposto no art. 1º, parágrafo único: “todo poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. 
E continua, note-se que a audiência pública é o real instrumento de informação 
ao público, pois convida a comunidade a manifestar-se sobre questões sociais e 
ambientais que interessam diretamente a ela.

Oportuno destacar da mesma decisão a ponderação a respeito da realização 
da audiência pública no sentido de que: 

“trata-se aliás, de uma abertura oportuna e necessária para que a sociedade se 
manifeste e pressione democraticamente, quando for o caso, para evitar que a 
atuação da CTNBio sofra distorções indesejáveis e escorregue em atitudes tec-
noburocráticas, quando não em armadilhas de facções movidas exclusivamente 
por seus próprios interesses econômicos”.

A realização de audiências públicas no âmbito da CTNBio é um importante 
passo no debate democrático sobre a inserção de OGMs no Brasil, já que ela supre 
a falha legislativa de não tutelar por completo os aspectos da biossegurança.

Se a Lei 11.105/2005 foi um avanço na legislação pátria por ter como prin-
cípio norteador a precaução, ela ficou aquém do que se esperava no que tange à 
interligação dos aspectos sociais, políticos e econômicos, continuou a dar à bio-
tecnologia brasileira caráter essencialmente técnico, como se o problema central 
dessa tecnologia fosse tão somente saber, se do ponto de vista científico aquele 
produto não oferece riscos à saúde humana e ao meio ambiente. 

A CTNBio pode ser considerada um órgão com eficiência razoável para o 
que a Lei lhe confere. Em breve síntese, sua competência estabelecida no artigo 

16  O referido processo administrativo cuida da liberação do milho Liberty Link produzido pela Bayer CropScience, toleran-
te a glufosinato. De acordo com informações divulgadas pela Bayer CropScience o milho T25 (LibertyLink) é uma planta 
resultante de um processo de melhoramento genético utilizando técnicas modernas da biologia, que permitiu a adição de 
uma característica útil ao milho, com utilidade direta à produção da lavoura. Este melhoramento genético compreendeu 
a introdução de um gene (seqüência específica de DNA) junto aos 50mil genes que existem no milho convencional. Este 
gene é denominado “pat”, e serve unicamente para proteger a planta de milho quando o agricultor opta por eliminar as 
plantas daninhas da lavoura com o herbicida Glufosinato de amônio. Ou seja, enquanto as plantas daninhas secam, o milho 
cresce normalmente. A seqüência “PAT” produz uma enzima natural, e é uma cópia de um gene de um microorganismo 
muito comum no solo que não é patogênico às plantas, homens ou animais.
17  A íntegra dessa decisão pode ser lida em: http://conjur.estadao.com.br/static/text. Acesso em 23/01/2007. 
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14 da Lei 11.105/2005, abrange o estabelecimento de normas para as pesquisas e 
atividades relacionadas aos OGMs, bem como, análise da avaliação de risco, caso 
a caso. No entanto a eficiência está muito aquém daquilo que é necessário para 
a biossegurança, já que a chamada segurança da vida compõe, grosso modo, de 
elementos como saúde, bem-estar social, político e econômico, e a CTNBio tutela 
tão somente o primeiro elemento elencado.

Com a determinação da realização da audiência pública18, e seu cumpri-
mento pela CTNBio, a sociedade civil viu um importante espaço de participação 
e atuação no procedimento de licenciamento ambiental, e em poucos dias foram 
publicados no site da CTNBio diversas contribuições científicas que serviriam 
para embasar o debate durante a audiência.

Sem dúvidas tais contribuições influenciaram e enriqueceram a discussão sobre 
o licenciamento ambiental do milho geneticamente modificado, já que as opiniões 
ultrapassavam a esfera essencialmente técnica e confrontavam fatos e dados políti-
cos, econômicos e sociais nacionais e internacionais, fatores essenciais apontados, 
inclusive, na própria decisão que determinou a realização da audiência pública.

Oportuno informar que de acordo com a ISAAA (International Service for 
the Acquisition of Agri-Biotech Aplications), que divulgou estudo traçando a si-
tuação global da lavouras geneticamente modificadas (GM) em 2006, apontando 
um crescimento de 13%, ou seja 12 milhões de hectares entre 2005-2006 das 
lavouras GM. Fato relevante é que dentre os cultivares plantados, o milho é o que 
tem a maioria dos eventos aprovados, seguido pelo algodão, a canola e a soja. 
Assim a importância das discussões, em face da realidade mundial.                                                                                       

Contudo, passada a audiência a CTNBio deixou de ser público o acesso a 
essas informações, tirando o conteúdo de seu site, o que prejudica, inclusive sob 
a óptica do princípio da publicidade, o debate e o crescimento educacional da 
sociedade sobre essa matéria.

A conclusão a que se chega diante desses fatos é que não basta saber que 
existem novos instrumentos para o avanço da biotecnologia e da biossegurança no 
Brasil, é preciso saber utilizar esses instrumentos. 

A ampla publicidade assegura um processo democrático participativo e enri-
quece o debate científico. Não há como alijar a sociedade civil desse procedimen-
to, já que ela será parte integrante e destinatária do produto do procedimento.  

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 É necessária uma reestruturação político-adminstrativa na Lei de Biossegu-
rança brasileira, de forma que passe a tutelar a biossegurança de forma integrada 
e não somente sob o aspecto técnico.

18  De acordo com o edital de audiência pública nº 01/2007 estariam em discussão os pedidos de liberação comercial de 
milhos geneticamente modificados produzidos pelas empresas Bayer CropScience Ltda., Monsanto do Brasil Ltda, Syn-
genta Seeds Ltda, Pioneer Sementes Ltda, Dow Agrosiences Industrial Ltda e Pacha. Disponível em: http://www.ctnbio.
gov.br/index.php/content Acesso em: 28/02/2007. 
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6.2 Como a reestruturação é um processo lento, já que depende do trâmite legisla-
tivo, as audiências públicas são uma alternativa viável para dar caráter interdisci-
plinar no procedimento de licenciamento ambiental dos OGMs.

6.3 A realização das audiências públicas contribui para um crescimento científico 
e cultural, mas elas não põem fim ao debate, o consenso não substitui a contradi-
ção, assim é admissível a reabertura nos debates sempre que se tiver fato novo e 
relevante.

6.4 O acesso da sociedade civil no procedimento do licenciamento ambiental contri-
bui para uma verdadeira inclusão social da população nos avanços biotecnológicos. 
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1. INTRODUÇÃO

Reconhecer o direito fundamental à educação é um dos instrumentos ne-
cessários à construção de uma sociedade livre, justa e solidária; à garantia do 
desenvolvimento nacional; à erradicação da pobreza e da marginalização, com 
a redução das desigualdades sociais e regionais; à promoção do bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação; e à própria salvaguarda do direito à livre determinação1.

Por isso, cuidou o legislador constituinte de proteger o ensino, conferindo espe-
cial tratamento à educação ambiental (art. 225, §1º, inc. VI). Valorou de tal forma esta 
opção política que a tornou obrigatória não apenas em um nível institucionalizado 
do ensino (educação formal), como também extensiva a toda comunidade (educação 
não-formal). Assim, reconheceu que a educação ambiental é essencial ao desenvolvi-
mento sustentável do Estado, bem como integra o mínimo existencial de cada indiví-
duo, na medida em que entende que somente através da compreensão da informação 

1  GARCIA, Emerson. O Direito à Educação e suas perspectivas de efetividade.  In: GARCIA, Emerson (Coord.). A efe-
tividade dos Direitos Sociais. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p.164. 
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se pode exercer a cidadania, pois participação popular do desinformado é uma técnica 
de manobra do poder dominante de forma a legitimar suas decisões2.

A Política Nacional de Educação Ambiental criado pela Lei n° 9.795/99 se 
constituiu em importante marco na construção de uma consciência sobre o valor 
do meio ambiente, enquanto preocupação coletiva e como forma de consolidação 
de uma cidadania ambiental.

A educação ambiental é, sem dúvida, o instrumento mais eficaz para o ver-
dadeiro desenvolvimento de habilidades e técnicas necessárias à solução dos pro-
blemas ambientais. Tais atitudes conduzem à participação das comunidades na 
preservação do equilíbrio natural, de modo que os indivíduos tenham capacidade 
de participar ativamente das decisões sobre problemas ambientais.

Portanto, o processo de educação ambiental é uma ferramenta absolutamente 
imprescindível para formação plena do cidadão, pois conduz à reformulação de seus 
valores frente à exploração da natureza e à necessária preservação dos ecossistemas.

Neste contexto, é fundamental realçar o papel dos Tribunais de Contas en-
quanto órgão promotor da educação ambiental não-formal, na medida em que 
ao realizarem auditorias operacionais de natureza ambiental é possível formar, 
haja vista o caráter também pedagógico que as recomendações emanadas dos ór-
gãos de controle externo têm, gestores conscientes e dispostos a adotarem práti-
cas preservacionistas em seus atos (“ecocidadãos”3). Eis o propósito do presente 
trabalho: demonstrar, tomando por base a Lei 9.795/99, que as recomendações 
expedidas pelo controle externo, extraídas das auditorias ambientais, são formas 
de “sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organiza-
ção e participação na defesa da qualidade do meio ambiente” (art. 13) e, portanto, 
consolidadoras do referido preceito. 

Para alcançar o objetivo proposto, far-se-á um breve apanhado da evolução 
histórica da política de educação ambiental no cenário internacional e nacional, 
a fim de se aferir como as normas locais foram inspiradas pelas discussões em 
nível internacional. Em seguida, analisar-se-á o sentido normativo de educação 
ambiental não-formal. No terceiro item deste estudo estudar-se-á brevemente a 
função dos Tribunais de Contas no que pertine ao controle das políticas públicas e 
seu papel pedagógico, no sentido de formação de gestores conscientes que respei-
tam os direitos humanos com o reconhecimento do valor intrínseco da natureza e 
essencial ao futuro da humanidade.

2. EVOLUÇÃO HISTóRICA

No âmbito internacional, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente Humano, realizada em Estocolmo em 1972, construiu as bases da mo-

2  CAMPOS, Luciana Ribeiro. Cobrança de água: uma nova fiscalidade? Os (des)caminhos da tributação ambiental. Dis-
sertação de Mestrado, Maceió, 2006, p.70.
3  Usa-se a analogia com a ecocivilização. AZEVEDO, Plauto Faraco. Ecocivilização: ambiente e direito no limiar da vida. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005.
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derna política ambiental, adotada por todos os países, com maior ou menor rigor, 
nas suas legislações particulares4, enfatizando a necessidade de se criarem novos 
instrumentos para tratar de problemas ambientais, em particular, a educação am-
biental. A Resolução 96 tomada nesta Conferência de Estocolmo recomendou a 
implantação da educação ambiental de caráter interdisciplinar a fim de preparar o 
ser humano para viver harmoniosamente com o meio ambiente5. 

Em resposta às recomendações da Conferência de Estocolmo, a UNESCO 
promoveu em Belgrado, Iugoslávia, um Encontro Internacional sobre Educação 
Ambiental, reunindo 65 especialistas, onde foi criado o Programa Internacional 
de Educação Ambiental e formulada a Carta de Belgrado. Neste documento são 
discutidas formas de erradicação das causas básicas da pobreza - tais como a 
fome, o analfabetismo, a poluição, a exploração e dominação - e é proposta a 
adoção de uma ética global, fundada na premissa de que uma nação não pode se 
desenvolver em detrimento de outra. Por fim, a Carta exprime a necessidade de se 
promover uma ampla reforma dos processos e sistemas educacionais, para tanto, 
sugere a elaboração de um programa mundial de educação ambiental6.

Dois anos depois, em outubro de 1977, acontece a I Conferência Intergover-
namental sobre Educação Ambiental, realizada em Tbilisi, Geórgia (ex-União So-
viética). Esta Conferência estabeleceu o ponto de partida de um programa interna-
cional de Educação Ambiental, iniciando-se, assim, um amplo processo em nível 
global, cuja orientação era criar condições para que a educação ambiental formal 
e não-formal se dirigisse a todos. Igualmente, deveria preparar o indivíduo para 
uma nova consciência sobre o valor da natureza e de suas responsabilidades7. 

As proposições de Tbilisi foram analisadas e referendadas na Conferên-
cia Internacional sobre Educação e Formação Ambiental, realizada em Moscou 
(1987), promovida pela UNESCO e pelo PNUMA (Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente). Ademais, discutiram-se, entre outros temas, formas para 
integrar a educação ambiental ao sistema educacional dos países, para capacitar 
docentes e discentes e para consolidar o acesso à informação. 

Em 1998, a Conferência de Tbilisi teve suas recomendações ratificadas na Con-
ferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade, realizada em Thessaloníki, 
Grécia. Neste momento, os conferencistas alertaram sobre a necessidade de se dar à 
educação os meios necessários para que ela pudesse cumprir seu papel formativo de 
um futuro sustentável e sobre a elaboração de planos de ações para educação formal e 
não-formal, com objetivos concretos para o ambiente e sustentabilidade8.  

Na América Latina, destacaram-se os seminários realizados em Bogotá 
(1976), Costa Rica (1979) e Buenos Aires (1988). Nesse último, recomendou-se 

4  CAMPOS, Luciana Ribeiro. Cobrança de água: uma nova fiscalidade? Os (des)caminhos da tributação ambiental. Dis-
sertação de Mestrado, Maceió, 2006, p. 14.
5  VALDAMERI, Adelar José. Educação Ambiental: um estudo de caso em escolas municipais. 84f. Dissertação (Mestrado 
em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa 
Catarina. Florianópolis, 2004. Disponível em www.eps.ufsc.br Acesso em 30/10/2006. 
6  Idem, ibidem, p. 18.
7  DIAS, Genebaldo Freire. Educação Ambiental. Princípios e práticas. 9 ed., São Paulo: Gaia, 2004.
8  Idem, ibidem, p. 198.
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que a educação ambiental fizesse parte integrante da política ambiental e levasse 
em conta o contexto de subdesenvolvimento da região latino-americana. 

Merece ênfase ainda a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento, realizada em junho de 1992, no Rio de Janeiro, na qual se tratou 
do problema do equilíbrio entre meio ambiente e desenvolvimento econômico. Re-
sultaram dessa conferência duas convenções: a Declaração do Rio e a Agenda 21. 

Percebe-se, assim, que a temática da educação ambiental está presente em 
diversas áreas e momentos históricos mundiais. Os reflexos das discussões engen-
dradas no cenário internacional são diretamente sentidos na legislação pátria, es-
pecialmente a partir das décadas de 80 e 90 quando formam elaborados inúmeros 
instrumentos normativos voltados à proteção do meio ambiente, tais como: a Lei 
6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), considerada um divisor 
de águas, porque, pela primeira vez, o país ganha um sistemático arcabouço legal 
de sustentação a uma política nacional do meio ambiente9; a Lei 7.347/85 (Lei da 
Ação Civil Publica); e a Lei 7.486/86 (Plano Nacional de Desenvolvimento), que 
dedicou capítulo especial à Política Ambiental.

Toda essa evolução legislativa aperfeiçoou-se com a promulgação da Cons-
tituição Federal de 198810, a qual dedicou um Capítulo do meio ambiente. Como 
bem interpreta o Ministro Antonio Herman de Vasconcelos e Benjamin11, o resul-
tado das transformações, substantivas e formais, obtidas com a promulgação da 
Carta de 1988, é a edição de uma nova estrutura jurídica de regência das pessoas 
e dos bens. Da autonomia jurídica do meio ambiente decorre um regime próprio 
de tutela, já não centrado nos componentes do meio ambiente como coisas e sim 
em um conjunto aberto de direitos e obrigações, de caráter relacional, que se de-
nomina de ordem pública ambiental. 

Na busca de se instalar no país, políticas públicas efetivas de proteção am-
biental voltadas para conscientização das pessoas físicas e jurídicas quanto à ne-
cessidade de adoção de práticas consumerista e de produção compatíveis com o 
desenvolvimento ecologicamente sustentável, encontra-se na educação, um forte 
aliado que possibilita a difusão e internalização da informação, do conhecimento, 
de valores, bem como o desenvolvimento de habilidades e de troca de experiên-
cias, num processo contínuo de formação de cidadãos e empreendimentos res-
ponsáveis pela preservação ambiental para o presente e para as futuras gerações. 
Não por outro motivo o legislador constituinte incluiu a educação ambiental como 
forma obrigatória para assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equi-
librado. Estas preocupações foram traduzidas, entre outros textos legais, em uma 
legislação criada especificamente para nortear as práticas sobre educação ambien-
tal: a Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 que institui a Política Nacional de Edu-

9  BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcelos e. A responsabilidade civil pelo dano ambiental no direito brasileiro e as 
lições do direito comparado. BDJur, Brasília, DF. Disponível em: www.bdjur.stj.gov.br/dspace Acesso em: 12 abri. 2007.
10  Nenhuma das Constituições anteriores havia abordado a temática ambiental de modo tão destacado. Somente a Emenda 
Constitucional  01/69 utilizou a expressão “ecológico” no seu art. 172.
11  BENJAMIN, Antonio Herman de Vasconcellos e. O meio ambiente na Constituição Federal de 1988. BDJur, Brasília, 
DF. Disponível em: www.bdjur.stj.gov.br/dspace. Acesso em: 12 abr. 2007.
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cação Ambiental. Passa-se a análise da educação ambiental e seus significados 
normativos, para em seguida analisar a educação ambiental não-formal.

3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL NÃO-FORMAL

A educação ambiental é sem dúvida uma das formas mais eficazes para im-
plementar uma transformação de uma ética humanista clássica, que desconsidera 
o valor intrínseco de plantas, animais, meio abiótico, ou seja, desconsidera a co-
munidade biótica12, a qual consagra o direito à existência e ao desenvolvimento 
natural de cada um dos seus elementos, para uma ética que abranja uma reper-
sonalização do Direto, a fim de reconhecer que o homem é responsável pela a 
proteção da natureza para gerações presentes e futuras13. O Direito passa a ser 
inspirado pela idéia de que o homem é o guardião da biosfera e não seu senhor 
(concepção oitocentista do direito de propriedade), por isso ao reconhecer o va-
lor intrínseco da comunidade biótica deverá positivar normas que possibilitem o 
equilíbrio ambiental.

A Lei nº 9.795/9914 , que vai ao encontro desta ética antropocêntrica alar-
gada, define a educação ambiental, em seu art. 1º, como sendo os processos por 
meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhe-
cimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida 
e de sua sustentabilidade. Esta definição reforça a idéia de que o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado deve ser defendido e preservado por intermédio de 
atitudes conscientemente adotadas em função de um processo contínuo de edu-
cação ambiental, seja no âmbito da educação ambiental formal, seja na educação 
ambiental não-formal15.

Portanto, “trata-se [educação ambiental] de uma forma de rever o papel do 
homem no mundo, de maneira a integrá-lo harmonicamente à natureza de acordo 
com novos valores éticos, incentivando-se o exercício da cidadania numa postura 
de solidariedade”16.

O desafio é, então, compreender essa dimensão educativa propiciada pela 
legislação, fazendo-se o corte epistemológico do assunto para centrar o vertente 
estudo na temática da educação ambiental, voltada para os espaços públicos não-
formais, a fim de que a amplitude demasiada não prejudique a presente análise, 
tencionando situar a educação ambiental não-formal no contexto das políticas pú-
blicas do Estado brasileiro, direcionadas ao aumento da racionalidade ambiental e 
do controle do exercido pelas Cortes de Contas sobre estas políticas.  

12  Conceito engendrado por Aldo Leopold em sua obra a Ética da Terra.
13  CAMPOS, Luciana Ribeiro. Cobrança de água: uma nova fiscalidade? Os (des)caminhos da tributação ambiental. Dis-
sertação de Mestrado, Maceió, 2006, p. 87.
14  BRASIL, Lei de Política Nacional de Educação Ambiental – Lei 9.795, de 24/04/1999, D.O.U. 28/04/99, Brasília/DF.
15  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 7 ed., São Paulo: Saraiva, 2006.
16  CAMPOS, Luciana Ribeiro. A educação ambiental formal: uma análise pontual. In: Repertório de Jurisprudência IOB 
– 1ª Quinzena de outubro de 2005, nº 19/2005, vol. I, p. 726.
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O art. 13 da Lei nº 9.795/1999 contém o conceito positivado de educação 
ambiental não-formal como sendo ações e práticas educativas voltadas à sensibi-
lização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e parti-
cipação na defesa da qualidade do meio ambiente.

Paulo de Bessa Antunes17 compreende a educação ambiental não-formal 
como um processo integrado e amplo que tem por objetivo capacitar os indivíduos 
para a ampla compreensão das diferentes repercussões ambientais das atividades 
humanas, habilitando-os a agir ativamente em defesa da qualidade ambiental.

Sob o aspecto não-formal, Édis Milaré18 indica a educação ambiental como 
ações de educação fora do ambiente escolar que contribuem para o aperfeiçoa-
mento da consciência sobre os problemas ambientais e busca de soluções práticas 
a partir da própria comunidade onde o cidadão está inserido.

Marta Varela Silva19 completa indicando que a educação ambiental não-for-
mal deve ser direcionada também aos movimentos comunitários, tais como mora-
dores de bairro e entidades trabalhistas.

Em razão da doutrina acima colacionada, percebe-se que a educação am-
biental não-formal é tratada como um processo contínuo de aprimoramento, rea-
lizado fora do âmbito escolar convencional, o qual traduz a aquisição de valores 
éticos e de benefícios fáticos para as comunidades que dela conseguem extrair 
práticas e habilidades voltadas para a melhoria de uma convivência pacífica e 
sustentável com o meio ambiente. 

Não são raros os programas públicos voltados à implementação de educação 
ambiental para além do seio das escolas, com vistas a aprimorar o conhecimento 
da sociedade. Para citar alguns, temos o ProNea – Programa Nacional de Educa-
ção Ambiental e Programas estaduais e municipais de educação ambiental, res-
pectivamente do Estado do Mato Grosso e do município do Rio de Janeiro, bem 
como Proasne dos municípios de Serrinha e Caraúbas no Rio Grande do Norte (os 
quais incluem verbas para a educação ambiental), o Programa de educação am-
biental para professores, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, nominado 
de “Vamos cuidar do Brasil com as escolas”, que também se propõe a capacitar 
membros da sociedade civil organizada. 

As políticas públicas de educação ambiental não-formal as quais são es-
tabelecidas por meio de instrumentos normativos devem ser avaliadas periodi-
camente, a fim de se aferir se os objetivos propostos e implementados com o 
dinheiro público, foram alcançados. A análise abrangerá a legalidade do gasto 
e a efetividade do programa para alcançar os objetivos propostos, pois não se 
admite um gasto do dinheiro público que não seja bem feito, em todos os seus 
aspectos. O objetivo da análise destes programas é contribuir para melhoria do 
desempenho dos órgãos que estão sobre a jurisdição dos Tribunais de Contas, 
bem como para melhor alocação dos recursos públicos, por meio da avaliação 

17  ANTUNES, Paulo de Bessa. Auditorias Ambientais: competências legislativas. In: Revista de Informação Legislativa. 
a. 35, n. 137, p. 119-124, jan./mar.1998.
18  MILARÉ, Edis. Op. Cit. p. 679.
19  SILVA, Marta Varela. TCMRJ: parceira com o meio ambiente. Revista TCMRJ, n.27, p. 10-12, ago. 2004. 



Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students 689

das dificuldades e implementação de recomendações e oportunidades de melho-
rias decorrentes de auditoria de natureza operacional.

Neste contexto os Tribunais de Contas têm a função primordial de avaliar 
estes programas, pois o controle externo destas políticas públicas é fundamental 
para aferir se atuação do administrador foi legal, legítima e econômica, a partir de 
três momentos distintos: a formulação, a execução e a avaliação. Apenas a título 
de esclarecimento afirme-se que a atividade de controle será realizada mediante 
auditoria de conformidade e auditoria operacional.

4. O CONTROLE ExTERNO DO MEIO AMBIENTE E OS TRIBUNAIS DE CONTAS

4.1 O Atual Perfil dos Tribunais de Contas

No Brasil o controle externo é exercido pelos Tribunais de Contas, órgãos 
autônomos e independentes, que não ocupam posição de subordinação ao Par-
lamento, mas de colaboração técnica com a respectiva Casa Legislativa20. Suas 
competências foram ampliadas com a Carta da República de 1988 para inserir ins-
trumentos fundamentais ao controle externo, inspeções e auditorias de natureza, 
não apenas financeira e orçamentária, como previa a Constituição de 1967, como 
também de natureza contábil, operacional e patrimonial.

Assim, potencializa-se o exercício da missão destas Cortes de Contas, pos-
sibilitando-se melhores e mais modernos instrumentos para fiscalizar a boa apli-
cação dos recursos e do patrimônio público, para que se confira à sociedade a 
satisfatória informação acerca do desempenho de seus gestores21.

As Cortes de Contas, ao agregar às suas práticas as modernas formas de 
auditoria operacional, passam a ter, assim, uma função essencial no sentido de 
preservação do meio ambiente, pois através destas auditorias, podem nortear a 
conduta do gestor público para aprimorar as políticas públicas e reduzir os impac-
tos ambientais das obras públicas, de forma a sinalizar oportunidades de melhoria 
a serem implementadas para a potencialização dos resultados e a recomendar cor-
reção de caminhos para que se alcance a proteção do meio ambiente.

Portanto, o controle externo, quando exercido com o objetivo de proteger o 
meio ambiente, através de práticas preventivas e corretivas, acaba por viabilizar a 
implementação da chamada educação ambiental não-formal.

É fundamental, neste momento, abrir um parêntese para traçar alguns mar-
cos acerca da atividade de controle externo das políticas públicas por intermédio 
das auditorias de natureza de conformidade e operacional, por serem estes os 
instrumentos essenciais à proteção ambiental. Deveras, é essencial compreender 
como a atividade de controle externo se realiza diante da avaliação de políticas 
públicas para que se possa caminhar no sentido de afirmar que estes instrumentos 
são também formas de se realizar a norma que determina a promoção da educação 
ambiental não-formal.

20  NASCIMENTO, Márcio Gondim. Op. Cit. p. 04.
21  CITADINI. Antonio Roque. O controle externo da administração pública. São Paulo: Max Limonad, 1995.
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5.2 O Controle Externo das Políticas Públicas

A gestão pública moderna tem como substrato a imprescindibilidade de um 
conteúdo ético, moral e legal por parte dos atores que a informam. Daí porque as 
políticas públicas – que “são programas de intervenção estatal a partir de siste-
matização de ação do Estado, voltadas para a consecução de determinados fins 
setoriais ou gerais, baseadas na articulação entre a sociedade, o próprio Estado e 
o mercado”22 – não devem se desviar desse conteúdo ético, moral e legal e se o 
fizerem devem ser reputadas nulas pelo órgão de controle externo.

É a própria Constituição de 1988 que define os limites da liberdade dos go-
vernos, não através de cláusulas gerais e abertas à interpretação judicial, as quais 
poderiam conduzir a um perigoso governo dos juízes, mas por meio de normas 
constitucionais que impõem limitações concretas aos Poderes da República.

Nesse sentido, o sistema representativo necessita da obtenção de um con-
senso mínimo em torno da legitimidade dos atos políticos praticados. Por isso, 
a execução de políticas públicas pelo administrador público encontra-se circuns-
crita em sua formulação pelo Poder Legislativo23. Advirta-se que “política aqui 
não conota, evidentemente, a política partidária, mas política num sentido amplo 
como atividade de conhecimento e organização de poder”24.

Portanto, para Ronald Dworkin a política trata de padrão normativo de con-
duta (“standard”) que assinala uma meta a alcançar, geralmente uma melhoria 
em alguma característica econômica, política ou social da comunidade, ainda que 
certas metas sejam negativas, pelo fato de implicarem que determinada caracte-
rística deve ser protegida contra uma mudança hostil25.

Assim, são necessárias a promulgação e a publicação de lei criando o pro-
grama, além de essencial previsão no Plano Plurianual26 e demais leis orçamentá-
rias, as quais deverão estabelecer: os objetivos e a finalidade a ser alcançada com 
a política pública; os critérios objetivos para seleção dos beneficiários - a fim de 
se respeitar o princípio isonômico; e a fonte de custeio das despesas.

Somente diante de um instrumento legal fixando, minimamente, os parâme-
tros acima mencionados, é que será possível exercer a atividade de controle exter-
no sobre os gastos públicos, para que se avaliem, inclusive, a efetividade e a racio-
nalidade da ação governamental, deflagrada no programa ou política pública.

A atividade de controle externo, então, será guiada por esses marcos legais, 
de forma que sempre que o administrador público se distanciar dos parâmetros tra-
çados normativamente haverá legitimidade material para que o Tribunal de Contas 

22  DIAS, Jean Carlos. Políticas públicas e  questão ambiental. Revista de Direito Ambiental. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, ano 8, n. 31, p. 117-135, jul./set. 2003, p. 121. Define Fabio Konder Comparato apud Maria Paula Dallari Bucci: “as 
políticas são instrumentos de ação dos governos - government by policies que desenvolve o government by law”. (BUCCI, 
Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 252).
23  No mesmo sentido: “Compete aos representantes do povo, isto é, ao Poder Legislativo e à direção política do governo a 
decisão sobre as políticas públicas”. BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: 
Saraiva, 2002, p. 249.
24 BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 242.
25  DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Tradução e notas Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 36.
26  Cf. art. 165, inc. I e §1º da CF/88 e art.  106, inc. I, §1º da Constituição do Estado.
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atue no sentido de inibir e sancionar as práticas que assim procederem. Desta forma, 
o controle externo das políticas públicas observará, como já referido três momentos 
distintos: a formulação, a execução e a avaliação. Esta atividade de controle será 
realizada mediante auditoria de conformidade e auditoria operacional. 

A auditoria de conformidade verificará se o que foi previsto normativamente 
está sendo cumprido racionalmente de fato, atendendo-se aos princípios da lega-
lidade, legitimidade e economicidade.

A auditoria operacional avaliará os resultados alcançados com os progra-
mas implantados. Esta atividade de controle externo abrange duas modalidades: 
a auditoria de desempenho operacional e a avaliação de programa. O objetivo da 
auditoria de desempenho operacional é examinar a ação governamental quanto 
aos aspectos da economicidade, eficiência e eficácia, enquanto a avaliação de pro-
grama busca examinar a efetividade dos programas e projetos governamentais.

Assim, a auditoria ambiental é uma espécie de auditoria operacional, cons-
tituindo um procedimento de exame e avaliação periódica quanto à eficiência dos 
meios empregados para se atingir os objetivos projetados em normas. Arildo da 
Silva Oliveira e Daniel Levi de Figueiredo Rodrigues27 alegam que a auditoria am-
biental é o conjunto de procedimentos de avaliação do tratamento dispensado ao 
meio ambiente quando do planejamento, implantação e operação de um determina-
do empreendimento público, seja uma obra pública, seja uma política pública.

As acepções expendidas a respeito da auditoria ambiental permitem vê-la como 
um instrumento permanente de averiguação da conformidade dos atos administrativos 
para com a legislação ambiental pertinente, bem como para avaliação das políticas pú-
blicas. Isto aponta para a conclusão de que as auditorias não devem ser vistas apenas 
como um instrumento de controle, mas um instrumento de gestão, hábil para oferecer 
soluções e atitudes necessárias à prevenção e/ou correção de ações equivocadas.

Assim, a realização de auditorias ambientais nortearia e educaria o gestor 
público quanto às restrições e exigências ambientais a serem observadas por em-
preendimentos públicos importantes28.

Compreende-se dessa forma, que o controle externo empreendido através 
das auditorias ambientais, realizadas pelas Cortes de Contas, constituem grande 
arma na luta pela proteção ao meio ambiente, na medida em que expõe os even-
tuais impactos negativos gerados pela não preservação da ordem natural, bem 
como indica as oportunidades de melhorias das políticas públicas e recomenda a 
correção de eventuais erros.  

Nesse nível, as auditorias ambientais realizadas pelos Tribunais de Contas podem 
permitir a concretização dos procedimentos necessários à função pedagógico-preven-
tiva essencial à implementação de um processo educativo dentro da sociedade.

Portanto, se educar é modificar comportamentos e valores, as recomenda-
ções determinadas pelos Tribunais de Contas, decorrentes auditorias ambientais, 
ajustam-se perfeitamente no comando contido no art. 13 de Lei 9.795/99.

27  OLIVEIRA, Arildo da Silva. RODRIGUES, Daniel Levi de Figueiredo. Op. Cit. p. 27.
28  OLIVEIRA, Arildo da Silva. RODRIGUES, Daniel Levi de Figueiredo. Op. Cit. p. 24.
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Dessa maneira, fica caracterizada a possibilidade do pleno exercício das 
auditorias ambientais enquanto método legítimo e capaz de instituir, através de 
rotinas específicas e bem planejadas, práticas educacionais voltadas à prevenção 
e proteção do patrimônio ambiental público. Tal inovação operacional, delegada 
aos Tribunais de Contas, permite que esses órgãos se qualifiquem com um dos 
atores principais no processo de conscientização e sensibilização coletiva sobre 
as questões ambientais.

Com os argumentos acima expostos, impõe-se afirmar que o caráter pedagó-
gico-preventivo das auditorias ambientais encontra esteio legal no art. 13 da Lei nº 
9.795/99, pois reproduz no ambiente educacional não-formal a geração de estímu-
los suficientes, para a formação de um consciente coletivo sobre a importância da 
biodiversidade natural brasileira, rompendo, assim, a inércia que até então os Tribu-
nais de Contas brasileiros tinham em relação aos problemas aqui comentados.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 As auditorias ambientais são importantes meios de combate à degradação do 
meio ambiente e devem ser realizadas de maneira planejada, contínua, a fim de 
representarem uma eficiente estratégia para atuação dos Tribunais de Contas, en-
quanto protetores do meio ambiente;

5.2 A conseqüência dessas ações é a promoção da educação ambiental não-formal 
junto às comunidades, pois promovem a disseminação do conhecimento conscien-
te sobre o meio ambiente e a necessidade de preservá-lo como sustentabilidade;

5.3 A Lei nº 9.795/99 fortalece a necessidade de empreender-se auditorias am-
bientais, porque estas tem a função de formar gestores responsáveis pelo desen-
volvimento ecologicamente sustentável.
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1. INTRODUÇÃO

O ordenamento jurídico brasileiro é dotado de diversos instrumentos que 
tutelam o meio ambiente. Já na Constituição Federal encontramos um capítulo 
intitulado “Do Meio Ambiente”, que determina a definição, em todas as unidades 
da Federação, de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos (art.225, § 1º, III).

Tais espaços, segundo SILVA (2003), consistem em áreas públicas ou priva-
das sujeitas, pela lei, a um regime jurídico de interesse público que vise à preser-
vação da integridade dos recursos naturais e dos ecossistemas ali inseridos. Den-
tre estes espaços, encontram-se a Reserva Legal, a Reserva Extrativista (RESEX) 
e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS), estas últimas encaixam-se 
na categoria de Unidades de Conservação de Uso Sustentável. Cada um desses 
espaços possui suas particularidades e semelhanças entre si, mas não são coinci-
dentes, eles são únicos e não podem ser confundidos.

Daí que ultimamente surgiu na doutrina uma discussão acerca da possibili-
dade de coexistir Reserva Legal em RESEX ou em RDS. Seria possível instituir 
a Reserva Legal nessas Unidades de Conservação?

Este debate adquire grande relevância do ponto de vista ambiental, ao cons-
tatarmos que as unidades de conservação de uso sustentável ocupam por volta 
de 5,52% do território brasileiro, sendo que se estima a área coberta apenas por 
aquelas federais em aproximadamente 33 milhões e meio de hectares1. Também 
do ponto de vista social há estimável repercussão, tendo em vista que a existên-
cia de Reserva Legal nas referidas unidades afetaria diretamente as milhares de 
famílias tradicionais ali residentes.

1  Dados do site do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA), em 28/03/2007.
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Este artigo traz a presente questão à tona, e busca levantar considerações que 
possam contribuir na construção de um entendimento mais consolidado sobre a maté-
ria. Para isso, primeiramente, discorremos brevemente a respeito de cada uma dessas 
áreas protegidas, relevando os pontos que julgamos mais pertinentes aos propósitos do 
artigo. Após, adentramos no questionamento principal, abordando em tópicos separa-
dos os nossos argumentos. E, finalmente, trazemos uma breve conclusão sistematiza-
da, com os entendimentos finais surgidos no decorrer deste trabalho.

2. RESERVA LEGAL

O Código Florestal (Lei 4.771, de 1965)2 instituiu em seu texto normativo o 
instituto da Reserva Legal, o qual definiu como sendo a “área localizada no inte-
rior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, 
necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação 
dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção 
de fauna e flora nativas” (art. 1º, § 2º, III). 

Isto é, o Poder Público, visando à proteção da fauna e flora nativas e os be-
nefícios que dela decorrem, reservou um percentual de cada imóvel rural, onde 
não é permitida a supressão (leia-se: corte raso) das florestas e outras formas de 
vegetação, autorizando apenas a utilização sustentável dos recursos naturais.

Desta conceituação é possível notar que o fundamento legitimador da Re-
serva Legal é a sua importância na conservação dos processos ecológicos e da 
biodiversidade, na medida em que mantém uma parte do imóvel rural imune à 
exploração irrestrita do homem. 

Vale lembrar, contudo, que a Reserva Legal não pretende inviabilizar o acesso 
aos recursos naturais do espaço onde está instituída, e sim regular o seu uso de forma 
racional sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios e crité-
rios técnicos e científicos estabelecidos pela Administração Pública (art. 16, § 2º) 3.

Ressalta-se ainda o caráter geral da Reserva Legal, ou seja, em princípio, 
ela vale para todos os imóveis rurais. Além de que, atualmente, ela consagra não 
apenas as florestas, mas também as demais formas de vegetação. No entanto, 
conforme o caput do artigo 16 do Código, a Reserva Legal não incide nas áreas 
de preservação permanente, nem nas sujeitas a regime de utilização limitada e nas 
que são objeto de legislação específica. 

A Reserva Legal também possui como características a perpetuidade e a 
imutabilidade. Quer dizer que, após a sua obrigatória averbação à margem de 
inscrição de matrícula do imóvel no registro competente, a Reserva Legal não 
poderá ter a sua destinação modificada, independentemente de transmissão ou 
desmembramento do imóvel onde se situa (art. 16, § 8º).

2  Os atuais dispositivos do Código Florestal referentes à Reserva Legal sofreram recente modificação com o advento da 
Medida Provisória 2166-67, de 2001, que ainda se encontra em vigor.
3  O plano de manejo florestal sustentável previsto no Código Florestal é atualmente regulamentado pelo Decreto nº 5.975, 
de 2006.
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Por fim, enfatiza-se a obrigatoriedade da Reserva Legal, seja de mantê-la, 
seja de restituí-la, caso se encontre degenerada. Esta restituição pode ocorrer atra-
vés de recomposição, regeneração natural ou compensação. A obrigação alcança 
tanto o proprietário do imóvel quanto o posseiro, este último através do Termo de 
Ajustamento de Conduta (art. 44 e parágrafos).

3. RESERVA ExTRATIVISTA

Surgida a partir da luta pela reforma agrária dos seringueiros, a RESEX 
hoje é regulada pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei 
9.985, de 2000).

Integrante do grupo das unidades de conservação de uso sustentável, a RE-
SEX consiste na “área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja 
subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de 
subsistência e na criação de animais de pequeno porte” (art. 18).

A partir dessa definição, percebe-se logo que a RESEX está concebida sob 
dois fundamentos: social e ecológico, pois, se de um lado, ela abriga e garante 
direitos às populações extrativistas tradicionais, na medida em que lhes reconhece 
a posse da unidade, de outro lado, também promove a proteção aos recursos na-
turais ali existentes, uma vez que, tradicionalmente, estas famílias realizam uma 
exploração de baixo impacto ambiental. A RESEX busca, então, integrar homem 
e natureza, numa convivência não-predatória e benéfica para ambos, protegendo 
o meio de vida e a cultura das populações extrativistas tradicionais e assegurando 
o uso sustentável dos recursos naturais da área. 

As terras compreendidas pela RESEX são de domínio público, e seu uso é 
concedido às populações extrativistas tradicionais através de Contrato de Conces-
são de Direito Real de Uso, assinado entre a Administração Pública e a entidade 
representante dessas famílias tradicionais. Posteriormente, a entidade representante 
irá assinar com cada morador um contrato de Autorização de Uso. Estes contratos 
vinculam as famílias a se submeterem às exigências e restrições da Administração 
Pública, bem como a um Plano de Manejo incluso no contrato de concessão, elabo-
rado conjuntamente por essas populações e o Poder Público (art. 18, § 1º) 4. 

No Plano de Manejo, constam, em síntese, as atividades a serem pratica-
das pelos moradores da Reserva, as quais devem respeitar a sustentabilidade dos 
recursos naturais e estar de acordo com a legislação ambiental vigente. Nestas 
condições, até mesmo a exploração comercial de recursos madeireiros pode ser 
admitida, desde que ocorra em situações especiais e complementares às demais 
atividades desenvolvidas na Reserva (art. 18, § 7º). Caso o Plano de Manejo seja 
infringido, a sanção pode chegar até à perda da concessão.

4  Segundo Hely L. Meirelles, “a concessão de direito real de uso é o contrato pelo qual a Administração transfere o uso 
remunerado ou gratuito de terreno público a particular, como direito real resolúvel, para que dele, para que dele se utilize 
em fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, cultivo da terra, ou qualquer outra exploração de interesse 
social. É o conceito que se extrai do art. 7º do Dec.-lei federal 271, de 28.2.67, que criou o instituto entre nós”. No caso da 
Reserva Extrativista, a concessão é a título gratuito e a finalidade é de interesse social.
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4. RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O SNUC incluiu também dentro da categoria de Unidades de Conservação 
de Uso Sustentável a RDS. 

O artigo 20 do SNUC estabeleceu que a RDS “é uma área natural que abri-
ga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de 
exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados 
às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na pro-
teção da natureza e na manutenção da diversidade biológica”.

Conforme observa SANTILLI (2005), as concepções de RESEX e de 
RDS são semelhantes, porém o que os diferencia são os seus elementos pro-
pulsores. Enquanto que naquela, o componente social assume força maior 
para legitimação da unidade, nesta, é o componente ambiental que ganha 
peso na fundação da Reserva. Tanto essa argumentação é verdadeira que na 
descrição dos objetivos básicos da RESEX comenta-se primeiro a respeito 
das populações tradicionais para depois citar a proteção aos recursos natu-
rais, e na descrição da RDS retrata-se primeiramente a preocupação com a 
preservação da natureza5.

Uma outra diferença é quanto às populações tradicionais nelas inseridas. 
A RESEX é instituída apenas para as populações tradicionais extrativistas, e a 
RDS não exige essa especificidade, referindo-se apenas a populações tradicionais. 
Nesse sentido, é possível afirmar que a RESEX é uma espécie de unidade de con-
servação, da qual a RDS é gênero.

No restante, a RDS possui características muito semelhantes à RESEX, 
tais como a dominialidade pública das terras onde são instituídas; a concessão 
de posse às populações tradicionais através de contrato de concessão de direi-
to real de uso; a submissão dessas famílias a restrições e obrigações impostas 
pelo Poder Público, bem como ao Plano de Manejo conjuntamente elaborado, 
dentre outros. 

5. RESERVA LEGAL VERSUS RESEx E RDS

De posse do breve ensaio acerca de cada instituto, percebem-se similitudes 
e diferenças da Reserva Legal com RESEX e RDS. Então, cabe a nós perguntar: 
pode a Reserva Legal ser aplicada simultaneamente a RESEX ou a RDS? A insti-
tuição daquela implica na exclusão destas? 

5  “Art. 18. A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se 
no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte, e tem como 
objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos 
naturais da unidade.” e “[art.20] § 1º. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a 
natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos 
e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e 
aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações” (grifos nossos).
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5.1 Regime

A primeira discussão gira em torno do regime da Reserva Legal. Seria ele 
compatível com o regime da RESEX e RDS?

Como se sabe, a RESEX e a RDS são bens de uso especial, ou seja, se 
submetem ao regime de direito público, são destinadas a fins públicos, isto é, pos-
suem uma afetação pública, e estão fora do comércio jurídico de direito privado6 
enquanto mantiverem essa característica. Logo, para saber se a Reserva Legal é 
compatível com a RESEX e a RDS, deve-se verificar a possibilidade daquela coe-
xistir com o regime de direito público e com a afetação dessas áreas7.

Sob essa linha de raciocínio, analisando os dispositivos referentes à Reserva 
Legal, verifica-se um caráter essencialmente privado. Basta observar, por exemplo, 
as já comentadas características da perpetuidade e imutabilidade a ela atribuídas8, 
que surgiram a partir da possibilidade de colocar a propriedade onde se encontra a 
Reserva Legal à disposição do comércio jurídico. Ora, como justificar então a per-
petuidade e imutabilidade da Reserva Legal em RESEX e RDS se estas, enquanto 
mantiverem a afetação pública, não estão à disposição deste comércio? 

Entra-se num contra-senso: aplicar a perpetuidade e imutabilidade a essas uni-
dades seria admitir que estas estariam à disposição do comércio jurídico, o que só 
poderia acontecer se a afetação pública da RESEX e da RDS – intrínseca a elas – fosse 
afastada, descaracterizando as mesmas; ou não admitir a disposição dessas unidades 
ao comércio jurídico, o que seria esvaziar o conteúdo da perpetuidade e imutabilidade, 
próprios da Reserva Legal, descaracterizando assim esta última também.

Logo, percebe-se que o regime da Reserva Legal, não contempla adequa-
damente a RESEX e a RDS, pois em muitas situações as características de uma 
vão contra as características da outra. Nesse caso, uma eventual imposição destes 
dispositivos a estas unidades acabaria por descaracterizar ou uma ou outra. 

Nesse sentido, entendemos que a Reserva Legal não é compatível apenas 
com a RESEX e a RDS. 

5.2 Fundamentos legitimadores

Como dito no tópico anterior, há também de se fazer considerações acerca 
da afetação atribuída a RESEX e a RDS quando se analisa se nelas pode existir 
Reserva Legal.

Para adentrar nesse tema, cabe ressaltar argumento de MANTOVANI e BE-
CHARA (1999) ao defenderem a lógica na exclusão das Áreas de Preservação Per-

6  Segundo Di Pietro, comércio jurídico de direito privado é qualquer relação jurídica regida pelo direito privado, tais como 
compra e venda, doação, permuta, hipoteca, penhor, comodato, locação, posse ad usucapionem etc.
7  A questão da afetação da RESEX e da RDS será melhor discutida na próxima seção.
8  Apesar de já ter sido mencionado o dispositivo que trata da perpetuidade e imutabilidade da Reserva Legal, decidimos 
transcrevê-lo aqui para melhor visualização e entendimento: art. 8º, do Código Florestal: “A área de reserva legal deve ser 
averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de 
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com as 
exceções previstas neste Código” (grifo nosso). 
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manente do cômputo da Reserva Legal9. Explicam eles que uma não dispensa a 
existência da outra, e vice-versa, pois elas possuem fundamentos diferentes: “...
enquanto a existência das Reservas Legais tem como justificativa a preservação da 
diversidade florística e faunística e equilíbrio ecológico da localidade, a razão de ser 
das APPs é a proteção que elas conferem às águas e ao solo, haja vista impedirem a 
erosão, o assoreamento dos rios, o deslizamento de morros, alagamentos, etc.”.

Ou seja, a doutrina entende ser de alta relevância o conhecimento dos fundamen-
tos legitimadores, dos objetivos desses institutos para decidir pela sua existência ou não. 
Apliquemos então este entendimento à questão da afetação da RESEX e da RDS. 

Enquanto Unidades de Conservação de Uso Sustentável, essas Reservas são 
afetadas à proteção da biodiversidade e do meio de vida e cultura das populações 
tradicionais. Apesar da já mencionada diferença entre seus elementos propulso-
res, os objetivos das duas permanecem iguais, de combinar o elemento social e o 
ambiental num mesmo espaço de forma harmoniosa. 

Então, relacionando os argumentos legitimadores da RESEX e da RDS com 
os da Reserva Legal, qual seja, a proteção da biodiversidade, percebemos que 
entre eles há pontos em comum. 

Na verdade, podemos dizer que os fundamentos da RESEX e da RDS são 
mais específicos se comparados aos da Reserva Legal, uma vez que, enquanto 
estes cuidam da proteção à biodiversidade, aqueles se preocupam com a proteção 
à diversidade biológica conjugada à diversidade sociocultural.

Então cabe a pergunta: tendo em vista que os objetivos da Reserva Legal são 
mais genéricos em relação aos objetivos da RESEX e da RDS, qual seria a finali-
dade prática de se instituir aquela nessas unidades? Não seria extremo formalismo 
exigir que um mesmo espaço possua dois instrumentos de tutela de objetos coin-
cidentes? A simples criação da RESEX ou da RDS já não bastaria para assegurar 
a proteção que a Reserva Legal está imbuída a oferecer?

Entendemos que os objetivos da Reserva Legal possuem pontos em comum 
com os da RESEX e da RDS, e que, a princípio, a coexistência delas não afetaria a 
destinação das referidas Unidades de Conservação. No entanto, devido aos fins mais 
específicos da RESEX e da RDS, a instituição simultânea num mesmo espaço não 
teria nenhuma finalidade prática e extrairia a razão de ser da Reserva Legal, pois no 
fim das contas, esta iria proteger algo que já seria caracteristicamente tutelado pela 
instituição de qualquer uma daquelas. Não passaria, pois, de extremo formalismo. 

5.3 Processo de legalização e acesso aos recursos naturais

Já foi levantada a irrelevância da instituição de Reserva Legal em RESEX 
e RDS em função dos seus fundamentos. Nesta seção, convém destacar outra 
observação, no que concerne à legalização desses espaços e sua relação com a 
viabilidade de acesso aos recursos naturais.

9  Como previamente afirmado, as Áreas de Preservação Permanente consistem em exceção à Reserva Legal (ir à seção 2 
deste artigo).
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Para a legalização da Reserva Legal, deve o proprietário ou posseiro averbá-
la no registro de imóveis competente, com o preenchimento das devidas exigên-
cias técnicas e jurídicas10. Ademais, para explorar a área, deve também apresentar 
o Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS11. 

Quanto à legalização da posse e do uso da RESEX e da RDS, as populações 
tradicionais devem atender aos requisitos jurídicos e técnicos necessários à cria-
ção da respectiva unidade de conservação, além de obedecerem a uma série de 
normas estabelecidas na legislação, no Plano de Manejo e no contrato de conces-
são de direito real de uso (SNUC, art. 23, e parágrafos) 12. Ressalte-se que além 
do processo de instituição dessas unidades possuir mais etapas que o da Reserva 
Legal, os seus Planos de Manejo tendem a ser mais exigentes que o Plano de Ma-
nejo da Reserva Legal, em virtude dos seus objetivos mais específicos. 

Apesar dos reconhecidos avanços legais acerca do uso sustentável dos re-
cursos florestais e da inclusão das populações tradicionais, ainda existem recor-
rentes críticas a respeito dos seus processos de legalização. Apontam-se o ex-
cesso de exigências normativas por parte da Administração Pública, as lacunas 
existentes no ordenamento jurídico brasileiro, a falta de uma visão integrada 
do manejo florestal e da agricultura, como alguns dos problemas que acabam 
tornando muito complexo e burocrático o processo para regularizar esses espa-
ços juridicamente tutelados. No caso da RESEX e da RDS os obstáculos para 
criação, implantação e gestão destas unidades afetam diretamente as populações 
tradicionais, posto que dificultam a regularização de suas situações, deixando as 
mesmas marginalizadas13.

Se considerarmos então, que as populações tradicionais já enfrentam várias 
dificuldades para o manejo florestal em suas reservas tendo ‘apenas’ que cumprir 
as demandas dos seus respectivos processos de legalização, como se poderia exi-
gir delas também a instituição da Reserva Legal em seus territórios, sabendo que 
dessa exigência decorreriam mais obrigações a serem cumpridas? Incluí-la não 
seria contribuir para tornar o processo de legalização ainda mais complexo e mais 
limitador para o acesso aos recursos naturais pelas populações tradicionais? 

Compreendemos que uma eventual exigência de instituição da Reserva Legal 
em RESEX ou em RDS contribuiria na burocratização e na inviabilidade do processo 
de regularização dessas unidades e, conseqüentemente, agiria como mais um fator li-
mitador ao acesso aos recursos naturais pelas populações tradicionais. Acabaria, pois, 
gerando uma contradição, na medida em que configuraria num entrave à efetivação 
dos direitos dessas famílias, justamente num espaço idealizado para promovê-la.

10  Dentre as exigências estão: a comprovação da propriedade do imóvel ou da sua justa posse, bem como apresentação de 
documentos assinados por responsáveis técnicos a respeito do imóvel rural, esclarecendo, por exemplo, a localização do 
mesmo e as suas características ecológicas básicas (Lei 4771/65, art.16, §§ 8º e 10º).
11  Segundo o Dec. nº 5.975, de 2006, art. 2º, parágrafo único, Plano de Manejo Florestal Sustentável é o “documento 
técnico básico que contém as diretrizes e procedimentos para a administração da floresta, visando a obtenção de benefícios 
econômicos, sociais e ambientais”.
12   O Decreto nº 4340, de 2002, trata da criação e do plano de manejo das Unidades de Conservação. O MMA dispõe em 
seu site um roteiro básico para criação de Unidades de Conservação (ver referência bibliográfica). 
13  Saiba mais sobre as dificuldades de legalização do manejo florestal em BENATTI (2002); SILVA... [et. al] (2000); 
VIANA e SALES (2006).
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5.4 Código Florestal

Finalmente, a última consideração a ser feita refere-se à questão legal. Como 
o atual Código Florestal vê a presença de Reserva Legal em RESEX e RDS?

Vejamos: a última alteração sofrida pelo atual Código Florestal, no que con-
cerne a Reserva Legal, adveio da edição da Medida Provisória 2166-67, de 2001, 
que trouxe nova redação ao seu artigo 16.

Analisando o novo texto legal do caput deste artigo, notamos que este acres-
centa como ressalva à Reserva Legal as florestas e outras formas de vegetação que 
são “objeto de legislação específica” 14. 

Ora, tanto a RESEX quanto a RDS são submetidas à legislação específica, 
vez que o SNUC estabeleceu regimes específicos ao manejo sustentável das suas 
florestas e demais formas de vegetação.

Dessa maneira, conclui-se que o Poder Público, ao incluir como ressalva 
à Reserva Legal a flora que é objeto de legislação específica, quis ele inserir aí 
também a RESEX e a RDS.

SILVA (2003) adota este mesmo posicionamento, afirmando que quando se 
fixa a área de Reserva Legal “significa isso que ela (flora) não pode ser suprimida 
(...), sem prejuízo (no entanto) de incidência de legislações específicas, como é, 
por exemplo, a Lei 9.985, de 2000, onde encontramos regimes específicos para 
diversas formas de florestas e outras formas de vegetação integrantes de unidades 
de conservação, como (...) reservas extrativistas, etc.”. 

Portanto, quanto ao Código Florestal, também não se tem por admitida a 
instituição de Reserva Legal em RESEX ou em RDS.

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 O regime da Reserva Legal é de caráter essencialmente privado, daí que não 
contempla adequadamente a RESEX e a RDS.

6.2 A Reserva Legal perderia a razão de ser na RESEX ou na RDS, pois a simples 
criação destas bastaria para assegurar a proteção oferecida por aquela, vez que as 
referidas unidades de conservação possuem objetivos mais específicos que englo-
bam os da Reserva Legal.

6.3 A exigência de Reserva Legal em RESEX e RDS contribuiria para intrincar 
o já complexo processo de legalização dessas unidades, limitando ainda mais o 
acesso aos recursos naturais pelas populações tradicionais. Seria, pois, um entrave 

14  A antiga redação do caput do art. 16 dispunha: “As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização 
limitada e ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são suscetíveis de exploração, 
obedecidas as seguintes restrições:”, e a nova redação trazida pela MP 2166-67/01 era a seguinte: “As florestas e outras 
formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas 
ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, 
a título de reserva legal, no mínimo:”.
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à efetivação dos direitos dessas populações, justamente num espaço idealizado 
para promovê-la.

6.4 O Código Florestal prevê como ressalva à Reserva Legal as florestas e outras 
formas de vegetação que são objeto de legislação específica, do que se depreende 
a intenção do Poder Público em incluir aí a RESEX e a RDS, na medida em que 
elas consistem em objeto de regime específico estabelecido pelo SNUC.

6.5 Destarte, por todas as conclusões obtidas, afirma-se a impossibilidade da exis-
tência de Reserva Legal, seja em RESEX, seja em RDS.
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1. O ALERTA GLOBAL DA COMUNIDADE CIENTÍFICA PARA A CRISE CLIMÁTICA

Diante das atuais evidências científicas, não há mais como ignorar o proces-
so de mudança climática do planeta. O problema é decorrente do agravamento do 
efeito estufa, causado pelo aumento da concentração de certos gases na atmosfe-
ra, os chamados gases de efeito estufa (GEEs)1, pois estes impedem a liberação 
para o espaço do calor da radiação solar refletida na superfície terrestre. Como 
conseqüência, observa-se uma elevação gradual da temperatura global. Somente 
no último século, o aquecimento registrado foi de 0,6°C. 

É importante ressaltar que a presença de GEEs na atmosfera é um fator 
natural e possibilita a existência das formas de vida conhecidas atualmente, pois 
mantém a temperatura média do planeta em aproximadamente 16oC. Caso esse 
fenômeno não ocorresse, o mundo estaria coberto de gelo, com uma temperatura 
média em torno de 15°C negativos. Portanto, o efeito estufa, por si só, não é pre-
judicial. O problema reside na sua intensificação. 

A partir de 1750, ano que marca o início da 1a Revolução Industrial, as 
concentrações atmosféricas globais de GEEs aumentaram consideravelmente, 
principalmente devido à queima de combustíveis fósseis e à mudança no uso da 
terra. A interferência humana sobre o clima do planeta é notória, como se denota 
dos estudos baseados em testemunhos de gelo de milhares de anos. 

Um exemplo disso é a análise da concentração atmosférica de dióxido de 
carbono (CO2), o GEE com as taxas de emissão mais significativas para o pro-
cesso de aquecimento global. Enquanto os valores pré-industriais da presença 
de CO2 na atmosfera atingiam 280 ppm, os registros do ano de 2005 apontavam 

1  O Protocolo de Quioto contemplou, no seu Anexo A, os seis principais gases de efeito estufa, deixando de fora os contro-
lados pelo Protocolo de Montreal. São eles: Dióxido de Carbono (CO

2
), Metano (CH

4
), Óxido Nitroso (N

2
O), Hidrofluorcar-

bonos (HFCs), Perfluorcarbonos (PFCs) e o Hexafluoreto de Enxofre (SF
6
). 
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cerca de 379 ppm e, desde então, esse valor só aumentou2. Nos últimos 650.000 
anos, nunca foi registrada uma concentração tão alta de CO2 na atmosfera, exor-
bitando demasiadamente a faixa natural (180 ppm a 300 ppm) do citado período.

Em fevereiro de 2007, o IPCC3 divulgou um sumário para formuladores de 
políticas de seu 4o relatório sobre a mudança do clima, causando grande repercus-
são internacional. O documento conclui que há 90% de chance de o aquecimento 
global observado no último século ter sido causado pela ação antrópica. Observa-
se, portanto, um aumento expressivo de certeza cientifica, comparado ao divulga-
do no 3o Relatório, em 2001, quando o percentual era de 66%.

O IPCC estima que a temperatura global aumentará em torno de 2°C a 4,5°C 
até o final deste século. Somente para as próximas duas décadas, as projeções 
apontam um aquecimento de 0,2°C por década. Além disso, mesmo que as concen-
trações de GEEs se mantivessem constantes nos níveis do ano 2000, a temperatura 
continuaria subindo por volta de 0,1ºC por década, pois os GEEs permanecem 
na atmosfera por vários anos antes de serem dissipados. Pode-se dizer, por isso, 
que a mudança climática já é um fenômeno irreversível, por causa do volume de 
GEEs emitido durante a história. O esforço internacional busca  alcançar o melhor 
cenário das projeções de temperatura global, bem como viabilizar uma adaptação 
da humanidade às novas condições climáticas adversas que forem inevitáveis.    

O nível dos oceanos já está se elevando, pois estes têm absorvido mais de 
80% do calor acrescentado ao sistema climático, causando a expansão térmica da 
água do mar. O aumento da temperatura da superfície oceânica pode estimular a 
incidência de eventos climáticos extremos, como os ciclones tropicais no Atlân-
tico Norte. A tendência é que fenômenos semelhantes ocorram em outras regiões 
do planeta, mesmo em locais onde historicamente a ocorrência desses eventos 
naturais seja rara ou inexistente.   

Ademais, o derretimento do gelo está se intensificando na Groelândia, na 
Antártida e em outras regiões frias, também contribuindo para o aumento do nível 
do mar. Em razão disso, diversas áreas costeiras e ilhas serão afetadas com a di-
minuição da faixa de litoral, além de sofrerem com os prejuízos de ressacas cada 
vez mais rigorosas.

Mudanças nos padrões do vento, da precipitação, das correntes marítimas 
e da temperatura, provocarão uma profunda transformação no equilíbrio climá-
tico global, aumentando a ocorrência tanto de ondas de calor e fortes estiagens, 
como de tempestades e enchentes, comprometendo, por exemplo, a agricultura de 
algumas regiões e, conseqüentemente, a produção de alimentos. O aquecimento 
global também resultará na extinção de milhões de espécies, afetando diversos 
ecossistemas e destruindo grande parte da biodiversidade do planeta.

2  ppm (partes por milhão): a razão do número de moléculas de gases de efeito estufa em relação ao número total de molécu-
las de ar seco. Assim, 280 ppm significam 280 moléculas de um gás de efeito estufa por milhão de moléculas de ar seco.
3  IPCC é a sigla em inglês para Intergovernamental Panel on Climate Change, ou seja, Painel Intergovernamental de 
Mudança do Clima. Cf. IPCC (2007). Mudança do Clima 2007: a Base das Ciências Físicas - Sumário para os Formula-
dores de Políticas. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/12917.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2007.



Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students 705

2. O CONTExTO NEGOCIADOR DA CONVENÇÃO-qUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE 
MUDANÇA DO CLIMA (UNFCCC)4

Pode-se dizer que o primeiro esforço internacional para combater a mudan-
ça do clima foi a criação do IPCC, em 1988, pelo PNUMA (Programa das Na-
ções Unidas para o Meio Ambiente) e pela OMM (Organização Meteorológica 
Mundial). Reunindo diversos membros da comunidade científica, o IPCC vem 
desenvolvendo estudos e projeções para avaliar as mudanças climáticas, sendo 
o principal órgão científico do tema. Após seu 1º relatório, divulgado em 1990, 
constatou-se a necessidade da tomada de decisões para diminuir os riscos de uma 
alteração significativa do clima.

As evidências científicas do 1º Relatório do IPCC ainda eram bastante su-
perficiais em relação ao estágio de conhecimento atual, principalmente sobre a 
contribuição antrópica no processo de elevação da temperatura global. No en-
tanto, decisões precisavam ser tomadas mesmo antes da compreensão de todos 
os fatores científicos intrínsecos, a fim de evitar um distúrbio intenso do sistema 
climático. A mudança do clima, portanto, é um claro exemplo de como a ciência 
já não é capaz de responder precisamente aos questionamentos necessários para 
a formulação de políticas públicas. O problema deve ser pensado em termos de 
risco e não de certeza5. 

O discurso cético, por outro lado, prega a inação diante do aquecimento glo-
bal, justificando-a pela falta de dados científicos de comprovação irrefutável6. Um 
flagrante equívoco, pois uma análise correta do problema deve observar dois fatores 
essenciais: probabilidade e conseqüências. A partir dos dados atuais disponíveis, já 
existe um consenso científico de que é melhor agir rapidamente, pois não é aceitável 
suportar os riscos de uma elevação descontrolada da temperatura global.

A urgente necessidade de criação de um acordo internacional para estru-
turar um regime de cooperação entre os países, objetivando a estabilização da 

4  UNFCCC é a abreviação em inglês para United Nations Framework Convention on Climate Change, ou seja, Conven-
ção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima (CQNUMC). Cf. BRASIL - MCT (Ministério da Ciência e da 
Tecnologia). Convenção sobre Mudança do Clima. Editado e Traduzido pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia com 
apoio do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.mct.gov.
br/upd_blob/5390.pdf>. Acesso em: 25  mar. 2007. 
5  SCHNEIDER, Stephen H. Climate Change: Do We Know Enough for Policy Action? Science and Engineering Ethics, 
Guildford: Opragen Publications, v. 12, issue 4, 2006, p. 608. Tradução feita livremente pelo autor. Sobre o tema, Cf. 
LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. O Direito Ambiental na Sociedade de Risco. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2004, 2ª ed. 
6  Para Lomborg, a redução das emissões de CO

2
 sairá bem mais caro do que os custos de adaptação às temperaturas 

maiores. O autor afirma que o IPCC sofre muitas influências políticas e considera o Protocolo de Quioto uma má utili-
zação dos recursos, pois sua implementação acarretará em um custo de US$ 150 bilhões por ano. Sua posição defende 
a alocação desses recursos para países do Terceiro Mundo, citando um trabalho da UNICEF que estima que US$ 70-80 
bilhões por ano poderiam dar a todos os habitantes de países subdesenvolvidos itens básicos como saúde, água e sane-
amento. Para mais detalhes, Cf. LOMBORG, Bjørn. O ambientalista cético: medindo o verdadeiro estado do mundo. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2002, 4a ed. A visão de Lomborg é bastante criticada pela comunidade científica internacional 
e conflita com o recente estudo, encomendado pelo governo britânico e realizado pelo ex-economista chefe do Banco 
Mundial Nicholas Stern, que conclui que os benefícios de uma ação rápida e rigorosa de redução das emissões ultrapassam 
de longe os custos. O “Relatório Stern” afirma que a mitigação das emissões equivale a um bom investimento e que a 
inação acabará por prejudicar o crescimento econômico. Cf. STERN, Nicholas. Estudo Stern: Aspectos Econômicos das 
Alterações Climáticas. Disponível em: <http://www.hm-treasury.gov.uk/media/EBB/02/stern_longsummary_portugue-
se.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2007.
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concentração de GEEs na atmosfera, foi superada no dia 9 de maio de 1992, 
quando foi adotada a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima (UNFCCC). 

Durante a realização da Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, sediada no Rio de Janeiro, em 1992, a Convenção foi aberta 
para assinaturas e entrou em vigor no dia 21 de março de 1994.

A consagração do princípio da precaução7 na UNFCCC mostrou a forma cor-
reta de como o debate sobre a mudança do clima deve ser direcionado, ou seja, em 
termos de risco e não de certeza científica. Não há como esperar a solução de todas 
as controvérsias do tema, sob pena de adiarmos a tomada de medidas mitigadoras, o 
que poderia comprometer significativamente o futuro das próximas gerações. 

A UNFCCC e os instrumentos jurídicos a ela relacionados, conforme pre-
visto em seu artigo 2º, têm o objetivo de estabilizar as concentrações de GEEs 
na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica no sistema cli-
mático. Interessante notar que nenhum cientista, por mais competente que seja, 
consegue afirmar qual seria esse nível. Mas, mesmo que soubéssemos a concen-
tração de GEEs na atmosfera que o planeta consegue suportar sem alterar signifi-
cativamente o seu regime climático, a UNFCCC não conseguiu criar mecanismos 
efetivos para alcançar tal objetivo. A razão para tal falha é a supervalorização dos 
interesses nacionais, que é criada pela falta de percepção de um destino comum 
entre os seres humanos. A conseqüência é a dificuldade de repartição dos custos 
entre os países para a mitigação das emissões.

Uma análise de custo-benefício das ações relacionadas à mudança do clima 
é um exercício bastante interessante. Apesar de a crise ser global, os impactos 
econômicos, sociais e ambientais serão distintos nas diversas regiões do planeta. 
Caso os efeitos da elevação da temperatura fossem exatamente os mesmos em 
todos os países, não haveria dificuldade na elaboração de um esforço conjunto, 
pois todos teriam os mesmos interesses8. Infelizmente, essa suposição não é real. 
Para um país desenvolvido, com uma economia forte e sustentada pela emissão de 
GEEs, a adaptação à mudança do clima pode ter um custo inferior do que a tentati-
va de mitigação das emissões, pelo menos no curto e médio prazo. Por outro lado, 
países em desenvolvimento não têm condições financeiras de suportar distúrbios 
climáticos extremos, sendo mais vantajoso optar pela mitigação das emissões9. 

Esse tipo de abordagem deriva do ainda predominante paradigma individu-
alista, essencialmente antropocêntrico, que não observa o caráter indisponível do 

7  Artigo 3.3 da UNFCCC - As Partes devem adotar medidas de precaução para prever, evitar ou minimizar as causas da 
mudança do clima e mitigar seus efeitos negativos. Quando surgirem ameaças de danos sérios ou irreversíveis, a falta de 
plena certeza científica não deve ser usada como razão para postergar essas medidas, levando em conta que as políticas 
e medidas adotadas para enfrentar a mudança do clima devem ser eficazes em função dos custos, de modo a assegurar 
benefícios mundiais ao menor custo possível. Para esse fim, essas políticas e medidas devem levar em conta os diferentes 
contextos sócio-econômicos, ser abrangentes, cobrir todas as fontes, sumidouros e reservatórios significativos de gases de 
efeito estufa e adaptações, e abranger todos os setores econômicos. As Partes interessadas podem realizar esforços, em 
cooperação, para enfrentar a mudança do clima.
8  Cf. FIGUERES, Christiana; IVANOVA, Maria H. Mudança climática: interesses nacionais ou um regime global? In: 
Esty, Daniel; Ivanova Maria H. (Orgs.) Governança Ambiental Global. São Paulo: Ed. Senac, 2005 pp. 233-255.
9  Cf. SCHNEIDER, Stephen H., op. cit.
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direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e não considera a neces-
sidade solidária de busca aos interesses comuns da humanidade10. O equilíbrio 
climático depende de um novo olhar, capaz de enxergar a natureza, não como um 
bem econômico, mas como um valor superior ao próprio homem. Além disso, 
depende da conscientização de que, embora alguns sofram menos e outros sofram 
mais, todos sofrerão com as alterações climáticas e, por isso, o dever solidário de 
cooperação internacional.  

Portanto, a criação de uma governança global, objetivando a redução de 
GEEs na atmosfera, deve ser inspirada nos princípios da solidariedade e da eqüi-
dade intergeracional, admitindo-se que ignorar a mudança do clima não seria uma 
política justa para os países mais vulneráveis e pobres, bem como para as futuras 
gerações. A busca por um novo modelo econômico, caracterizado pela sustenta-
bilidade e dotado de uma matriz energética limpa, deve ser a prioridade de todos 
os líderes internacionais, mesmo que para alguns tal ação seja mais onerosa. O 
benefício coletivo exige cada vez mais ações que contrariam os interesses de cada 
estado individual11. A mudança do clima, nesse sentido, impõe a transcendência 
desses interesses nacionais em prol de toda a coletividade e uma flexibilização do 
conceito de soberania. Diante de tal constatação, como repartir as responsabilida-
des financeiras para implementar uma política eficiente de mitigação de GEEs?   

Não há dúvida que países desenvolvidos emitiram historicamente mais GEEs 
na atmosfera do que países em desenvolvimento, que começaram o processo de 
industrialização tardiamente. Foi esse fator que decidiu o modo de repartição dos 
custos para o cumprimento do objetivo da UNFCCC, com a consagração do prin-
cípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. 

Desta forma, os membros da Convenção foram divididos em grupos, sendo 
o Anexo I composto apenas pelos países industrializados com economias de mer-
cado e países com economias em transição, sendo estes últimos, por exemplo, os 
países do antigo bloco soviético. Esse grupo assumiu o compromisso de limitar 
suas emissões nacionais para estabilizá-las em 2000 no mesmo nível de 1990, 
enquanto países não pertencentes ao Anexo I se comprometeram apenas a imple-
mentar programas nacionais de mitigação sem metas quantitativas nacionais. 

De fato, as responsabilidades precisam ser diferenciadas, proporcionais ao 
nível histórico de emissão e à capacidade financeira de cada país para combater a 
mudança do clima. Onerar menos os países em desenvolvimento foi uma decisão 
sensata, pois não seria razoável impor custos elevados a nações que precisam 
priorizar a diminuição de suas desigualdades sociais e econômicas. Todavia, isso 
não justifica uma isenção de metas, que deveriam ter sido adotadas, condizentes 
com as suas responsabilidades, ou seja, inferiores às definidas para países desen-

10  Bodin de Moraes explicita que a solidariedade como valor deriva da consciência racional dos interesses em comum, interes-
ses esses que implicam, para cada membro, a obrigação moral de não fazer aos outros o que não se deseja que lhe seja feito. 
Cf. MORAES, Maria Celina Bodin de. O Princípio da Solidariedade. In: Peixinho, Manoel Messias; Guerra, Isabella Franco; 
Filho, Firly Nascimento (orgs.). Os Princípios da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 171.
11  VIOLA, Eduardo. As complexas negociações internacionais para atenuar as mudanças climáticas. In: Trigueiro, A. 
(Org.) Meio Ambiente no Século 21. Campinas: Autores Associados, 2005, p. 188.



708 11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

volvidos. O fato é que nenhum país realmente se comprometeu a realizar ações 
efetivas para impedir o aumento da concentração de GEEs na atmosfera.

Durante as negociações da UNFCCC, a adoção de metas quantitativas de 
redução não estava nos planos de nenhum país. Estava clara a dissonância entre 
o discurso e a realidade. Os negociadores internacionais sabiam que era preciso 
demonstrar que algo estava sendo feito, mas temiam uma redução do crescimento 
econômico causado pela limitação das emissões. A saída foi a elaboração de uma 
Convenção principiológica, sendo ilusória no que tange a ações efetivas.

A linguagem nitidamente vaga da UNFCCC, sem metas precisamente de-
finidas, possibilitou a assinatura e ratificação dos Estados Unidos da América 
(EUA), país responsável por 25% das emissões globais de GEEs. Os norte-ame-
ricanos temiam possíveis impactos econômicos causados pela adoção de metas 
quantitativas na Convenção, o que implicaria numa profunda mudança nos seus 
padrões de consumo e de queima de combustíveis fósseis, preferindo pressionar 
pelo adiamento da discussão. 

3. O PROTOCOLO DE qUIOTO12 - O PRIMEIRO E PEqUENO PASSO

A UNFCCC criou a Conferência das Partes (COP)13, sendo este um órgão su-
premo, responsável pela implementação dos acordos firmados, pelo exame periódi-
co dos mecanismos institucionais estabelecidos e pela tomada de decisões necessá-
rias para reduzir a concentração de GEEs na atmosfera, dentre outras atribuições.

Durante a COP-1, que ocorreu em 1995, na cidade de Berlim, iniciou-se a 
negociação para a criação de um protocolo que ajustasse a UNFCCC. O resultado 
do encontro foi a elaboração do Mandato de Berlim, adotado pela decisão 1/CP.1 da 
COP-1, em que se estabeleceu que os países desenvolvidos deveriam adotar metas 
quantitativas de emissão para 2005, 2010 e 2020, bem como descrever políticas e 
medidas necessárias para o alcance dessas metas, tendo como prazo para o cumpri-
mento a COP-3. Os países não pertencentes ao Anexo I da Convenção, entretanto, 
não tiveram compromissos adicionais aos anteriormente estabelecidos, sendo nova-
mente dispensados de metas de redução formais de emissões de GEEs.

A cidade de Quioto, no Japão, sediou a COP-3, em dezembro de 1997. Em 
conformidade com o Mandato de Berlim, foi criado o Protocolo de Quioto, me-
diante o qual países desenvolvidos, presentes no Anexo I da UNFCCC, adotaram 
metas individuais quantitativas, com o objetivo de reduzir as emissões  globais de 
GEEs em pelo menos 5,2% dos índices medidos em 1990, durante o período de 
2008 a 2012 (1ª Fase de Implementação). 

12  BRASIL - MCT (Ministério da Ciência e da Tecnologia). Protocolo de Quioto. Editado e Traduzido pelo Ministério da 
Ciência e da Tecnologia com apoio do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil. Disponí-
vel em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/12425.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2007.
13  O artigo 7.4 da UNFCCC dispõe que sessões ordinárias da Conferência das Partes (COP) devem ser realizadas anual-
mente, mas a própria COP pode estabelecer outras datas. Após a entrada em vigor do Protocolo de Quioto a Conferência 
das Partes passou a funcionar também como Meeting of the Parties (MOP), ou seja, Encontro das Partes, permitindo que 
países que não fazem parte do Protocolo de Quioto, mas que fazem parte da UNFCCC, pudessem comparecer na qualidade 
de observadores, sem direito a tomada de decisões.
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Não se pode negar que o protocolo foi um marco nas negociações do clima, 
mas as modestas metas adotadas demonstram a relutância em abandonar o atual 
modelo de desenvolvimento. O receio de uma estagnação econômica motivada 
pelo corte das emissões impediu comprometimentos mais efetivos. Sem dúvida, 
os custos para uma adoção acelerada de energias renováveis seriam elevados, mas 
não tão elevados como os custos de remediação dos efeitos desastrosos para o 
meio ambiente causados pelo uso crescente de combustíveis fósseis14. 

Certamente, o Protocolo de Quioto não alcançará resultados que propiciem a 
total solução do problema, pois somente um corte de 70% nas emissões até 2050 
seria capaz de impedir que a concentração de CO2 na atmosfera ultrapassasse o 
dobro do nível pré-industrial15. O lado positivo é a criação de um ritual burocrá-
tico que possibilitará novas negociações, políticas e definições de agenda, com o 
intuito de elevar as metas de redução das emissões. 

Outro ponto relevante reside na ausência de compromissos formais para países 
em desenvolvimento, com base no princípio das responsabilidades comuns, porém 
diferenciadas, sendo novamente observada a tese da contribuição histórica dos paí-
ses para o agravamento do efeito estufa. Esse fator foi determinante para a aprova-
ção da resolução Byrd-Hagel no Senado norte-americano que, com uma votação de 
95-0, determinava que os EUA não ratificariam um protocolo à UNFCCC que não 
mencionasse explicitamente restrições para as emissões dos países em desenvolvi-
mento. Mesmo assim, o governo Clinton assinou o Protocolo de Quioto, apesar da 
impossibilidade de ratificação pelo Senado naquele momento16. 

Conforme o esperado, em março de 2001, o governo Bush anunciou que não 
submeteria ao Senado o pedido de ratificação do Protocolo de Quioto, por consi-
derá-lo prejudicial à economia norte-americana. Ademais, criticou o não estabele-
cimento de compromissos para os países de renda média com rápido crescimento 
de emissões, como China, Índia, Brasil, México e Indonésia.

A retirada dos EUA teve um impacto negativo e causou grande indignação 
na comunidade internacional. Mesmo assim, a arrogância de Bush e sua caótica 
política externa não impediram a continuidade das negociações, devido princi-
palmente à insistência da União Européia, que demonstrou sua forte liderança no 
combate à mudança do clima.

Em novembro de 2004, a Rússia anunciou a ratificação do Protocolo de Quioto, 
o que possibilitou o atendimento aos requisitos necessários para a entrada em vigor 
do acordo, com a ratificação de 125 países correspondendo a 61,6% das emissões 
globais de GEEs17. O feito russo foi estimulado pela concessão da União Européia 

14  GOLDEMBERG, José. O Caminho até Joanesburgo.  In: Trigueiro, A. (Org.) Meio Ambiente no Século 21. Campinas: 
Autores Associados, 2005, p. 180.
15  FLANNERY, Tim Fridtjof. The Weather Makers: how man is changing the climate and what it means for life on earth. 
New York: Atlantic Monthly Press, 2005, p. 224. Tradução feita livremente pelo autor.
16  LAGO, André Aranha Corrêa do. As negociações internacionais ambientais no âmbito das Nações Unidas e a posição 
brasileira. In: Cadernos Nae / Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República - n°3. Brasília: Núcleo de Assun-
tos Estratégicos da Presidência da República, Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica, 2005, p. 56.
17  Para que o Protocolo de Quioto entrasse em vigor, de acordo com seu artigo 25, duas condições eram necessárias: a ratifi-
cação de, no mínimo, 55 Partes (países) da UNFCCC; e que as Partes (países) incluídas no Anexo I, que tivessem ratificado 
o Protocolo de Quioto, contabilizassem pelo menos 55% das emissões totais de dióxido de carbono em 1990. 
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em incluir o país na Organização Mundial do Comércio (OMC) em troca da ratifica-
ção do Protocolo. Desta forma, as Partes passaram a ter não só uma obrigação legal, 
como moral, assumindo o compromisso de reduzir suas emissões. 

Mesmo com a adoção de metas insuficientes para evitar a mudança do cli-
ma, países desenvolvidos ainda consideravam muito alto o custo de redução das 
emissões dentro dos territórios nacionais, razão pela qual o Protocolo de Quioto 
criou três mecanismos de flexibilização, para facilitar o cumprimento das metas 
estabelecidas:

• A Implementação Conjunta permite a qualquer país do Anexo I adquirir 
de outro país do Anexo I unidades de redução de emissão (URE) resultan-
tes de projetos conjuntos destinados a diminuir as emissões de GEEs.

• O Comércio de Emissões estabelece um sistema global de compra e venda 
de carbono entre os países industrializados. Desta forma, países que reduzi-
rem emissões em níveis maiores que os exigidos poderão vender o excesso 
(créditos de emissões) para outros em dificuldades de alcançar metas.

• O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) auxilia os países em 
desenvolvimento a alcançar o desenvolvimento sustentável e contribuir 
para o objetivo final da UNFCCC, pois permite que países do Anexo I, 
a fim de complementar as suas metas de reduções de emissões de GEEs, 
adquiram Certificados de Redução de Emissões (CERs) provenientes de 
projetos voltados à redução de emissões de carbono ou de seqüestro de 
carbono implantados em países em desenvolvimento.

Vale salientar que o MDL foi criado a partir de uma proposta brasileira para 
o Fundo de Desenvolvimento Limpo (FDL), que seria composto pelas multas 
pagas por países desenvolvidos que não cumprissem as metas estabelecidas pelo 
Protocolo de Quioto. Apesar do apoio dos países pobres e emergentes, a propos-
ta foi descartada pelos países desenvolvidos. A aprovação do MDL foi possível 
justamente pela ausência do caráter punitivo, artifício que seria essencial para 
pressionar as Partes a honrarem efetivamente seus compromissos.

Dentre os três mecanismos de flexibilização mencionados, o MDL é o único 
aplicável ao Brasil. Dados mais recentes indicam que existem 1597 projetos em 
alguma fase do ciclo do MDL e o Brasil ocupa o 3º lugar em número de atividades 
de projeto, com cerca de 13% do total (210 projetos), sendo superado por Índia e 
China, com 557 e 299 projetos, respectivamente18. 

A grande contribuição do MDL é realmente o incentivo à transferência de 
tecnologia limpa e de recursos financeiros para países em desenvolvimento, aju-
dando na implementação do artigo 4.7 da UNFCCC19. Todavia, os investimentos 

18  BRASIL - MCT (Ministério da Ciência e da Tecnologia). Status atual das atividades de projeto no âmbito do Meca-
nismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) no Brasil e no mundo. Última versão: 01/02/07. Disponível em: <http://www.
mct.gov.br/upd_blob/12383.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2007.
19  Artigo 4.7 da UNFCCC - O grau de efetivo cumprimento dos compromissos assumidos sob esta Convenção das Partes 
países em desenvolvimento dependerá do cumprimento efetivo dos compromissos assumidos sob esta Convenção pelas 
Partes países desenvolvidos, no que se refere a recursos financeiros e transferência de tecnologia, e levará plenamente em 
conta o fato de que o desenvolvimento econômico e social e a erradicação da pobreza são as prioridades primordiais e 
absolutas das Partes países em desenvolvimento.
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oriundos do mercado de carbono não estão sendo suficientes para evitar o aumen-
to das emissões dos países emergentes, que muito provavelmente ultrapassarão as 
emissões dos países industrializados em breve, devido ao crescimento populacio-
nal e o aumento da demanda energética causada pelo crescimento econômico. 

Mesmo com a incipiência do MDL, já está clara a necessidade de novas 
negociações de cooperação tecnológica entre países ricos e pobres para promoção 
do desenvolvimento sustentável. Além disso, os créditos de carbono não solucio-
nam o problema dos países desenvolvidos, que ainda possuem um alto padrão de 
emissões. Os mecanismos de flexibilização não podem substituir totalmente o 
empenho de uma política de redução de emissões doméstica. Pagar para continuar 
emitindo não impedirá a elevação da temperatura global. Cada país precisa se 
conscientizar que é necessário deixar de emitir.

Outro ponto crítico é o posicionamento dos países emergentes perante a expec-
tativa da adoção de metas no regime pós-Quioto (a partir de 2012). A consagração 
do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, nas negociações 
do clima, não tinha o objetivo de disseminar a irresponsabilidade entre os países em 
desenvolvimento. No entanto, o argumento das responsabilidades históricas ainda 
tem sido a base da postura do governo brasileiro, que se nega a discutir qualquer 
compromisso formal de redução das emissões de GEEs, pelo menos até 2012, bem 
como metas de redução da taxa de desmatamento da Amazônia. Uma atitude incoe-
rente, visto que a vulnerabilidade brasileira à mudança climática é significativa. 

É verdade que países desenvolvidos cometeram erros no passado, até mesmo 
pelo desconhecimento das implicações de suas emissões de GEEs no clima glo-
bal, mas agora não há razão para países emergentes tomarem o mesmo caminho. 
Se não somos os responsáveis pela maioria das emissões passadas, certamente 
seremos pelas emissões futuras, caso não haja uma mudança de posicionamento.   

Os desmatamentos e as queimadas representam algo em torno de 60% a 
70% das emissões de carbono brasileiras20. Analisando os custos de mitigação, 
percebe-se que o Brasil leva vantagem, devido à sua matriz energética limpa. A 
China, por exemplo, terá que investir bem mais para mudar sua economia fomen-
tada pela produção de energia a base de combustíveis fósseis. 

O cumprimento efetivo da legislação ambiental brasileira vigente já seria 
um grande passo para diminuir a nossa contribuição para o agravamento do efeito 
estufa21. O combate ao desmatamento ilegal na Amazônia ainda é deficiente. Há 
pouca fiscalização e muitos interesses políticos e econômicos subjacentes.  

Um exemplo de liderança global é a União Européia, que recentemente ele-
vou voluntariamente sua meta de redução para 20% em relação aos níveis de 1990 

20  Cf. CHANG, Manyu. Seqüestro de Carbono Florestal: oportunidade e riscos para o Brasil. Revista Paranaen-
se de Desenvolvimento, Curitiba, n. 102, p. 85-101, jan./jun. 2002. Disponível em: <http://www.ipardes.gov.br/pdf/
revista_PR/102/manyu.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2007.
21  Podemos citar, por exemplo, o constante desrespeito ao artigo 16, I, do Código Florestal: Artigo 16 da Lei 4771/65 – As 
florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situações em área de preservação permanente, assim como 
aquelas não sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde 
que mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: I – 80% (oitenta por cento), na propriedade rural situada em área de 
floresta localizada na Amazônia legal;
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para o ano de 2020. Mais do que isso, o bloco se dispôs a chegar ao patamar dos 
30%, caso outros países desenvolvidos se comprometam a atingir reduções de 
emissões comparáveis e caso países em desenvolvimento, economicamente mais 
avançados, contribuam adequadamente, de acordo com suas responsabilidades 
e respectivas capacidades22. A intenção é iniciar as negociações para estabelecer 
um acordo global mais abrangente para o regime pós-Quioto já na 13ª Conferên-
cia das Partes / 3º Encontro das Partes (COP/MOP), ao final de 2007. Um claro 
recado para os EUA, que continuam fora das negociações, mesmo havendo um 
consenso de que será impossível um regime internacional eficiente sem o compro-
metimento dos norte-americanos, os maiores poluidores do planeta.

Uma nova postura brasileira nas negociações internacionais colocaria os EUA 
numa posição ainda mais desconfortável e incentivaria outros países emergentes a 
agir da mesma maneira. O governo brasileiro, entretanto, parece priorizar o cres-
cimento econômico a qualquer custo, evitando discutir compromissos formais de 
redução das emissões. Mesmo assim, parecer ser inevitável que países em desenvol-
vimento, com rápido crescimento de emissões, assumam metas após 2012. 

4. O NOVO PARADIGMA ECOLóGICO COMO FUNDAMENTO DA GOVERNANÇA GLOBAL 
DO CLIMA

Como se observa, as expectativas para o futuro são preocupantes, caso o 
padrão de emissões de GEEs não seja alterado rapidamente. Trata-se de um de-
safio nunca antes visto pela humanidade, que agora está sendo instigada a mudar 
drasticamente o modo como se relaciona com o planeta. Além disso, a própria 
relação entre os países precisa mudar para que os seres humanos compreendam 
que fazem parte de uma entidade bem maior do que apenas um pedaço de terra 
dotado de soberania nacional. 

Por muito tempo impera a visão antropocêntrica, composta pela a ideologia 
do progresso e da acumulação de capital, em que a natureza é encarada apenas 
um celeiro de recursos à disposição da humanidade. Essa postura cria a falsa im-
pressão de que a tecnociência é capaz de ultrapassar todos os limites imagináveis, 
alimentando a pretensão do ser humano de conhecer, dominar e projetar tudo ao 
seu redor. Foi com base no paradigma da racionalidade que a sociedade buscou 
seu desenvolvimento durante toda a história, conquistando e colonizando terras 
selvagens, devastando florestas para a construção de cidades e para expandir a 
agropecuária, poluindo o meio ambiente sem a mínima culpa. Esse ser humano 
auto-suficiente e onipotente, produzido pela modernidade, descontextuado de in-
ter-relações com seu entorno humano e das interdependências vitais do seu am-
biente natural, é o responsável pelo desastre ecológico a que assistimos23. 

22  Para mais informações sobre a posição da União Européia nas negociações do clima, Cf. Nota de Informação 
6621/07 do Conselho da União Européia. Disponível em: <http://register.consilium.europa.eu/pdf/pt/07/st06/st06621.
pt07.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2007. Vale salientar que, para cumprir o compromisso assumido no Protocolo de Quioto, a 
União Européia deve reduzir suas emissões em 8%, em relação aos níveis de 1990.
23  JUNGES, José Roque. Ética Ambiental. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2004, p. 64-65. 
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A compreensão de que a humanidade interage com o meio ambiente ainda 
é completamente dissipada pela mentalidade reducionista cartesiana, que teima 
em explicar fenômenos pela fragmentação de suas partes fundamentais para en-
tendê-las separadamente. Esse método analítico trouxe diversos benefícios para 
humanidade, com avanços por todos os ramos da ciência, mas hoje se demonstra 
insuficiente, sendo necessário o desenvolvimento de uma visão sistêmica24 para 
que possamos enfrentar o desafio da mudança do clima. Precisamos urgentemente 
enxergar o todo e não somente a soma de suas partes.

Portanto, antes de qualquer coisa, devemos nos conscientizar que somente 
uma mudança profunda no nosso comportamento será capaz de reverter o caminho 
perverso que estamos trilhando. A crise ambiental, em que o aquecimento global é 
apenas uma de suas facetas, não tem solução sem uma revisão dos padrões de con-
sumo e sem uma distribuição mais igualitária aos bens essenciais à sobrevivência.

Para evitarmos o pior dos cenários, serão necessárias estruturas de gestão 
transparentes e inspiradas na ética biocêntrica. Como a atmosfera é um bem co-
mum global e indivisível, a mudança do clima terá um impacto planetário, o que 
demanda uma forma de atuação conjunta, sendo insuficiente a tomada de medidas 
unilaterais. Faz-se mister transcender as fronteiras nacionais e perceber que esta-
mos todos interligados por um destino comum. O problema não será solucionado 
apenas por algumas nações e de nada adianta o esforço de alguns, se outros con-
tinuarem emitindo poluentes indiscriminadamente. 

Assistimos à transição para o novo paradigma ecológico, que se solidariza 
com o outro e entende as relações com o meio ambiente. Acima de tudo, percebe-
se que a humanidade tem o direito de habitar um planeta com o clima estabilizado 
e, ao mesmo tempo, o dever de mantê-lo habitável para as futuras gerações. 

Independentemente de nacionalidades, crenças religiosas e diferenças cultu-
rais, todos precisarão se unir perante o dever solidário de garantir a continuidade da 
espécie. Não só isso: temos a responsabilidade de evitar que outras espécies desapa-
reçam conosco, pois estas não têm culpa dos erros cometidos pelo ser humano.

Infelizmente, o quadro atual de governança do clima se mostra totalmente 
ineficaz para evitar o aumento da temperatura global. Para chegar à raiz do proble-
ma, é necessário estabelecer uma nova relação com o planeta e isso demanda um 
novo estilo de vida que muitos não almejam, apesar de fundamental para evitar 
que nossa existência se torne inviável. 

Não será fácil mudar, mas a humanidade não pode esperar o agravamento 
da situação para se unir e implementar ações de mitigação das emissões de GEEs. 
Não há mais tempo para atrasos e adiamentos. Por isso, a urgência do engajamen-
to de todas as nações, assumindo efetivamente suas responsabilidades e coope-

24  Capra analisa os principais problemas de nossa época e conclui que não é possível entendê-los isoladamente. Há uma 
interligação e uma interdependência entre esses problemas, sendo necessária uma mudança radical de nossas percepções 
para que possamos exercer a visão sistêmica e encontrar soluções sustentáveis para o mundo atual. Em suma, o autor 
observa uma rede de sistemas interdependentes, como o relacionamento entre os seres humanos com eles próprios, com as 
gerações futuras e com a teia da vida. Cf. CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas 
vivos. São Paulo: Cultrix, 2001, 6a Ed.
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rando para que todos atinjam o objetivo comum de evitar a mudança perigosa do 
clima global.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 Os dados mais recentes fornecidos pelo IPCC sobre a mudança climática de-
monstram a urgente necessidade de ações rápidas e efetivas para conter o aumento 
da concentração de GEEs na atmosfera. Ignorar o problema poderá causar graves 
conseqüências econômicas, sociais e ambientais no futuro, prejudicando a vida 
das próximas gerações.

5.2 Os custos para reduzir as emissões de GEEs na atmosfera serão elevados, mas 
os benefícios de ações para evitar uma mudança drástica do clima serão extraordi-
nários, comparados aos prejuízos do adiamento dessas medidas até um diagnósti-
co científico completo sobre o problema, fato que poderá nunca ocorrer.

5.3 As responsabilidades pelo processo de mudança climática devem ser dife-
renciadas, mas nenhum país deve se abster pelo fato de ter emitido menos his-
toricamente. Países emergentes, com rápido crescimento de emissões, também 
precisam adotar metas para não cometerem os mesmos erros do passado de países 
desenvolvidos.

5.4 Enquanto a humanidade não perceber sua inserção e interdependência com 
a natureza, será muito difícil mitigar as conseqüências do aquecimento global. 
A adoção do novo paradigma ecológico, com uma profunda mudança no com-
portamento humano, é essencial para possibilitar uma cooperação internacional 
efetiva.

5.5 A criação de uma governança global do clima eficaz, fundamentada nos prin-
cípios da solidariedade e da equidade intergeracional, só será possível com o em-
penho de todos os países, inclusive dos EUA, cuja presença no próximo acordo 
multilateral será indispensável. Os interesses nacionais e individuais não devem 
se sobrepor aos internacionais e coletivos.
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1. INTRODUÇÃO

A determinação de espaços naturais protegidos constitui como um dos ins-
trumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81) e afina-se 
com princípio da proteção dos ecossistemas e com a Constituição Pátria, a qual, 
em seu artigo 225, impõe ao Poder Público e ao cidadão co-responsabilidade na 
proteção e preservação dos recursos naturais. 

Com a criação desses espaços especialmente protegidos objetiva a lei criar 
condições melhores de vida humana, pautada na busca pelo meio ambiente eco-
logicamente equilibrado.

Neste contexto, a edição da Lei 9.985/2000 veio, sobretudo, regulamentar 
o artigo 225, § 1º, I a IV, da Constituição Brasileira vigente. Ao instituir o Siste-
ma Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), esta lei dispõe sobre espaços 
territoriais especialmente protegidos, nos quais se aplicam medidas restritivas de 
uso do solo, constituindo-se como estratégia para manutenção da biodiversidade 
e de outras riquezas naturais. 

Não podemos olvidar que, em paralelo com os ditames legais, é fundamen-
tal a conscientização das pessoas quanto à necessidade de priorizar a proteção e 
a conservação do patrimônio natural. É nesse sentido que a Lei nº 9.985/2000 
prevê dois modelos de áreas protegidas, as públicas e as privadas, facultando ao 
particular a opção de conservar uma área e assumir o dever de zelar pelo meio 
ambiente.

A Legislação Pátria incentiva a criação de Unidades de Conservação Am-
biental em propriedades privadas por meio da instituição das chamadas Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), as quais, nos termos do art. 21 da 
Lei nº 9.985/2000, são unidades de conservação instituídas em áreas privadas 
gravadas de perpetuidade, cujo objetivo perfaz-se em conservar a diversidade 
biológica. 

Aliás, a existência de áreas particulares protegidas não foi uma novidade in-
troduzida pelo SNUC. Desde o antigo Código Florestal de 1934 já estava previsto 
o estabelecimento de áreas particulares protegidas no Brasil, com as chamadas 
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“florestas protetoras”. Com o Código Florestal de 1965, esta categoria desapare-
ceu, mas a lei manteve a possibilidade de preservação de áreas particulares. Ao 
final, a previsão de reservas privadas no SNUC consolida a importância em se 
permitir que o particular possa ter a iniciativa de proteger a riqueza natural pre-
sente em sua propriedade.

No Estado do Pará, já foram instituídas 05 (cinco) RPPNs. O presente estudo 
veio com o objetivo de avaliar a eficiência das RPPNs paraenses, tendo como prin-
cipais questionamentos: qual a condição ambiental e legal das RPPNs instituídas 
no Pará; elas atendem sua finalidade conservacionista e as exigências legais de 
gestão; os problemas de diferentes RPPNs são comuns; há interesse e/ou incenti-
vo para a criação de novas UCs privadas; se existem, quais são os problemas en-
contrados para a criação de RPPNs; e, indica-se a criação de novas RPPNs diante 
do panorama das UCs desta categoria já instituídas?

2. FUNDAMENTAÇÃO TEóRICA

2.1 Reservas Particulares de Patrimônio Natural no contexto do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação

As Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) são parte integran-
te do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), composto pela 
totalidade das áreas protegidas federais públicas e privadas que constituem uma 
importante ferramenta no estabelecimento de corredores ecológicos, mosaicos na 
construção de conectividade entre unidades de conservação.1

De acordo com o artigo 21, da Lei n° 9.985/2000:

“Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gra-
vada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.
§ 1º O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assi-
nado perante o órgão ambiental, que verificará a existência de interesse públi-
co, e será averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis. 
§ 2º Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, 
conforme se dispuser em regulamento:
I - a pesquisa científica;
II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais;
III - (VETADO)
§ 3º Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, presta-
rão orientação técnica e científica ao proprietário de Reserva Particular do 
Patrimônio Natural para a elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção 
e de Gestão da unidade”.

Nesse diapasão, dispõe o art. 1º, do Decreto n° 5.746/2006:

1  Confederação Nacional de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – CNRPPN: RPPN – Conservação em Terras 
Privadas/Desafio para a Sustentabilidade. Disponível em: http://www.rppnbrasil.org.br/. Acesso em: 07/01/2007.



Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students 717

“Art. 1º - A Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN é unidade de 
conservação de domínio privado, com objetivo de conservar a diversidade bio-
lógica, gravada com perpetuidade, por intermédio de Termo de Compromisso 
averbado à margem da inscrição no Registro Público de Imóveis.
Parágrafo único. As RPPNs somente serão criadas em áreas de posse e domínio 
privados”.

Embora estejam elencadas no rol do SNUC para Unidade de Uso Susten-
tável, pode-se dizer que as RPPNs são, na prática, pertencentes à categoria de 
Proteção Integral, haja vista ser permitido somente o seu uso indireto. Como essas 
áreas têm como objetivo “a proteção dos recursos ambientais representativos da 
região”, as atividades que ali podem ser desenvolvidas devem ter “cunho cientí-
fico, cultural, educacional, recreativo e de lazer”. A norma que previa a possibi-
lidade de atividade extrativista nestas áreas foi vetado (inciso III do artigo 21, da 
Lei do SNUC).

É importante salientar que a Lei do SNUC, em seu art. 55, prevê que, em se 
tratando de unidades de conservação criadas com base em legislações anteriores, 
estas, no prazo de 02 (dois) anos, terão seus objetivos redefinidos no todo ou em 
parte, em atenção às disposições trazidas pela nova lei. 

2.2 Características de uma RPPN

A RPPN caracteriza-se por ser a única unidade de conservação privada inte-
grante do SNUC e criada por ato volitivo de seu proprietário.

Por ser gravada com perpetuidade, uma vez que um proprietário decide colo-
car a sua área sob proteção permanente através da criação de uma RPPN, nem ele 
nem seus herdeiros poderão utilizar a área para outro fim no futuro.

A despeito disso, a criação das Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
não acarreta nenhum ônus e nem prejuízo ao direito de propriedade, pelo contrá-
rio, seu reconhecimento, em tese, assegura a proteção ambiental da área.

Por conseguinte, não há que se falar em desapropriação da área para fins 
de sua criação. A anuência do proprietário em instituir uma RPPN desqualifica 
o dever de desapropriar do Estado, não cabendo, assim, a obrigação de indenizar 
seu detentor.

A dominialidade de uma Unidade de Conservação (UC) do tipo RPPN per-
manece com o particular, tendo em vista o caráter espontâneo de sua criação por 
parte do próprio proprietário, possuindo, tão somente, um regime de fruição di-
ferenciado.

Dessa forma, quando o proprietário requer aprovação de RPPN em seu imó-
vel ao Poder Público, o mesmo fica jungido às restrições impostas pelo Estado, 
pois trata-se a reserva de uma servidão administrativa e, seu reconhecimento pelo 
Poder Público pressupõe limitação ao exercício do direito do proprietário sobre 
aquele imóvel. 

Como afirma Narciso Orlandi Neto (2002), a própria RPPN é uma servidão 
administrativa, gravada em imóvel particular, a requerimento do proprietário, o 
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qual “não assume somente a obrigação de não cortar a vegetação, mas também 
a de suportar e incentivar aquelas atividades, que serão exercidas por terceiros, e 
ainda, sob a fiscalização, monitoramento e orientação do Poder Público”.

Segundo a inteligência do art.5º, parágrafo único, do Decreto n° 5.746/2006, 
depois de averbada, a RPPN só poderá ser extinta (desafetação) ou ter seus limi-
tes recuados mediante lei específica, na forma prevista no art. 22, § 7º, da Lei n° 
9.985/2000.

Além do mais, são proibidas alterações, atividades ou modalidades de uti-
lização em desacordo com os objetivos, com o plano de manejo e com os regula-
mentos da unidade de conservação (art. 28, caput).

A norma não quer dizer, em absoluto, que nenhuma alteração ou intervenção 
humana é possível em unidade de conservação, até porque todas as modalidades 
previstas na Lei nº 9.985/2000 admitem a intervenção humana indireta ou direta 
(em alguns casos). O que o texto legal determina é que a transformação genérica, 
direta ou indireta, do regime jurídico em questão, bem como as intervenções es-
pecíficas ou pontuais que se choquem com o modelo aplicável à hipótese ou con-
tradigam o rol de atributos da unidade de conservação, só podem ser autorizadas 
por lei específica (HERMAN, 2001).

Nesse diapasão, as intervenções realizadas em uma RPPN devem ser com-
patíveis com seu regime fruição de modo a não comprometer a integridade da 
unidade de conservação, conforme artigo 21, § 2º, da Lei nº 9.985/2000 e artigo 
14 do Decreto nº 5.746/2006.

Há muitas possibilidades de utilização das RPPNs, inclusive com fins lucra-
tivos. Pode-se realizar desde pesquisa científica, levantamentos de flora e de fauna, 
estudos sobre o meio ambiente, atividades de educação ambiental, práticas esporti-
vas pouco impactantes e ecoturismo. Tais atividades, no entanto, deverão ser autori-
zadas ou licenciadas pelo órgão responsável pelo reconhecimento da RPPN. 

Interessante é notar que, no tocante à ampliação dos limites da RPPN, a Lei 
9.985/2000 dispensa a necessidade de edição de lei para tal procedimento (art. 22, 
§ 6º). Isto, de certa forma, pode ser encarado como uma incoerência, pois torna-se 
difícil compreender como uma ampliação de limites não comportará modifica-
ções dos limites originais da unidade de conservação

2.3 A exigência de Plano de Manejo

O art. 2º, XVII, da Lei 9.985/2000, diz que:

“O plano de manejo é documento técnico mediante o qual, com fundamen-
to nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu 
zoneamento e as normas que devem presidir o uso e o manejo dos recursos 
naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas e necessárias à gestão 
da unidade”. 

Como se depreende do art. 27 da citada lei, todas as unidades de conserva-
ção devem dispor de um plano de manejo, o qual deverá ser elaborado no prazo 



Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students 719

de cinco anos a partir da data da criação da unidade de conservação (art. 27, § 
3º). Expirado esse prazo poderá o proprietário da RPPN figurar como réu em ação 
civil pública proposta pelo Poder Público.

O decreto regulamentador do SNUC – Decreto nº 4.320/2002 – em seu art. 
14, preceitua que os seus órgãos executores (o IBAMA, para as UC federais) de-
vem disponibilizar um roteiro metodológico básico, de modo a orientar a elabora-
ção de PMFS, de maneira a uniformizar conceitos e metodologias.

Consoante com o Roteiro Metodológico disponibilizado pelo IBAMA, na 
Internet, são objetivos do plano de manejo de uma RPPN:

•  contribuir para que a UC cumpra com os objetivos estabelecidos na sua 
criação;

•  definir objetivos específicos de manejo para cada UC, de maneira a orien-
tar e subsidiar a sua gestão;

•  promover o manejo da UC, orientado pelo conhecimento disponível e/ou 
gerado;

• dotar a UC de diretrizes para o seu desenvolvimento;
• definir ações específicas para o manejo da UC;
•  estabelecer a diferenciação e a intensidade de uso mediante o zoneamen-

to, visando à proteção de seus recursos naturais e culturais;
•  destacar a representatividade da UC no SNUC diante dos atributos de 

valorização dos seus recursos como biomas, convenções e certificações 
internacionais;

• orientar a aplicação de recursos na UC;
• contribuir para a captação de recursos e a divulgação da UC;
• fortalecer a figura das RPPN no SNUC.

O Decreto 5.746/2006 em seu art. 24, II prevê que o proprietário do imóvel 
rural gravado com uma RPPN deverá “submeter, no âmbito federal, à aprovação 
do IBAMA, o plano de manejo da unidade de conservação, em consonância com 
o previsto no art. 15 deste Decreto”.

Enfim, para que a RPPN cumpra sua função social, no sentido de preservar 
a qualidade ambiental em seu escopo, faz-se necessário que seu plano de manejo 
seja criado e implementado, com apoio do órgão ambiental consoante com alhu-
res disposição legal.

2.3 Obrigações do Poder Público

Prevê o art. 15, do Decreto nº 4.340/2002, regulamentador da Lei do SNUC, 
em seu art. 15, que “a partir da criação de cada unidade de conservação e até que 
seja estabelecido o Plano de Manejo, devem ser formalizadas e implementadas 
ações de proteção e fiscalização”.

Frisa-se que a fiscalização perfaz-se na externalização do poder de polícia 
administrativa, constituindo-se como um dos principais instrumentos a serviço 
do Poder Público. Sua atuação pode ter caráter preventivo e/ou repressivo, com 
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finalidade de verificar se a área está sendo manejada de acordo com os objetivos 
propostos na criação da reserva.

Além disso, o art. 25, do Decreto 5.746/2006, também, elenca outras atri-
buições do IBAMA: 

“Art. 25. Caberá, no âmbito federal, ao IBAMA:
 I - definir critérios para elaboração de plano de manejo para RPPN;
II - aprovar o plano de manejo da unidade de conservação;
III - manter cadastro atualizado sobre as RPPNs, conforme previsto no art. 50 
da Lei no 9.985, de 2000;
IV - vistoriar as RPPNs periodicamente e sempre que necessário; 
V - apoiar o proprietário nas ações de fiscalização, proteção e repressão aos 
crimes ambientais; e
VI - prestar ao proprietário, sempre que possível e oportuno, orientação técni-
ca para elaboração do plano de manejo”.

3. METODOLOGIA

Em termos gerais, a metodologia procurou oferecer subsídios para que se 
pudesse atender à finalidade da pesquisa de avaliar a eficiência das RPPNs insti-
tuídas no Estado, assim como avaliar os problemas que vêm desde o processo de 
criação destas categorias de unidade.

A pesquisa em comento assume a forma estudo de caso, o qual foi realizado 
através de pesquisa bibliográfica (com consulta à legislação), pesquisa documen-
tal e entrevistas.

A análise documental consistiu no exame dos processos administrativos re-
lativos às Reservas Particulares do Patrimônio Natural sob circunscrição da Supe-
rintendência do IBAMA/Pa. 

Foram utilizados os seguintes documentos:
•  Documentos administrativos: relatórios, pareceres, ofícios, e outros (toda 

documentação colacionada nos processos administrativos relativos a cada 
uma das RPPNs estudadas);

• Mapa elaborado pelo Setor de Sensoriamento Remoto do IBAMA/PA;
Também foram analisados os pedidos para instituição de RPPNs, observa-

dos os tipos de pendências que impediram a sua concretização.
Por sua vez, as entrevistas foram uma fonte essencial para obtenção das in-

formações e dados necessários à investigação do problema. Através de um ques-
tionário previamente elaborado, se abordou questões de todo o processo ambien-
tal e legal, desde a intenção dos proprietários, até o reconhecimento da área como 
RPPN. Adicionalmente, buscaram-se informações referentes ao estado de con-
servação das reservas e sobre o cumprimento da sua legislação pertinente, com 
relação aos proprietários e ao órgão ambiental que as instituiu.

O tipo de entrevista utilizada foi a semi-estruturada, pois as conversas segui-
ram um conjunto de perguntas predeterminadas, mas que poderiam ser modifica-
das de acordo com o foco e o interesse dos questionamentos feitos.
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As entrevistas foram realizadas no mês de janeiro de 2007, com dois Procu-
radores Federais, a chefia do Núcleo de Unidades de Conservação e dois analistas 
do Núcleo de Unidades de Conservação – todos do IBAMA de Belém/PA.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 A inexpressividade geral das RPPNS situadas no Estado do Pará

De acordo com dados divulgados pelo IBAMA e pela Secretaria Executiva 
de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTAM), em todo Estado do Pará 
foram instituídas somente cinco RPPNs, as quais abrangem cerca de 2.829 hecta-
res da extensão total do Estado, o equivalente a 0,0022 % de seu território, sendo 
todas jungidas ao Órgão Ambiental Federal (IBAMA). São elas:

1) RPPN – Nadir Júnior: Requerimento protocolado em 04 de dezembro 
de 1991; Reconhecimento Público pela Portaria nº 007-N, de 02 de fevereiro de 
1993; Área: aproximadamente 2.000 hectares; Ecossistema: Floresta ombrófila 
densa, típica Amazônia tropical primitiva; Localização: Município de Moju; Não 
possui Plano de Manejo.

2) RPPN – Fazenda Pioneira: Requerimento protocolado em 31 de março 
de 1998; Reconhecimento Público pela Portaria nº 119/98-N, de 21 de agosto de 
1998; Área: 400 hectares; Ecossistema: Floresta amazônica, fauna e flora típica 
da região e relevante beleza cênica; Localização: Município de Marabá; Não pos-
sui Plano de Manejo.

3) RPPN – Tibiriçá: Requerimento protocolado em 14 de maio de 1998; 
Reconhecimento Público pela Portaria nº 101-N, 24 de novembro de 1999; Área: 
400 hectares; Ecossistema: Floresta amazônica, fauna e flora típica da região e 
relevante beleza cênica; Localização: Município de Marabá; Não possui Plano de 
Manejo.

4) RPPN – Samaúma: Requerimento protocolado em 29 de outubro de 
1999; Reconhecimento Público pela Portaria nº 12/2000, de 25 de fevereiro de 
2000; Área: 06 hectares; Ecossistema: Floresta amazônica, fauna e flora típica 
da região e relevante beleza cênica; Localização: Município de Barcarena; Não 
possui.

5) RPPN – Klagesi: Requerimento protocolado em 21 de outubro de 2002; 
Reconhecimento Público pela Portaria nº 56, de 22 de agosto de 2005; Área: 23 
hectares; Ecossistema: Não informado; Localização: Município de Santo Antônio 
do Tauá; Não possui Plano de Manejo.

Notadamente, são poucas as Reservas Particulares do Patrimônio Natural 
reconhecidas pelo Poder Público no Estado do Pará, dada a extensão do território 
paraense. Somadas, a sua expressividade é bastante baixa.

Talvez, isso ocorra porque a própria sociedade ainda não está consciente de 
suas prerrogativas, tampouco da importância de sua participação concreta e efe-
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tiva na elaboração e na implementação de políticas públicas dirigidas à área am-
biental. Já para o Procurador Federal Dr. Wilson Monteiro de Figueiredo, decorre 
do excesso de burocracia em relação à documentação exigida aos proprietários.

Ademais, com base nas informações obtidas junto aos servidores do IBA-
MA, o próprio órgão ambiental contribui diretamente para a inoperabilidade da 
instituição RPPN no Estado. A Autarquia não possui nenhum plano concreto de 
incentivo ou, de divulgação dessa modalidade de unidade de conservação privada 
junto à população, assim como, não disponibiliza recursos financeiros para que o 
Núcleo de Unidade de Conservação do IBAMA/PA - NUC possa realizar vistorias 
nas áreas.

Associado a esses fatores, há a inexistência de procedimento que viabilize a 
criação de RPPNs a nível estadual ou municipal, diferentemente para o que ocorre 
com outras categorias de UCs. Aparentemente, não há interesse na criação des-
ses procedimentos, nem na capacitação dos municípios para que possam instituir 
RPPNs.

4.2 O atendimento da finalidade conservacionista e das  
obrigações de proprietários e órgãos públicos

Das cinco RPPNs, quatro foram criadas antes da Lei do SNUC, porém, no 
tocante às RPPNs do Estado do Pará que foram criadas antes da edição da Lei do 
SNUC, ainda não foram objeto de revisão pelo Poder Público.

Quanto à exigência do Plano de Manejo, nenhuma das RPPNs a atendeu. 
Vale ressaltar que a RPPN Klagesi é única que ainda não expirou o prazo de cin-
co anos para a apresentação do Plano (além de ser a única que foi criada após a 
vigência da Lei do SNUC).

Vale dizer que somente a RPPN Samaúma apresentou projeto PMFS a ser 
analisado pelo IBAMA, em 19 de março de 2003. Não obstante, em 28 de agos-
to de 2003, o proprietário da mesma foi oficiado pelo órgão ambiental para que 
retificasse o plano encaminhado à análise, por não ser condizente com os ob-
jetivos preservacionistas da RPPN. Contudo, ante ao não atendimento do ofício 
citado, em 03 de março de 2005, o IBAMA, através de um outro ofício, reiterou 
a solicitação. Até então, não há nos autos processuais manifestação por parte do 
proprietário da reserva.

Também é importante lembrar as obrigações da autoridade competente, no 
caso, o IBAMA, em relação à gestão dessas UCs. Hoje não existe nenhum tipo de 
fiscalização nas RPPNs do Estado, assim, é flagrante o descumprimento dos pre-
ceitos legais, não só pelo IBAMA, mas também pelos detentores das RPPNs, já 
que há disposição expressa no art. 15, do Decreto nº 4.340/2002 regulamentador 
do SNUC, que até a data da aprovação dos PMFS da RPPN, atividades fiscaliza-
tórias deverão ser realizadas na área.

Neste panorama, a RPPN Nadir Júnior é a que apresenta a problemática 
mais evidente. A autarquia reconheceu que ela (com base em imagens de satélite) 
encontra-se atualmente destruída, todavia, não realizou nenhuma diligência a fim 
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de comprovar tal destruição, assim como, não tomou providências quanto à res-
ponsabilização dos causadores de tal dano ambiental, sob justificativa de falta de 
recursos financeiros.

Inclusive, os servidores do órgão lotados no Setor de Sensoriamento Remoto 
– SSR, informaram que tal desmatamento deu-se por terem sido aprovados PMFSs 
de madeireiras interpondo a área de reserva, pois a mesma havia sido plotada no 
banco de dados do IBAMA quando da aprovação de tais planos de manejo.

Desde 31 de março de 1998, conforme documento protocolado na Superinten-
dência Executiva do IBAMA/Pa foi solicitada a desafetação da RPPN Nadir Júnior, 
bem como, foi comunicado ao órgão sua invasão por madeireiros da região.

Em resposta à solicitação supra explicitada, verifica-se que o Órgão Am-
biental restringiu-se a informar da impossibilidade da desafetação da reserva, sem 
ao menos expor ao particular de sua possibilidade mediante lei. Ademais, quando 
da consulta aos autos do processo referente à RPPN Nadir Júnior, não se consta-
tou nenhum documento comprobatório evidenciando que medidas foram tomadas 
quanto às denúncias de invasão.

Destacamos que não foram encontrados nos autos processuais analisados 
documentos comprobatórios de que as RPPNs Nadir Júnior e Samaúma foram 
averbadas na matrícula dos seus respectivos imóveis, conforme dispõe a legis-
lação ordinária. Quanto às demais, todas foram averbadas em atenção ao lapso 
temporal 60 (sessenta) dias condicionado pela lei, impondo a perpetuidade das 
reservas.

É interessante mencionar que, excepcionalmente, quando da análise do pro-
cesso administrativo referente a RPPN Tibiriçá, verifica-se que, em 05 de outu-
bro de 2000, foi realizada vistoria técnica de acompanhamento na reserva. Além 
disso, em 22 de abril de 2005, a detentora da RPPN Tibiriçá, por meio de ofício 
encaminhado à Gerência Executiva do IBAMA do município de Marabá, solici-
tou realização nova vistoria em sua área, bem como, encaminhou documentação 
atualizada sobre a área.

Nos autos processuais da RPPN supracitada, contata-se que, em 05 de 
maio de 2005 foi exarado laudo de vistoria em atenção ao ofício encaminhado 
pela detentora da reserva. Com base nesse documento, constatou-se a alteração 
dos limites da reserva, que passou de 400 para 405,4857 hectares. Nesse senti-
do, Procuradoria Geral do IBAMA – PROGE sugeriu a regularização da RPPN 
Tibiriçá, criada em 1999, de modo a atender à legislação florestal vigente regu-
lamentadora das UCs privadas. Ressalte-se que, foi solicitado o georreferencia-
mento da reserva atendendo a tendência atual no que concerne à propriedade de 
terras no país. 

4.3 A criação de novas RPPNs

Conforme relatório do NUC/Pa, são vários os pedidos de RPPNs feitos ao 
IBAMA/Pa, dos quais, muitos, fatidicamente, dependem  de vistorias, gerando 
uma demora muito grande na tramitação de tais processos. Além disso, normal-
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mente, ainda não estão instruídos para serem encaminhados à Brasília, pois 
faltam-lhes não só vistorias, como também, atendimento aos ofícios expedidos 
pelo  NUC.

Segundo entrevista concedida pelo analista ambiental Leandro Cortese Ara-
nha, as RPPNs do Pará foram criadas com base em vistorias falhas, em face de a 
equipe responsável não ser multidisciplinar, devendo as mesmas, serem novamen-
te vistoriadas para atenderem a legislação atual.

Recentemente, em janeiro de 2007, com a edição da Instrução Normativa nº 
145 do IBAMA, prazos foram estipulados para gerir os procedimentos adminis-
trativos voltados a criação das reservas.

Os interessados também não se organizaram em associações, como é uma 
tendência no resto do país.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 Verifica-se que não há total cumprimento aos mandamentos legais, tendo em 
vista que os responsáveis pelas mesmas não apresentaram plano de manejo ade-
quado, nem tão pouco relatório anual das atividades executadas na reserva.
Assim, no Pará, há falhas tanto do lado do particular, quanto do Poder Público. 
O governo não incentiva as criações e, quando as cria, não fiscaliza nem dá apoio 
adequado, sob o argumento que não há recursos econômicos. Os proprietários 
crêem que o Estado deve tutelar e se responsabilizar totalmente por essas áreas. 

5.2 Não há apoio do IBAMA/Nacional ao IBAMA/Pa, principalmente, no que 
tange ao envio de recursos financeiros para custear vistorias não só de acompa-
nhamento às RPPNs já instituídas, mas também, às prévias, voltadas a atender 
requerimentos de criação de reservas privadas. 
A falta de apoio da autarquia ambiental acaba por desestimular o particular inte-
ressado em gravar uma RPPN em seu imóvel. Nota-se que já são poucos aque-
les preocupados com a conservação da biodiversidade e, quando estes buscam a 
chancela do Poder Público, não têm seus pedidos atendidos sob a justificativa de 
que o órgão não tem condições de realizar vistoria prévia nessas áreas.

5.3 Melhorias na gestão das RPPN’s dependem da organização dos proprietários em 
associações e que os governos busquem mais e melhores mecanismos compensató-
rios, além do fortalecimento da categoria por meio da ampla divulgação na mídia. 
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1. INTRODUÇÃO

Diante da frágil exposição do meio ambiente aos riscos decorrentes das 
atividades humanas e das agressões constantes que comumente sofre, urge que 
a sociedade civil aprenda a utilizar ferramentas específicas para proteger o patri-
mônio natural, cultural e ecológico, bens comuns a todas as pessoas. Para tanto, 
tal sociedade vem organizando-se, em parte, independentemente do Poder Públi-
co, em associações civis, muitas com o propósito de proteger o meio ambiente, 
fenômeno este não só encontrado no Brasil, mas também em outros países inte-
ressados na proteção ambiental.

Entretanto, essas associações, que são entidades sem fins lucrativos, pouco 
têm agido no sentido de obstar ameaças e lesões ao meio ambiente devido às 
dificuldades de encontrar recursos financeiros. No Estado de Santa Catarina, es-
pecialmente no Município de Florianópolis, não tem sido diferente.

A fim de fazer frente a essa situação, a Universidade Federal de Santa Cata-
rina, com o apoio do Centro de Ciências Jurídicas e do Departamento de Direito, 
por meio do projeto de extensão “Assistência Jurídica Gratuita, através do Núcleo 
de Prática Jurídica, às Associações Civis Protetoras do Meio Ambiente”, oferece, 
desde outubro de 2006, prestação de assistência jurídica gratuita às associações 
civis ambientais carentes de recursos financeiros, por intermédio do Escritório 
Modelo de Assistência Jurídica (EMAJ), componente daquele núcleo, com o ob-
jetivo precípuo de ampliar o acesso coletivo à justiça.

2. CIDADANIA COLETIVA AMBIENTAL

Ser cidadão é desfrutar da qualidade conferida pela cidadania, exercê-la, 
gozar basicamente dos direitos civis e políticos1, bem como observar os deveres 

1  Sem esquecer-se de outros direitos, agrupados em gerações, cf.: BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: 
Campus, 1992.
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com relação ao Estado e à sociedade2. Sem esquecer-se que o conceito de cida-
dania é dinâmico3, pode-se encará-la como uma qualidade da pessoa (cidadão) 
vinculada ao regime político do Estado onde esta possui a titularidade dos direitos 
políticos, podendo votar e ser votada, exercer e defender direitos, e cumprir deve-
res, com as conseqüências daí advindas4.

Além dos direitos citados, sabe-se que toda pessoa pode ser sujeito de uma 
gama enorme de direitos e deveres, individuais e metaindividuais.

O meio ambiente não ficou de fora do amplo rol de bens tutelados pelo or-
denamento jurídico brasileiro. A expressão meio ambiente deve ser entendida em 
sentido lato, a qual compreende qualquer espaço onde haja desenvolvimento de 
vida envolvida por um conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais5. Na 
Lei n.º 6.938/81 (Lei de Política Nacional do Meio Ambiente) encontramos um 
conceito amplo de meio ambiente6, conforme seu art. 3º, I.

O direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado foi fun-
damentalizado pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(CRFB/88 doravante), de acordo com seu art. 2257.

Além desse direito, tanto o Poder Público quanto a coletividade têm deveres 
de defesa e preservação ambiental, que não podem ser negligenciados, sob pena 
de comprometer a qualidade de vida das presentes e futuras gerações (art. 225, 
CRFB/88).

Desse modo, sabendo que os diversos problemas ambientais que se apre-
sentam aos olhos de todos (poluição da atmosfera e da água, aquecimento global, 
desmatamento, uso indevido dos recursos naturais, como exemplos), põem em 
risco a qualidade de vida, não há como descuidá-los.

No caso especificamente do cidadão que integra uma coletividade, ele pode 
recorrer aos instrumentos de tutela de direitos, privilegiando sempre que possível 
aqueles caracterizados como preventivos, que são úteis para a consecução de uma 
tutela jurisdicional mais rápida e eficiente, como, por exemplo, os provimentos 
jurisdicionais de caráter liminar, antecipatório, cautelar e inibitório.

Ninguém nasce cidadão pronto, mas caminha em direção à aquisição da 
qualidade da cidadania, após passar por um processo de educação e conscienti-
zação, o qual implica conhecimento e exercício de direitos e deveres8. Ademais, 
a mobilização e luta dos cidadãos para a defesa de seus direitos contribui para 
fortalecer a cidadania.

No Estado Democrático de Direito (art. 1º, CRFB/88), o particular e o Poder 
Público são orientados por normas, produzidas por meio do processo legislativo no 

2  HERKENHOFF, João Baptista. Como funciona a cidadania. Manaus: Editora Valer, 2000. (Série como funciona, v. 5). p. 18-20.
3  PORTANOVA, Rogério. Exigências para uma cidadania ecológica. Álter Agora. Florianópolis, n. 2.,  p. 86, nov. 2004.
4  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 344-345.
5  SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 2.
6  MILARÉ, Edis. A ação civil pública em defesa do ambiente. MILARÉ, Edis (coord). Ação civil pública: Lei 7.347/85: 
reminiscências e reflexões após dez anos de aplicação. São Paulo: Editora dos Tribunais, 1995. p. 203.
7  Cf. BELLO FILHO, Ney de Barros. Teoria do direito e ecologia: apontamentos para um direito ambiental no século 
XXI. LEITE, José Rubens Morato; FERREIRA, Heline Sivini (Orgs.). Estado de direito ambiental: tendências: aspectos 
constitucionais e diagnósticos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 71-108. 
8  No art. 225, § 1º, VI, da CFRB/88, há preocupação com a educação ambiental e a cidadania.
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qual atuam os detentores do mandato político concedido pela vontade da maioria, 
que os elegeram a fim de representá-la (sistema representativo pelo exercício da 
democracia indireta). Contudo, se não houver instrumentos hábeis e eficazes para 
permitir a participação do povo na direção do Estado, não se poderá contribuir para 
o aprimoramento da democracia, que necessita de amplo diálogo, participação ati-
va, transparência abundante e mecanismos sociais de controle do poder9.

Nesse contexto, democracia e participação estão imbricados, visto que aque-
la é “[...] um processo de convivência social em que o poder emana do povo, há de 
ser exercido, direta e indiretamente, pelo povo e em proveito do povo”10.

Logo, a afirmação de novos direitos decorre de reivindicações populares, 
mediante o exercício do poder pelo povo e para o povo, por meio de vias demo-
cráticas e de participação popular.

No caso específico da defesa e preservação do meio ambiente, impõe-se, 
invariavelmente, uma cooperação entre o Poder Público e os cidadãos, orientados, 
preferencialmente, por princípios preventivos e precaucionais, sem olvidar-se da 
promoção constante da educação e conscientização de todos, a fim de que a cida-
dania coletiva ambiental seja exercitada e aprimorada11.

3. ASSOCIAÇÕES CIVIS AMBIENTAIS

Levando-se em conta que cidadania é o eixo que permite os cidadãos se relacio-
narem com o Poder Público, podemos afirmar que o diálogo e influência dirigidos a 
este são mais pujantes quando realizados por indivíduos organizados em grupos.

Vários grupos, em harmonia ou conflito, compõem a chamada sociedade 
civil, que os “[...] pressiona em direção a determinadas opções políticas, produ-
zindo, conseqüentemente, estruturas institucionais que favorecem a cidadania”12.

Em torno de objetivos comuns formam-se grupos de pessoas, as associações 
civis13, como, por exemplo, associação de moradores de bairro, associação de de-
fesa da Amazônia, todas com respaldo constitucional (art. 5º, XXI, CFRB/88).

Essas associações contribuem para a defesa dos interesses difusos e aperfei-
çoamento da democracia, visto que têm mais força do que a atuação isolada de 
um único cidadão14.

Se houver indivíduos preocupados com o meio ambiente, é facultado a eles 
organizarem-se em associações ou fundações, tendo, assim, mais condições de 
enfrentar adversários poderosos e bem estruturados.

9  ALONSO JR., Hamilton. Direito fundamental ao meio ambiente e ações coletivas. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2006. p. 229.
10  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 126.
11  AYALA, Patryck de Araújo. LEITE, José Rubens Morato. Direito ambiental na sociedade de risco. 2. ed. rev., atual. e 
ampl. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 303-322.
12  VIEIRA, Liszt. Os argonautas da cidadania: a sociedade civil na globalização. Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 37.
13  Para melhor compreensão da definição de associação, cf.: BOBBIO, Norberto et alii. Dicionário de política. 5. ed. 
Brasília: EdUNB, 1993. v. 1. p. 64.
14  MACEDO, Paulo Emílio Vaulthier Borges. O papel das associações civis na defesa dos interesses difusos. In: LEITE, 
José Rubens Morato; OLIVEIRA JR., José Alcebíades de (orgs.). Cidadania coletiva. Florianópolis: Paralelo 27, 1996. 
p. 201-213.
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4. LEGITIMIDADE PARA AGIR DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS

A Lei n.º 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) é um importante instrumento 
de tutela coletiva do meio ambiente, consumidor, de bens e direitos de valor artís-
tico, estético, histórico, turístico e paisagístico,  da ordem econômica, economia 
popular, ordem urbanística, entre outros interesses difusos ou coletivos, contendo 
institutos que procuram responsabilizar aqueles que causarem danos morais e pa-
trimoniais a esses interesses metaindividuais.

Esse instrumento, e também outras ações coletivas, são capazes de influen-
ciar muito na modernização do sistema processual, no sentido de aniquilar a idéia 
da ação processual como meio de resolver apenas conflitos de cunho individua-
lista, o que pode abrir “[...] um campo extraordinariamente significativo para o 
exercício político da solidariedade, permitindo uma visão comunitária do Direito. 
Mas é indispensável que as livremos do procedimento ordinário, com a indefectí-
vel ‘cognição exauriente’ que é seu apanágio”15.

De acordo com a Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/85), o cidadão, 
sozinho, pode oferecer representação a órgão do Ministério Público, levando para 
conhecimento deste fato ou informação que seja alvo de tutela de interesse me-
taindividual (art. 6º, daquela lei).

Por outro lado, os cidadãos podem optar por constituir associações que te-
nham como finalidade institucional a proteção desses interesses, segundo art. 5º, 
da Lei n.º 7.347/85.

Tal artigo e seus incisos legitimam essas associações a propor Ação Civil 
Pública desde que estejam constituídas há pelo menos um ano, conforme a lei ci-
vil, e incluam a proteção ao direito difuso (que constará como objeto da demanda) 
como uma das suas finalidades institucionais16.

Sendo a legitimação para agir a aptidão para demandar tendo como propó-
sito satisfazer pretensão determinada, constitui-se, portanto, como condição de 
validade para o pleito de direitos em juízo e o acesso efetivo à justiça.

A legitimação para agir estabelecida na Lei da Ação Civil Pública é autônoma, 
concorrente e disjuntiva: “todos os legitimados podem propor a ação (concorrente) 
e podem agir sozinhos ou, por opção, em litisconsórcio com outros (disjuntiva)”17.

5. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA ÀS ASSOCIAÇÕES CIVIS E SEU ACESSO À JUSTIÇA

A garantia fundamental de acesso ao Poder Judiciário está consagrada no art. 5º, 
XXXV, da CFRB/88, também conhecida como princípio da ubiqüidade da jurisdição.

15  SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 
319. O autor discorre longamente sobre as dificuldades em que a modernização do processo civil brasileiro esbarra.
16  Para aprofundamento do estudo sobre a legitimidade para agir das associações civis, cf.: MANCUSO, Rodolfo de Ca-
margo. Ação civil pública: em defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e dos consumidores. 10. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 138-152. Outrossim: ALONSO JR., Hamilton. Direito fundamental ao 
meio ambiente e ações coletivas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 226. Ainda: SOUZA, Jadir Cirqueira 
de. Ação civil pública ambiental. São Paulo: Pillares, 2005. p. 182.
17  ALONSO JR., Hamilton. Direito fundamental ao meio ambiente e ações coletivas. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2006. p. 229.
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A doutrina brasileira concebe o acesso à justiça como o “acesso à ordem 
jurídica justa”18 e não apenas como a mera possibilidade de uma pessoa ingressar 
em juízo a fim de satisfazer uma pretensão.

Nesse sentido, a lei não deve impor restrições que impeçam a propositu-
ra de determinadas causas (como as demandas de pequeno valor) e seu devido 
processo legal, nem obstem a participação do maior número possível de pessoas 
que intentem demandar e proteger-se adequadamente, observados os princípios 
do contraditório e da ampla defesa, exigindo-se, ainda, a efetiva participação em 
diálogo do juiz durante o processo19.

Ligada ao acesso à justiça está a idéia de efetividade do processo, que visa 
atingir a boa qualidade e o resultado útil do processo judicial, de modo que: a) 
nenhuma pessoa seja privada de ser oportunamente ouvida pelo juiz, devido à 
carência de recursos financeiros; b) haja freqüente flexibilização da regra indivi-
dualista de que cada um só pode demandar para defender seus próprios direitos 
(art. 6º, do Código de Processo Civil); c) observe-se todos os comandos legais 
consoante a ordem estabelecida para a garantia do devido processo legal, com 
a participação do juiz na busca de elementos para a formação de seu próprio 
convencimento; d) prevaleça o critério de justiça das decisões, não devendo o 
juiz exigir prova demasiadamente exata e exaustiva dos fatos, impossibilitando 
torná-los evidentes e causando embaraços ao exercício do direito material pela 
parte; d) as decisões sejam efetivas, visto que a pessoa tem direito de obter tudo 
e precisamente aquilo que pleiteou por meio do processo20.

A Ação Civil Pública realiza a participação popular de forma coletiva, uma 
vez que o povo intervém, democraticamente, por meio dos entes intermediários 
legitimados, na defesa e preservação dos bens que ultrapassam a esfera do mera-
mente individual21. É por isto que essa ação constitui-se como “[...] instrumento 
constitucional (democrático) de exercício de cidadania, manejado pelos corpos 
intermediários representativos da sociedade civil [...]”22.

A fim de que ninguém seja privado de receber a devida tutela jurisdicio-
nal a que tem direito, por falta de recursos financeiros, a Constituição Fede-
ral brasileira garante a assistência jurídica integral e gratuita, em seu art. 5º, 
LXXIV. Já a Lei da Ação Civil Pública torna possível o Ministério Público e 
às associações demandar judicialmente buscando proteção ao interesses cole-
tivos e difusos, embora não constitua o único instrumento previsto para tanto 
no ordenamento legal pátrio.

Conforme exposto, a cidadania ambiental pode ser exercida por associações 
civis ambientais, já que a Lei da Ação Civil Pública outorga legitimidade ativa a 
elas a fim de levar demandas aos Poder Judiciário.

18  CINTRA, Antonio Carolos de Araújo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria geral do 
processo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 33.
19  Idem. p. 33.
20  Ibidem. p. 34-35.
21  ALONSO JR., Hamilton. Direito fundamental ao meio ambiente e ações coletivas. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2006. p. 222.
22  Idem. p. 222.
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Ocorre que, muitas vezes, essas associações se deparam com dificuldades 
financeiras, sem contar quando não enfrentam aquelas de cunho eminentemente 
técnico, tendo-se em vista as peculiaridades do bem ambiental e a complexidade 
do Direito Ambiental, causas que, sem dúvida, justificam a sua reduzida atuação 
na seara judicial.

Entretanto, se houver disponibilidade de profissionais familiarizados com 
o Direito Ambiental e prática das ações coletivas ambientais, aliada ao ofereci-
mento de serviço de assistência e orientação jurídica gratuita às associações civis 
ambientais carentes de recursos financeiros, acredita-se que haverá aumento do 
número de demandas ambientais submetidas à tutela jurisdicional, bem como am-
pliação do espaço para se exercitar a cidadania coletiva ambiental23.

Ressalte-se que apenas o Direito e sua teoria não são capazes de dar conta 
de um estudo completo do meio ambiente, uma vez que não prescindem de outras 
ciências e disciplinas a fim de estudá-lo e compreendê-lo sob uma perspectiva 
ampla. Para tanto há de se adotar uma visão transdisciplinar do Direito Ambien-
tal24, superando-se a tradicional racionalidade jurídica, bem como o tecnicismo e 
o dogmatismo abraçados em outras áreas do Direito, o que justifica a participação 
de profissionais de outras áreas a fim de dar suporte técnico e científico no atendi-
mento das mencionadas associações.

6. ExECUÇÃO DO PROJETO

O projeto supracitado “Assistência Jurídica Gratuita, através do Núcleo de 
Prática Jurídica, às Associações Civis Protetoras do Meio Ambiente”, assinado pelo 
professor José Rubens Morato Leite, do Departamento de Direito, foi financiado 
pelo Departamento de Apoio à Extensão (DAEX), da UFSC, com início em meados 
de junho de 2006 e conclusão em dezembro desse mesmo ano25. Seu maior propósi-
to é ampliar o acesso coletivo à justiça, disponibilizando assessoramento e orienta-
ção às demandas socioambientais ocorridas no Município de Florianópolis26.

Paralelamente, a proposta inclui a formação de acadêmicos de direito na 
área do direito ambiental, bem como à pesquisa preambular sobre a aplicação da 
Ação Civil Pública ambiental (Lei n.º 7.347/85) em casos concretos, especial-
mente visando inibir a eventual lesão ao meio ambiente. A idéia de inibir o dano 
harmoniza-se com a busca por uma atuação mais eficaz do Estado e da Sociedade, 
perseguindo-se, para isto, comandos precaucionais e preventivos a fim de evitar ou 

23  CLEMES, Sérgio; LEITE, José Rubens Morato. Assessoria ambiental: o apoio da UFSC às entidades ambientalistas. 
Seqüência, Florianópolis, SC, ano 16, n. 31, p. 102-108, dez. 1995.
24  Sobre conceituação e transdisciplinaridade do Direito Ambiental cf. LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. 
Direito ambiental na sociedade de risco. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 48-65.
25  Embora a conclusão formal desse projeto de extensão tenha se dado em dezembro de 2006, com o fim da concessão de 
bolsas aos alunos envolvidos, formou-se, durante a sua execução, o “Grupo de Pesquisa de Direito Ambiental”, coordenado 
pelo professor José Rubens Morato Leite, visando dar continuidade às atividades ligadas à assistência jurídica gratuita às 
associações civis ambientais. Atualmente o projeto encontra-se ativado.
26  O propósito é semelhante ao de outro projeto desenvolvido no ano de 1995, sob a coordenação do Professor José Rubens 
Morato Leite, cf.: CLEMES, Sérgio. op. cit. p. 102-108.
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fazer cessar o dano ambiental, uma vez que o estrago causado ao ambiente natural 
e urbano dificilmente permite que este seja revertido ao seu estado primitivo.

Durante a execução do projeto utilizou-se, como metodologia: método de-
dutivo na leitura e análise de textos sobre teoria e prática da Ação Civil Pública, 
do Direito Ambiental, Direito Processual, da Perícia Ambiental e Prática Jurí-
dica; técnicas de revisão bibliográfica;  pesquisa documental e jurisprudencial;  
reuniões semanais envolvendo o coordenador professor José Rubens Morato 
Leite, os alunos bolsistas e participantes voluntários, entre estes mestrandos, 
especializandos e advogados ambientalistas (formou-se, assim, um grupo de 
pesquisa – www.gpda.ufsc.br – tendo como propósito pedagógico capacitar os 
alunos para ajuizar uma ação coletiva com base na Lei n.º 7347/85, assistindo 
uma associação civil que se enquadre na previsão da Lei n.º 1.060/50, por meio 
dos serviços prestados pelo EMAJ); abordagem interdisciplinar das questões 
discutidas nas reuniões do grupo de pesquisa, com a participação de alunos e 
professores da biologia e geografia, ultrapassando, assim, a esfera do Direito; 
cooperação com outros centros ou departamentos da UFSC, com o fito de so-
licitar a elaboração de pareceres técnicos interdisciplinares na área ambiental, 
destinados à propositura de ação civil pública: colaboração dos professores João 
de Deus Medeiros (Centro de Ciências Biológicas, da UFSC) e Harryson Luiz 
da Silva (Centro de Filosofia e Ciência Humans, da UFSC); saída de campo 
visando averigüar a existência de bases técnico-jurídicas para investigação da 
demanda ambiental: “caso Santa Mônica”; e divulgação dos objetivos do proje-
to às associações civis, por meio de cartilha e site (www.gpda.ufsc.br).

Destarte, o projeto alcançou o seu objetivo principal, qual seja, o de prestação 
de assistência jurídica gratuita, orientação e assessoramento às associações civis 
consideradas carentes de recursos financeiros, tendo em vista as demandas socio-
ambientais da comunidade de Florianópolis, visando, ainda, capacitar os alunos de 
graduação para o exercício da tutela jurisdicional ambiental via ação civil pública.

E como objetivos secundários foi possível: pesquisar e estudar a Ação Civil 
Pública Ambiental (Lei n.º 7.347/85), visando o aprendizado, pelos alunos, da sua 
aplicação em casos concretos; realizar pesquisa sobre possíveis demandas am-
bientais de casos concretos, visando eventual ajuizamento de ação, pelo Núcleo 
de Prática Jurídica do Centro de Ciências Jurídicas, representando as associações 
civis carentes; elaborar cartilha para esclarecer às associações civis suas principais 
prerrogativas judiciais, na defesa do interesses ambientais da comunidade, confor-
me Lei n° 7.347/85; colaborar com a cidadania participativa ambiental, visto que 
os alunos envolvidos e o professor orientador estarão prestando assistência jurí-
dica gratuita aos interesses jurídicos ambientais da coletividade de Florianópolis; 
resgatar a iniciativa das associações civis carentes de recursos que visem à tutela 
jurisdicional dos interesses ambientais difusos; disponibilizar orientação jurídica 
com vistas ao assessoramento de possíveis termos de ajustamento de conduta às 
associações civis; no aspecto pedagógico, proporcionar vivência processual da 
ação coletiva aos estudantes, bem como capacitá-los para atividades de pesquisa; 
e estabelecer convênio com o Ministério Público de Santa Catarina (Protocolo de 
Intenções N.º 7/2006, celebrado em 21 de setembro de 2006), tendo por objeto a 
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orientação jurídica ambiental, colocada à disposição pelo Centro de Apoio Opera-
cional do Meio Ambiente aos acadêmicos do Curso de Direito da UFSC, os quais 
prestarão assessoria e orientação jurídica às demandas socioambientais da coleti-
vidade levadas ao Escritório Modelo de Assistência Jurídica (EMAJ).

7. CONCLUSÕES ARTICULADAS

7.1 A cidadania coletiva ambiental depende do exercício compartilhado dos di-
reitos e deveres do particular e do Poder Público, que não podem prescindir da 
educação, informação, conscientização e atuação enérgica, todos voltados para a 
compreensão, defesa e preservação do meio ambiente. 

7.2 A participação popular pode ser realizada de forma coletiva por meio da pro-
positura da Ação Civil Pública, possibilitando uma forma de exercício da demo-
cracia pelo povo por meio dos entes intermediários legitimados, a fim de buscar 
proteção de direitos e interesses metaindividuais.

7.3 O real acesso ao Poder Judiciário pretende efetivar-se consoante a utilização 
de instrumentos de tutela adequados a cada espécie de direito (instrumentalidade 
do processo), apresentando-se a Ação Civil Pública como importante meio de 
tutela coletiva que busca satisfazer esse objetivo.

7.4 É possível estabelecer um Núcleo de Prática Jurídica em instituições de en-
sino, visando oferecer prestação de serviços de orientação e assessoria jurídica 
gratuita à comunidade e as associações civis carentes de recursos financeiros, 
permitindo, ainda, que haja capacitação dos estudantes envolvidos na prática de 
ações coletivas e estudo dos direitos metaindividuais.
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1. INTRODUÇÃO

O aumento do tráfego marítimo, com o uso de embarcações cada vez maio-
res e mais rápidas, permitiu a redução do tempo das viagens e a intensificação 
das trocas comerciais. Neste contexto global, o transporte aquaviário contribuiu 
decisivamente para fazer da água de lastro e do sedimento associado, bem como 
da incrustação no casco das embarcações, instrumentos eficientes na dispersão de 
organismos exóticos marinhos ameaçando ecossistemas, habitats e espécies.

As conseqüências dessas invasões são, entre outras, a modificação estrutu-
ral do ambiente marinho, a perda de biodiversidade local e regional, a introdu-
ção de microorganismos patogênicos, a modificação da paisagem e os prejuízos 
econômicos relacionados. Por isso essa invasão de microorganismos marinhos é 
considerada uma das maiores ameaças à integridade dos oceanos. Assim, os orga-
nismos transferidos pela água de lastro causam danos aos ecossistemas marinhos, 
prejuízo à saúde humana, à biodiversidade, às atividades pesqueiras e de mari-
cultura, resultando em um problema global, em virtude do aumento do impacto 
ecológico e econômico em vários ecossistemas, constituindo-se em um risco am-
biental e econômico.

Portanto, o dano causado pelos organismos não-nativos atinge todas as es-
feras sociais: ambiental, econômica, saúde pública, entre outras. Porém o dano 
ambiental, em regra, é irreversível, sendo que a invasão de microorganismos pela 
água do lastro, em particular, se apresenta vultoso e de fácil disseminação.

A Organização Marítima Internacional (IMO) foi pioneira na abordagem 
sobre a questão da água de lastro, buscando a definição de regras adequadas, a 
fim de evitar a disseminação de organismos aquáticos exóticos nas regiões que 
sofrem as descargas.

A iniciativa conjunta entre o Fundo para o Meio Ambiente Mundial 
(GEF) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 
criaram, em 1999, o “Programa Global de Gerenciamento da Água de Lastro 
– GloBallast”, conforme será visto, representa um marco em toda a problemá-
tica da água de lastro.  

No Brasil, o aparecimento de espécies exóticas vinha sendo observado de 
forma episódica, com poucos registros de crustáceos, corais e moluscos, ao lon-
go do litoral. Contudo, a partir da introdução do mexilhão dourado (Limnoperna 
fortunei), houve uma radical mudança na estatística das invasões em águas bra-
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sileiras, assim como no tratamento dispensado a questão da água de lastro e aos 
organismos aquáticos invasores.

1.1 Histórico

A navegação marítima foi essencial à evolução dos transportes assim como 
à evolução do comércio internacional, vez que possibilitou o surgimento de novas 
rotas mercantis, em especial, nos séculos XV e XVI, e, por conseguinte, a desco-
berta pelos portugueses e espanhóis, de novos nichos comerciais e, principalmen-
te, novos continentes a serem explorados.

Nesta perspectiva histórica, é perceptível a importância da navegação marítima 
já àquela época, motivo que ensejou a busca pelo aperfeiçoamento da técnica de na-
vegação marítima e da construção naval, alcançando o ápice no século XIX, com o 
desenvolvimento da navegação a vapor, uma vez que as embarcações eram à vela. Ve-
rifica-se, portanto, uma significativa evolução tecnológica em benefício da construção 
naval, um exemplo destas melhorias foi a substituição do material empregado, pois da 
madeira passou-se a utilizar, com sucesso, o aço (mais leve e resistente).

Portanto, historicamente, houve a evolução e a expansão da indústria da cons-
trução naval, possibilitando a comercialização de navios cada vez mais seguros, 
velozes e resistentes. Em razão destas melhorias a navegação marítima continuou, 
no decorrer dos séculos, a ter uma posição de destaque no âmbito internacional. 
No entanto, perde seu caráter desbravador para, contemporaneamente, destinar-se 
ao transporte de cargas volumosas através dos revolucionários contêineres, sem 
esquecer, contudo, da destinação turística, com o advento dos grandes transatlân-
ticos. Tanto é que hoje, o transporte marítimo internacional corresponde a cerca 
de 80% do comércio mundial, e, em especial, no Brasil, corresponde a, aproxima-
damente, 95% de todo o comércio exterior realizado no País.  

Cabe ressaltar, no entanto, que apesar da inovação tecnológica utilizada 
em prol da construção naval, o ambiente marinho, não se beneficiou com estas 
transformações, vez que no passado a construção naval utilizava-se de materiais 
sólidos, principalmente pedras, metais e areia para o preenchimento e o esvazia-
mento dos tanques de lastro a fim de atribuir peso e/ou estabilidade ao navio, mas, 
ao contrário, estes materiais causavam a instabilidade dos navios, especialmente, 
com o movimento de embarque e desembarque de cargas. A partir de 1880, com a 
melhoria da estrutura dos navios, começou-se a utilizar água nos tanques propor-
cionando maior estabilidade às embarcações.

O mecanismo da água que preenche os tanques de lastro é simples, pois 
quando o navio está descarregado, seus tanques recebem água de lastro para man-
ter sua estabilidade, balanço e integridade estrutural e quando o navio esta carre-
gado, a água é lançada ao mar, vez que por óbvio esta variação de peso dos navios 
ocorre nos portos, pois, no porto de origem é retirada a carga do navio e ao mesmo 
tempo é carregado o navio com a água, no trajeto o navio encontra-se sem carga, 
porém cheio de água de lastro, sendo que ao chegar ao porto de destino recebe a 
carga e descarrega a água de lastro. 
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Atualmente, quase totalidade dos navios de grande porte utiliza água nos 
tanques de lastro para manter a segurança, aumentar o calado e ajudar na propul-
são e nas manobras, pois a água de lastro acaba por compensar as perdas de peso, 
que ocorrem não apenas pela descarga nos portos, mas também pelo consumo de 
combustível e de água, assim, regula a estabilidade e mantém os níveis de estresse 
na estrutura do navio em patamares aceitáveis.

2. PROBLEMA AMBIENTAL

Conforme visto, a tradição secular da navegação marítima não perdeu sua 
importância, mas ao contrário, em virtude, principalmente, do aprimoramento de 
suas tecnologias, tornou-se o meio de transporte mais utilizado na modernidade. 
Somente nos últimos anos, contudo, é que estão sendo observadas as conseqüên-
cias deste uso intenso para o meio ambiente marinho. 

Uma relevante transformação causada pela navegação ao meio ambiente 
marinho foi a redução ou quase eliminação das barreiras naturais que sempre 
separaram e mantiveram a integridade dos ecossistemas, em conseqüência, au-
mentou-se a homogeneização da flora e da fauna em todo o mundo, pois uma vez 
extintas as barreiras naturais facilita-se a dispersão das espécies de ecossistemas 
diferentes pelos oceanos.  

Outra importante conseqüência gerada pelos navios foi o transporte durante 
milhares de anos de organismos incrustantes e perfurantes em seus cascos, cons-
tituindo-se como meio para a introdução destas espécies em habitats diversos dos 
originais. 

Cabe observar que durante toda a história da navegação marítima houve a 
incrustação de organismos nos cascos dos navios, foi esta, portanto, responsável 
pelas invasões de espécies não nativas em ambientes marinhos diversos, contudo, 
nos dias atuais, a descarga de água de lastro é a principal introdutora de espécies 
indesejáveis nos portos de todo o planeta e, por conseguinte, uma das maiores 
ameaças ao equilíbrio marinho. Vários estudos mostraram que mais de 50.000 
espécies de zooplâncton e 10 milhões de células de fitoplâncton podem ser encon-
tradas em um metro cúbico de água de lastro1. 

Nesta perspectiva, estima-se que cerca de 10 bilhões de toneladas de água 
de lastro sejam transferidas anualmente e cerca de 3.000 espécies de plantas e 
animais sejam transportadas por dia em todo o mundo2. 

O Brasil ainda não possui dados específicos como os apresentados, nem 
o controle de quanta água de lastro é lançada em seus portos, mas, segundo 
dados da Diretoria de Portos e Costas (DPC), a média anual de visitas aos 
portos brasileiros é de 40.000 navios. Assim, pelo volume de carga exportada, 

1  SUBBA ROA, D.V.; SPRILES, W. G.; LOCKE, A. & CARLTON, J. T. 1994. Exotic phytoplankton from ships’ ballast 
waters: Risk of potencial spread to mariculture sites on Canada’s east coast. Ca. Data Rep. Fich. Aquatic. 937, p. 51.
2  CARLTON, J. T. & GELLER, J.B. 1993. Ecological roulette: the global transporto f nonindigenous marine organisms. 
Science 261, p. 78-82.
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estima-se que cerca de 40 milhões de toneladas de água são deslastradas por 
ano no Brasil3. 

A preocupação ambiental advém da seguinte situação: se os organismos 
existentes nestas volumosas quantidades de água de lastro encontrarem condições 
ambientais favoráveis e livres de predadores, parasitas e competidores naturais, 
poderão se reproduzir incondicionalmente, atingindo altas densidades populacio-
nais, pois dificilmente serão eliminados. Cabe ressaltar que a zona costeira é onde 
se encontram com mais abundância e disponibilidade as fontes alimentares pró-
prias do sistema oceânico.   

O estabelecimento desses organismos no novo habitat depende, portanto, de 
diversos fatores, sendo que os mais importantes são: as características biológicas 
das espécies e as condições do ambiente marinho em que estão sendo introduzi-
das; o clima; o número de indivíduos introduzidos, pois deve haver um número 
suficiente para se formar uma população; a competição com as espécies nativas e 
a disponibilidade de alimentos.  

Faz-se necessário o esclarecimento de que o meio oceânico é inóspito 
a organismos de água doce, estuarinos e à maioria dos organismos das águas 
costeiras, pois, em regra geral, as espécies oriundas de portos tropicais não 
sobreviverão, nem se reproduzirão em águas geladas, temperadas, polares e 
vice-versa. Entretanto há alguns invertebrados e algas que existem naturalmen-
te em diferentes regiões, como por exemplo, a espécie que existe em regiões 
subpolares assim como em regiões tropicais, estas, portanto, são adaptáveis a 
diferentes ecossistemas.

Além disso, é possível que entre estações do ano, o clima se modifique, por 
diversos motivos, entre eles, o fenômeno do aquecimento global, podendo modi-
ficar drasticamente os fatores biológicos e ecológicos daquele ecossistema, resul-
tando em uma região de excelente adaptação daquelas espécies que originalmente 
não obteriam sucesso nas condições anteriores. 

Outro fator decisivo do sucesso dessa invasão é o local de descarga dos 
organismos, pois, as áreas fechadas, como os portos, facilitam a proliferação, 
sendo a facilidade majorada se o porto de carga for ecologicamente semelhante 
ao porto de descarga. Cabe ressaltar que os portos se tornam alvos mais frágeis 
quando realizam as técnicas da dragagem e da drenagem, por modificarem o 
regime hidrográfico, alterando e degradando o ambiente e, por conseguinte, 
criando oportunidades para a colonização das espécies invasoras em diferentes 
nichos.

Diante de tantos fatores, torna-se impossível, portanto, afirmar que em certas 
regiões não se faz necessário o controle da água de lastro, vez que não é possível 
prever que impacto ocorrerá com a introdução de uma espécie não nativa naquela 
região, pois pode uma espécie não causar impacto negativo em seu habitat, porém 
ao ser inserido em outra região causar efeitos graves ao equilíbrio ambiental. 

3  SILVA, Julieta Salles Vianna da e SOUZA, Rosa Cristina Corrêa Luz de. Água de Lastro e Bioinvasão, Rio de Janeiro: 
Editora Interciência, p. 2, 2004.



Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students 741

As principais espécies que obtiveram êxito nas invasões, registradas em todo 
o mundo, dentre outras, foram4:

•  O mexilhão zebra, Dreissena polymorpha, que se estabeleceu nos Gran-
des Lagos, EUA, e hoje ocupa 40% dos rios americanos de norte a sul do 
país, oriundo da Europa, vem causando prejuízo de milhões de dólares por 
ano tanto com a remoção da incrustação quanto com o controle.

•  O ctenóforo, Mnemiopsis leidy, endêmico do Atlântico Norte Americano, 
teve o primeiro registro nos mares Negro e Azov e, 1982, hoje em dia, a 
espécie está estabelecida e ocorre em grandes densidades. A população de 
ctenóforos nativa foi extinta do local e a pescaria de enchovas e espadas 
na região decresceu vertiginosamente. Em 1992, a presença da espécie foi 
constatada no Mar Mediterrâneo. 

•  A estrela-do-mar Asterias amurensis e os dinoflagelados tóxicos do gêne-
ro Gymnodinium e Alexandrium, oriundos do Japão, foram introduzidos 
na Austrália, com implicações na pescaria e aqüicultura industrial. Outras 
espécies críticas como o patogênico Vibrio cholerae, a alga Undaria pin-
natifida, o caranguejo Carcinus maenas e o poliqueta Sabella spallanzanii 
também foram introduzidas.

•  Uma epidemia de cólera começou na Indonésia em 1961 e completou seu 
ciclo global em 1991. Acredita-se que tenha sido introduzida na América 
do Sul por tráfego marítimo. Em 1991 e 1992, os Estados Unidos, detec-
taram o Vibrio cholerae em água de lastro de navios oriundos da América 
do Sul, sendo encontrado em água de lastro com salinidades de 12, 13, 
14, 20 e 32, indicando sua habilidade de sobrevivência em meio ambiente 
estuário e marinho.

•  A alga Caulerpa taxifolia foi introduzida acidentalmente no Mar Medi-
terrâneo e sua distribuição ocorreu através de barcos e navios domésticos 
e tem sido objeto de pesquisas pela Comunidade Européia. Ela cobria em 
1984, um metro quadrado e em 1996, cerca de 3000 hectares. Hoje em dia 
cobre milhares de hectares ao longo da costa da França, já tendo sido do-
cumentada na Espanha, Itália e no Mar Adriático. A C. taxifolia substituiu 
as algas nativas, limitando o habitat de larvas de peixes e invertebrados, 
comprometendo sua sobrevivência.

No Brasil, as espécies exóticas já registradas foram: Pyromaia tuberculata, 
Scylla serrata, Charybdis hellerii e outras espécies de decápodes, introduzidas em 
áreas que recebem grande fluxo de navios; o bivalve Isognomon bicolor e duas espé-
cies de coral, Stereonephthya aff. curvata e Tubastraea coccínea foram encontrados 
na região de Cabo Frio e na Baía da Ilha Grande.Um recente registro de introdução 
bem sucedida, em água doce, no Brasil foi a do mexilhão dourado Limnoperna for-
tunei que vem causando problema nos equipamentos das unidades da Usina Hidrelé-
trica de Itaipu, vez que a espécie se fixa nas turbinas e invade os filtros5.

4  SILVA, Julieta Salles Vianna da e SOUZA, Rosa Cristina Corrêa Luz de. Água de Lastro e Bioinvasão, Rio de Janeiro: 
Editora Interciência, 2004.
5  Idem.
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O mexilhão dourado é um molusco de água doce, originário do sudeste asiá-
tico, que foi introduzido no Brasil por meio da água de lastro despejada na Argen-
tina, em 1991, sendo que sua presença foi registrada pela primeira vez no Brasil 
em 1998, na foz do rio Jacuí, próximo a Porto Alegre. Atualmente sua ocorrência 
é identificada, em grandes proporções, na foz do rio Guaíba, como também nos 
rios Paraná e Paraguai, até mesmo na cidade de Corumbá, na região do Pantanal.

Observa-se que essa espécie possui uma capacidade impressionante de adap-
tação e uma rapidez na sua reprodução, habilidades que possibilitam à espécie a 
fixação em grades e filtros de tubulações em usinas hidrelétricas, reduzindo o 
fluxo de água.

Contudo não é só viva que esta espécie incomoda, pois quando ocorre a mor-
te do mexilhão dourado, este contamina estações de tratamento de água, fazendo 
com que limpezas e trocas de filtros sejam mais freqüentes, aumentando o custo 
da manutenção.

2.1 Métodos de Prevenção e Controle da Água de Lastro

De maneira diversa se comparadas a outras formas de poluição marinha, 
como por exemplo, derramamentos de óleo, em que ações mitigadoras podem ser 
realizadas imediatamente após o ocorrido e o meio ambiente ainda tem a possibi-
lidade de se recuperar, a introdução de espécies marinhas exóticas é, na maioria 
dos casos, irreversível.

No entanto muitos tratamentos são utilizados para controlar e, se possível, 
reduzir a transferência dos organismos exóticos pela água de lastro, sempre obser-
vando certos requisitos, quais sejam, de segurança, praticidade, economicidade e 
sustentabilidade ambiental.

O método preventivo considerado mais efetivo é a realização da troca da 
água de lastro em alto-mar. Mas esta é uma afirmação polêmica, vez que gera di-
vergências quanto a sua efetividade, pois as trocas de água de lastro em alto-mar 
podem não ser consideradas seguras, dependendo do navio e da carga e, ainda, das 
condições do tempo e do mar, podendo afetar a estabilidade e a estrutura do navio, 
colocando em risco a vida da tripulação.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Engenharia Naval (SOBENA), os 
métodos mais utilizados de troca de água de lastro em alto-mar, são6:  

•  Deslastro total e carregamento de lastro subseqüente: consiste na eli-
minação praticamente total do conteúdo dos tanques, sendo, portanto, a 
técnica mais simples e eficaz. Entretanto, apresenta riscos para a estabili-
dade do navio, assim como para os tripulantes.

•  Método de fluxo contínuo: é a técnica que troca o lastro sem esvaziar o 
tanque, enchendo-o ao mesmo tempo com água limpa, numa quantidade 

6  SOBENA. Relatório Petrobrás - O método de Diluição Brasileiro e o Teste de Lastro do NT Lavras, para gerenciamento 
da água de lastro e minimização dos organismos aquáticos nocivos. 1999.
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três vezes maior ao volume do tanque, mantendo-se constantes a entrada 
e a saída de água, durante toda a trajetória percorrida pelo navio. No 
entanto, a crítica que se faz a este método é o fato da pressão a que estes 
tanques se submetem ser excessiva e ao fato dos tripulantes ficarem em 
contato com a água contaminada, gerando riscos de doenças.

•  Método de transbordamento de tanques: é uma técnica similar ao fluxo 
contínuo, o diferencial está no bombeamento da água durante certo tem-
po, fazendo transbordar o excesso pela parte superior. Contudo, o método 
não é satisfatório por não eliminar uma grande quantidade de organis-
mos, em especial aqueles que se assentam no fundo do tanque.  

•  Método brasileiro de diluição: este método foi desenvolvido por enge-
nheiros navais da Petrobrás, e consiste em carregar a água pelo topo do 
tanque de lastro e, simultaneamente, a descarregar pelo fundo do tanque 
com a mesma vazão. Devido ao não descarregamento completo dos tan-
ques de lastro, garante-se a estabilidade, pois mantém em níveis adequa-
dos os esforços da estrutura do navio. Pois os tanques não são submetidos 
a uma pressão interna excessiva sobre suas estruturas, nem os tripulantes 
são expostos aos problemas e riscos mencionados. Este método apresen-
tou eficácia superior ao apresentado pelos demais métodos, pois foram 
removidos 95% da água presente nos tanques.

 Dentre os métodos de tratamento da água de lastro a bordo estão: a fil-
tração, o tratamento térmico, aplicação de biocidas oxidantes e não oxidantes, 
tratamento elétrico, ultravioleta, acústico, desoxigenação, campos magnéticos, 
revestimentos antiaderentes e tratamento biológico. 

3. CONTROLE INTERNACIONAL SOBRE A ÁGUA DE LASTRO

Impossível após toda a explanação apresentada se pensar nesta catástrofe 
ambiental de forma regional, vez que a degradação ambiental não se atém a limi-
tes fictícios criados pelo homem, deve-se ter a consciência de que os efeitos são 
globais, principalmente no tocante ao espaço internacional comum, como o alto 
mar. Neste sentido é que foram elaborados diversos tratados e realizadas várias 
conferências internacionais, entre países de diferentes posições no globo. Sendo, 
portanto, a cooperação internacional fundamental para a preservação do meio am-
biente. Sem esquecer, contudo, de que a busca pela resolução destes problemas 
interfronteiriços deve sempre observar a soberania estatal e a autodeterminação 
dos povos7.   

A Organização Marítima Internacional (IMO), Agência Especializada das 
Nações Unidas (ONU), desde 1948, regulamenta o transporte e as atividades ma-
rítimas com relação à segurança da navegação, à facilitação do comércio maríti-
mo, à preservação do meio marinho e às matérias legais relacionadas. A água de 

7  SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 5º ed. São Paulo: Malheiros Editores, p. 142-148, 2004.
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lastro passou a constituir uma das matérias mais importantes das Convenções da 
IMO; entre as principais convenções estão a SOLAS (Convenção Internacional 
para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar) e a MARPOL (Convenção Inter-
nacional para a Prevenção da Poluição por Navios). Os principais Comitês dessa 
Organização, que discutem e regulamentam as matérias de segurança e prevenção 
à poluição, são o MSC (Comitê de Segurança Marítima) e o MEPC (Comitê de 
Proteção ao Meio Ambiente Marinho)8.

A possibilidade das águas descarregadas nos portos de todo o mundo causar 
males também foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que 
está voltada ao papel desempenhado pela água de lastro, como meio propagador 
de bactérias causadoras de doenças epidêmicas.

Importante salientar que estão vigentes no Brasil duas Convenções neste 
sentido, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, Montego Bay, 
19829 e, a acima mencionada, Convenção Internacional para a Prevenção da Po-
luição Causada por Navios, MARPOL, Londres, 1973 (OMCI), juntamente com 
seu Protocolo de 197810. 

A MARPOL, com relação ao assunto ora tratado, impõe obrigações de ca-
ráter administrativo e o dever de legislar do Estado, sob cuja autoridade o navio 
esta operando. De acordo com a Convenção, os navios estão sujeitos a inspeções 
em qualquer parte do mundo, pelas autoridades locais, a fim de averiguar-se o 
cumprimento dos termos da Convenção.    

A Convenção de Montego Bay estabelece uma ordem legal para os mares 
e oceanos11. Importante enaltecer que a Convenção trata das instalações de segu-
rança e de auxílio, visando a prevenção, redução e controle da poluição do meio 
marinho. Para isso prevê, em seu artigo 196, a obrigação dos Estados em tomar 
todas as medidas necessárias para prevenir, reduzir e controlar a poluição do meio 
marinho resultante da utilização de tecnologias sob sua jurisdição ou controle, ou 
a introdução intencional ou acidental num setor determinado do meio marinho de 
espécies estranhas ou novas que nele possam provocar mudanças importantes e 
prejudiciais.

3.1 Resolução A.868(20)

 A Assembléia da IMO adotou, em 1997, por meio da Resolução A.868(20)12 
“As Diretrizes para o controle e gerenciamento da água de lastro dos navios”. Esta 
Resolução apresentou um conjunto de diretrizes com o propósito de controlar e 

8  Maiores informações podem ser encontradas no endereço eletrônico: <http://www.imo.org/>. Acesso em março de 
2007.
9  Aprovada pelo Decreto Legislativo n.º 5/97, promulgada pelo Decreto n.º 99.165, de 12-3-1990 e declarada em vigor no 
Brasil, pelo Decreto n.º 1.530, de 22-6-1995.
10  Promulgados pelo Decreto n.º 2.508, de 4-4-1998, inclusive com a adoção dos Anexos 3,4 e 5, opcionais da Conven-
ção.
11  SCHIMIDT, Caroline Assunta e FREITAS, Mariana Almeida Passos de. Tratados Internacionais de Direito Ambiental 
– textos essenciais ratificados pelo Brasil. Curitiba: Juruá Editora, 175-265, 2004.
12  A Resolução A.868 (20) pode ser encontrada no site: <http://globallast.imo.org>. Acesso em: 1º de março de 2007.
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reduzir ao mínimo a transferência de organismos aquáticos exóticos e patogênicos 
pela água de lastro. 

O propósito dessas diretrizes é auxiliar as autoridades relacionadas com o 
assunto, os comandantes de navios, os operadores, os engenheiros navais e as 
autoridades portuárias, a reduzir significativamente os perigos da introdução de 
organismos aquáticos nocivos e agentes patogênicos, provenientes da água utili-
zada como lastro pelos navios e dos sedimentos nela contidos e, ao mesmo tempo, 
proteger a segurança dos navios. 

Tais Diretrizes se destinam aos Estados membros e podem ser aplicadas a 
todos os navios, no entanto, a autoridade do Estado do Porto deverá em legislação 
própria regulamentar tal aplicação, no sentido de especificar a abrangência das 
mesmas, sendo que no Brasil o representante nacional da autoridade marítima é o 
Comandante da Marinha. 

Assim, a Resolução solicita aos Estados membros que, além de adotar me-
didas unilaterais para a redução dos riscos ambientais derivados da água de lastro, 
também obedeçam às regras aplicadas em escala mundial, assim como as diretrizes 
de implantação efetiva, por entender a questão como sendo de interesse global.

A referida Resolução exige também que os governos empreendam ações 
imediatas no sentido de aplicar essas novas Diretrizes, recomendando-as inclusive 
à indústria da construção naval, para que sejam utilizadas como norte de referên-
cia em quaisquer medidas adotadas com a finalidade de minimizar os perigos, seja 
na projeção de novos navios seja na reforma dos já existentes.

A Resolução determina que em todos os postos dos Estados membros de-
vem existir instalações de recepção e tratamento da água de lastro, a fim de 
eliminar de maneira segura os sedimentos dos tanques de lastro, reconhe-
cendo a descarga da água de lastro nestas instalações como um meio de 
controle e redução da invasão.

Foi solicitado ainda aos governos que informem ao MEPC qualquer experiência 
adquirida com a implementação dessas Diretrizes, no sentido de colaborar nos disposi-
tivos legais sobre o assunto. Pois uma das obrigações previstas pelo Direito Internacio-
nal do Meio Ambiente é justamente o dever de intercâmbio de informações científicas 
e tecnológicas, além da transferência de experiências, a fim de facilitar a solução de 
problemas ambientais e intensificar o uso de biotecnologias inovadoras. 

De acordo com a Resolução A.868(20) todo navio que utilizar a técnica da 
água como lastro deverá ser dotado de um plano para o seu gerenciamento, a fim 
de informar quais foram os procedimentos de gestão e tratamento da água de 
lastro, especificando a localização geográfica em que ocorreu a descarga, a tem-
peratura e a salinidade da água de lastro, assim como a quantidade de água em-
barcada e desembarcada, para que se registre o grau de seguridade e eficácia dos 
procedimentos adotados. Este plano gestor deve ser incluído na documentação 
operacional do navio13, o qual deve estar disponível para a autoridade do Estado 
do Porto, como parte fundamental do processo de fiscalização.

13  A Marinha Brasileira no exercício de sua atividade fiscalizadora exige de cada navio seu plano de gerenciamento da água 
de lastro, conforme art. da NORMAM 20.
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A Resolução em tela prevê, ainda, diversas medidas preventivas que devem 
ser seguidas pelos navios tanto no momento de preencher o lastro com a água 
- pois os navios devem procurar locais em que se pode identificar facilmente os 
organismos e sedimentos presentes na água, a fim de que não sejam embarcados 
agentes patogênicos - quanto no momento da descarga desta água – recomen-
dando que, na ausência de meios de controle científicos, a troca da água de las-
tro ocorra em águas oceânicas profundas, pois os organismos marinhos colhidos 
próximos à costa são menos suscetíveis de sobreviver quando descarregados no 
meio do oceano, por serem diferentes as condições ambientais da costa e áreas 
próximas ao porto.  

Por outro lado a Resolução prevê a obrigação do Estado do Porto em in-
formar aos agentes locais e/ou aos navios, as áreas e as situações em que o rece-
bimento da água de lastro deve ser restrito ou não deve ocorrer. Estas áreas são 
aquelas em que já houve registro de organismos considerados “perigosos” ou em 
que seja conhecida a existência de uma população de organismos aquáticos no-
civos, onde esteja ocorrendo o florescimento de algas, com descarga de esgotos 
sanitários e operações de drenagem nas proximidades.

A Resolução preza pela integridade da tripulação, como também do navio, 
quando exige que a eventual fiscalização da autoridade do Porto seja realizada 
em menor tempo possível para que não incorra em atrasos e prejuízos aos navios. 
Neste sentido, a Resolução ainda prevê que se a autoridade do Estado do Porto 
optar pela retirada de amostras da água de lastro dos tanques, o comandante do 
navio deve ser avisado com antecedência.

3.2 Programa GloBallast

Assim, com a proposta de auxiliar os países em desenvolvimento na imple-
mentação das medidas, de caráter voluntário, previstas na Resolução A.868(20), 
e, ainda, com a finalidade de preparar estes países para concretizar um instru-
mento legal de ordem internacional, a IMO, com o apoio dos Estados Membros 
e da indústria do transporte marítimo, em 1999, com os recursos provenientes do 
Fundo para o Meio Ambiente Mundial (GEF), repassados por intermédio do Pro-
grama das Nações Unidas para Desenvolvimento (UNDP), elaborou um projeto 
de abrangência mundial intitulado “Programa Global de Gerenciamento de Água 
de Lastro” - GloBallast. 

O objetivo deste Programa é a realização de ações efetivas e coordenadas em 
seis principais países em desenvolvimento (Brasil14, China, Índia, Irã, África do 
Sul e Ucrânia), gerenciando recursos com vistas à gestão e proteção dos efeitos 
destrutivos ao meio marinho, causados pela transferência de espécies indesejáveis 
através da água de lastro. Para que essa meta seja alcançada foram promovidos 
nos países participantes a capacitação, a assistência técnica e o reforço institucio-

14  No Brasil, o Porto de Sepetiba - RJ foi escolhido para o desenvolvimento do Projeto GloBallast.
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nal, visando a uma efetiva gestão da água de lastro. Sendo que cada país elaborou 
seu Plano de Trabalho Nacional, com a ressalva de que o plano brasileiro foi cria-
do pela própria Unidade de Coordenação do Programa (UCP).

Neste sentido, o Programa estabelece os seguintes deveres aos países 
membros:

• Formar um grupo interministerial para cuidar do assunto;
• Desenvolver uma política nacional voltada para o problema;
• Incrementar as pesquisas sobre o assunto;
• Implementar normas de controle;
• Desenvolver programas de desenvolvimento marinho; 
• Estimular a cooperação regional.
Espera-se que cada país escolhido para o desenvolvimento do Programa 

compartilhe as atividades desenvolvidas, no sentido de estabelecer relações coo-
perativas com os países vizinhos, vez que as experiências adquiridas nos locais de 
demonstração ajudam no planejamento de um regime regulador para a transferên-
cia de água de lastro no âmbito internacional. 

No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) é a Agência responsável 
pela implementação do Programa GloBallast, além deste órgão oficial, o Progra-
ma conta com uma equipe interinstitucional e multidisciplinar, formada pelas se-
guintes instituições: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários; Companhia Docas do Rio de Janeiro; Diretoria de 
Portos e Costas; Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente; Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto de 
Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira; Jardim Botânico do Rio de Janeiro; Pe-
trobrás; Universidade Federal do Rio de Janeiro; juntamente com representantes 
do transporte marítimo e de Organizações Não Governamentais (ONGs).  

A implementação do projeto teve início em março de 2000, com uma du-
ração estipulada em três anos, pois a intenção era adotar um plano regulador já 
no ano de 2002, contudo, em razão da complexidade do tema, as negociações 
entre os Estados membros da IMO prorrogou-se e o término desta primeira etapa. 
Portanto, o propósito é, neste lapso temporal, identificar, avaliar e implementar 
oportunidades de recursos e financiamento, para os esforços nacionais de gestão 
de água de lastro. 

O referido Plano de Trabalho Brasileiro possui como fundamentos a ava-
liação de risco de água de lastro e o levantamento da biota do porto. A avaliação 
do risco diz respeito à fiscalização, pois é através das informações cedidas pelas 
embarcações, como por exemplo, a rota realizada, regiões, que se avalia o risco 
que o navio proporciona, assim, seriam previamente selecionados os navios que 
estariam sujeitos ao controle e monitoramento da água de lastro. Este tipo de 
abordagem é eficaz quando a intenção é evitar organismos certos. Nesta perspec-
tiva poderiam ser aplicadas medidas mais severas aos navios considerados de alto 
risco e aplicadas menos restrições a navios considerados de baixo risco.   

Em contrapartida existem países que aplicam um programa simplificado, 
em que não há um conhecimento prévio da autoridade do porto em relação ao na-
vio, não distinguindo aqueles que devem ser vistoriados dos que não precisam de 
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monitoramento. É maior, neste modelo, a necessidade de um sistema de controle 
eficiente, vez que não há informações relativas a tais navios, entretanto, há maior 
proteção em relação à introdução de espécies inesperadas.

Seria interessante se o Brasil adotasse um sistema misto em que utilizaria os 
dados informados pelo navio, no entanto todos passariam pela fiscalização, pois 
somente as informações contidas no plano gestor de água de lastro não são sufi-
cientes para se garantir um baixo grau de risco, seria este um instrumento, apenas 
uma referência, vez que o controle e monitoramento devem ser unânimes.

No entanto antes que o Plano de Trabalho Nacional opte por um dos mé-
todos, uma avaliação de risco genérica deve ser conduzida, a fim de considerar 
os padrões de navegação, identificando os portos de origem da água de lastro e 
comparando possíveis similaridades ambientais. Pois tais dados auxiliarão o país 
na determinação de qual sistema implementar. Tal estudo possibilitará a determi-
nação das ameaças para a economia, o meio ambiente e a saúde humana. 

Nesta perspectiva se apresenta o outro basilar do Programa de Trabalho Na-
cional, qual seja, o levantamento da biota do porto, que consiste na pesquisa sobre 
as condições naturais do porto, como a composição, abundância e distribuição 
espaço-temporal e o estudo da presença de espécies introduzidas no referido ha-
bitat.

Esta fase inicial do Programa GloBallast fez com que vários países se inte-
ressassem em participar do Programa, criando forte demanda para ajuda técnica e 
financeira para a aplicação regional. Dessa forma uma proposta de continuação do 
Programa foi apresentada ao GEF, visando a construção de parcerias para a efetiva 
implementação do controle e gestão internacional de água de lastro em países em 
desenvolvimento.

Importante observar que as ações dos países podem se dar em diferentes 
níveis. Pois um país pode ter responsabilidade como Estado de Bandeira, exigindo 
o cumprimento dos procedimentos por parte dos navios e tripulação; assim como 
Estado Costeiro ou Estado do Porto, prevenindo-se contra a importação e a expor-
tação não intencional de organismos nocivos e patogênicos.

Nas últimas décadas, diversos países adotaram dispositivos legais de aplica-
ção local, regional ou nacional, diante dos impactos ecológicos e econômicos que 
sofreram, no intuito de eliminar os organismos e controlar a introdução de espé-
cies exóticas. Dentre essas ações estão: a total proibição de descarga de água de 
lastro no canal do Panamá e nos Grandes Lagos (EUA); as autoridades portuárias 
do Chile, visando a prevenção, especialmente, da cólera, passaram a exigir a troca 
ou a cloração da água de lastro; desde 1990 o Serviço de Inspeção e Quarentena 
da Austrália (AQIS) elaborou suas próprias diretrizes baseadas nas instruções da 
IMO para a entrada de navios em suas águas. 

A Marinha do Brasil é a instituição responsável pela regulamentação dos na-
vios no Pais e, em virtude do decreto-lei n.º 200 de 25/02/1997, é responsável por 
estudos e diretrizes da política marítima nacional, coordena, portanto, em nível 
nacional, os assuntos da IMO. Assim, toda a regulamentação e os instrumentos 
legais relacionados aos navios são elaborados pela DPC em conexão com a IMO. 
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4. CONTROLE BRASILEIRO SOBRE A ÁGUA DE LASTRO  

É essencial estabelecer um sistema legal brasileiro que atenda a essas obri-
gações internacionais, implantando efetivamente as atuais Diretrizes da IMO, 
com o foco voltado para as especificidades da região nacional. 

Levar à prática a Resolução A.868(20) da IMO pode requerer alterações na 
legislação nacional em vigor ou a criação de novas leis. A revisão da legislação, 
desenvolvida no âmbito do Programa GloBallast, busca uma ampla variedade de 
instrumentos normativos, nacionais e internacionais, que possam estar relacionados 
com a implementação das Diretrizes. Necessária se faz, por conseguinte, a análise 
da legislação pátria, a fim de se identificar as eventuais necessidades de modifica-
ção e, se for o caso, de normatização. Contudo, a legislação pátria é extensa e em 
diversos instrumentos normativos aborda a questão da poluição do meio ambiente 
marinho, por isso, foi essencial a realização de uma triagem destes instrumentos 
enfatizando a questão da poluição marítima causada pela água de lastro.

É a Constituição da República de 1988 que fundamenta toda a proteção ambien-
tal tratada pelo ordenamento jurídico brasileiro, preocupando-se com as presentes e 
futuras gerações, estabelece, para tanto, as diretrizes gerais, que devem ser respeitadas 
e concretizadas em toda a legislação infraconstitucional. Dessa forma, a Constituição 
prevê, em seu artigo 225, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a 
necessária intervenção do Poder Público, para controlar o emprego de técnicas, mé-
todos e substâncias que comportem risco para a vida e para o meio ambiente. Nesta 
perspectiva a Constituição considera a Zona Costeira como patrimônio nacional, para 
que sua utilização ocorra apenas na forma da lei, conforme a seguir transcrito: 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as 
presentes e futuras gerações:
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
[...] V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, mé-
todos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 
meio ambiente; 
[...] § 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, 
o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preser-
vação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais [...].”

No Brasil a proteção do ambiente marinho é responsabilidade do Ministério 
do Meio Ambiente, dos Transportes, do Turismo e da Marinha do Brasil; sendo 
que o Ministério da Saúde também está envolvido, através do serviço de inspe-
ção sanitária, visando o controle preliminar de doenças nos navios. No entanto, o 
Texto Constitucional inova também neste aspecto quando estabelece que além do 
Poder Público, o próprio cidadão é responsável pela proteção ao meio ambiente.

A zona costeira brasileira, considerada patrimônio nacional pelo Texto Cons-
titucional, refere-se a uma volumosa e complexa extensão compreendida pelos 
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espaços terrestre, marítimo e atmosférico, áreas de interesse público, em outras 
palavras, de interesse de todos os brasileiros. A este respeito está em vigor a Lei 
Federal n.º 7.661 de 16.05.1988 que institui o Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro (PNGC), cuja finalidade é a utilização racional dos recursos na Zona 
Costeira, com prioridade à conservação e proteção, entre outros, dos recursos 
naturais, renováveis e não renováveis; recifes, parcéis e bancos de algas; ilhas 
costeiras e oceânicas; sistemas fluviais, estuarinos e lagunares, baías e enseadas; 
praias; promontórios, costões e grutas marinhas; restingas e dunas; florestas lito-
râneas, manguezais e pradarias submersas (artigo 3º, inciso I).

Importante observar que um dos princípios fundamentais da gestão da zona 
costeira, previstos pelo Decreto n.º 5.300/04, que regulamenta a Lei 7.661/88, é a 
observância dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil na matéria 
(artigo 5º, inciso I).

Cabe, neste sentido, salientar que os tratados internacionais de direito am-
biental, de acordo com a maioria da doutrina brasileira, possuem qualidade de 
legislação ambiental, submetidos, portanto, à Constituição da República. Pois 
depois de ratificado o ato e expedido o decreto, o tratado passa a fazer parte do 
ordenamento jurídico interno e a vigorar plenamente, possuindo hierarquia de lei 
federal, adquirindo caráter obrigatório.

Sobre a água de lastro, a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada 
no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992 (ECO 92), incorporada à legislação 
pátria pelo Decreto n.° 2.519 de 16 de março de 1998, elucida que a conservação 
da diversidade biológica somente será possível se houver a conservação in-situ 
dos ecossistemas e dos habitats naturais, sendo que para isso deve-se impedir que 
se introduzam, controlar ou erradicar espécies exóticas que ameacem os ecossis-
temas, habitats ou espécies.

No tocante à competência para fiscalização ambiental marítima, a Lei de 
Segurança do Tráfego Aquaviário n.º 9.537/1997 (LESTA) estabelece que a 
Autoridade Marítima é responsável pela inspeção naval e pela vistoria, assim 
como pelo estabelecimento de requisitos que assegurem a prevenção da polui-
ção ambiental por parte de embarcações, plataformas fixas ou suas instalações 
de apoio. Para isso, a Lei estabelece várias atribuições à Autoridade Marítima 
(AM), a fim de evitar genericamente a poluição marítima e, portanto, a que 
possa ser causada pela água de lastro, conforme o art. 4º, inciso VII da referida 
Lei em que prevê as atribuições da Autoridade Marítima, uma delas é estabe-
lecer os requisitos referentes às condições de segurança e habitabilidade e à 
prevenção da poluição por parte de embarcações, plataformas ou suas insta-
lações de apoio. 

Conforme visto, a autoridade marítima, no Brasil, é exercida pelo Coman-
dante da Marinha, conforme disposto na Lei n.º 9.966/2000, art. 2º XXII, pessoa 
responsável pela salvaguarda da vida humana e segurança da navegação no mar 
aberto e hidrovias interiores, bem como pela prevenção da poluição ambiental 
causada por navios, plataformas e suas instalações de apoio, entre outros. 

Portanto, a norma da autoridade marítima expedida pela Diretoria de Portos 
e Costas, em outubro de 2005, para gerenciamento da água de lastro de navios 
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(NORMAM-20/DPC) é o instrumento normativo que irá reger toda a problemáti-
ca da água de lastro em âmbito nacional. Tal Norma representa um esforço de con-
tinuidade e ampliação do monitoramento e controle da água de lastro em portos 
brasileiros, iniciado com a Resolução A.868(20) e a RDC 217 da ANVISA. Pois 
a NORMAM 20 acaba por transcrever diversas disposições da própria Resolução 
A.868(20), sendo este um dos propósitos da própria Resolução, pois visa, justa-
mente, a implementação de suas diretrizes pelos países.     

Dessa forma, necessária a análise do instrumento normativo expedido pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) que trata da água de lastro: 
a Resolução-RDC n.º 217, de 21 de novembro de 2001, a qual dispõe sobre a vi-
gilância sanitária de embarcações, portos de controle sanitário e da prestação de 
serviços de interesse da saúde pública e da produção e circulação de bens. 

A referida Resolução, em seu artigo 6º, exige que os navios entreguem à autorida-
de sanitária do Porto de Controle Sanitário o “Formulário para Informações sobre Água 
de Lastro”, assinado pelo Comandante ou por alguém designado pelo mesmo.

No tocante àquelas embarcações que adquiriram a concessão de Livre Práti-
ca, caberá ao responsável direto ou representante legal pela embarcação informar 
à autoridade sanitária em exercício no Porto de Controle Sanitário, previamente à 
sua entrada, os dados relativos ao armazenamento de água de lastro de bordo, e de 
seu lançamento em águas sob jurisdição nacional, conforme art. 25, no entanto, 
o art. 19, inciso VII, determina a inspeção destes navios que captaram água de 
lastro em área de risco à saúde pública e ao meio ambiente, reconhecida nacional 
ou internacionalmente pelos órgãos públicos competentes. Sendo que a ANVISA 
é a instituição responsável pela centralização e análise destes relatórios. 

O artigo 27 da referida Resolução exige que os navios que captaram água 
de lastro em área geográfica considerada como de risco à saúde pública ou ao 
meio ambiente, estas embarcações, que não possuem Livre Prática, ficam condi-
cionadas à autorização prévia da autoridade sanitária, ouvido o Órgão Federal de 
Meio Ambiente e a autoridade marítima, quanto à necessidade de implantação de 
medidas de prevenção e controle pertinentes.

Diferentemente, no artigo 28 da Resolução em tela, não ocorre distinção 
entre as embarcações, pois o artigo prevê que toda a embarcação, a critério da 
autoridade sanitária, está sujeita à coleta de amostra de água de lastro para análise, 
com vistas a identificação da presença de agentes nocivos e patogênicos e indica-
dores físicos e componentes químicos.

Estabelece, ainda, a Resolução, em seu artigo 29, que fica proibida a uti-
lização dos tanques próprios para água de lastro para outros fins que não sejam 
aqueles ao qual se destinam.

A partir do exposto, pode-se analisar, em suma, a NORMAM 2015, que dis-
põe dos procedimentos possíveis, do sistema de fiscalização e suas exceções, das 
penalidades, entre outros.

15  O texto oficial da Norma da Autoridade Marítima para Gerenciamento da Água de Lastro de Navios pode ser encontrada 
no endereço eletrônico: < https://www.dpc.mar.mil.br/normam/N_20/N_20.htm>.
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A referida Norma se aplica a todos os navios, nacionais ou estrangeiros, que uti-
lizam os portos e terminais brasileiros, prevendo que os procedimentos de Gerencia-
mento da Água de Lastro e dos sedimentos nela contidos sejam eficazes e, ao mesmo 
tempo, ambientalmente seguros, viáveis, que não gerem custos e atrasos desnecessá-
rios para o navio e para sua carga nem impliquem em riscos para a sua segurança e de 
seus tripulantes ou para a segurança da navegação, vez que todos os esforços possíveis 
serão para evitar que um navio seja indevidamente retido ou atrasado.

Quanto aos métodos de troca de água de lastro, a NORMAM 20 entende que 
a troca em águas oceânicas é o método que atualmente oferece maior limitação 
na transferência de espécies aquáticas pela água de lastro. Determina, assim, que 
as embarcações devem realizar a troca da água de lastro a pelo menos 200 milhas 
náuticas da terra mais próxima, assim como previsto na Resolução A.868(20). 
Sendo que para esta troca a Norma não exclui os demais métodos já mencionados, 
quais sejam, seqüencial, fluxo contínuo e diluição.

Neste sentido a Norma também entende que não deverá ser exigido de um na-
vio que se desvie do seu plano de viagem ou retarde a viagem para cumprimento do 
disposto na Norma, sendo que nesta situação a Norma prevê apenas a notificação do 
referido navio à Capitania dos Portos, Delegacia ou Agência. Logo nota-se a preocupa-
ção demasiada em proteger os compromissos dos navios, no cumprimento da rota e dos 
horários, em detrimento, muitas vezes, da proteção ao ambiente marinho. 

Assim como a Resolução A.868(20), a NORMAM 20, em seu capítulo 2, 
também prevê o Plano de Gerenciamento da Água de Lastro, que deve especificar 
procedimentos seguros e eficazes, devendo conter descrições detalhadas dos pro-
cedimentos realizados, em detrimento da fiscalização necessária e, por conseguin-
te, do controle da água de lastro e da preservação do meio ambiente.

Dessa forma, no capítulo 3, a Norma cria o Formulário de Água de Lastro, 
com a descrição precisa da quantidade, qualidade e procedência do lastro que o país 
está recebendo e ainda os locais de descarga, devendo ser entregue pelos navios à 
Capitania dos Portos, Delegacia ou Agência ao qual o porto estiver subordinado. 

Busca-se, a partir da adoção deste formulário proporcionar o conhecimento 
aos portos receptores e doadores, para que estes, a longo prazo, possam desen-
volver programas de monitoramento marinho, efetuar pesquisas, minimizando 
esforços e despesas, otimizando os resultados. No entanto, a exigência da entrega 
do Formulário não basta como meio de fiscalização e controle da introdução de 
espécies exóticas através da água de lastro.

Pois se faz necessária a inspeção naval em todos os portos ou terminais bra-
sileiros, conforme previsto na Norma em tela. Pois cabe à autoridade marítima a 
exigência de que serão tomadas medidas que assegurem que o navio não descar-
regará água de lastro, até que possa fazê-lo sem que isso represente uma ameaça 
de dano ao meio ambiente, à saúde pública, às propriedades ou aos recursos. Situ-
ação que muitas vezes não ocorre em portos brasileiros.    

Além da autoridade marítima, os órgãos de meio ambiente federal e esta-
dual, na esfera de suas competências, também são responsáveis por realizar o 
controle ambiental e a fiscalização nos portos organizados, instalações portuárias, 
estaleiros, navios, plataformas e suas instalações de apoio.
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Entretanto a atividade cotidiana, tanto dos navios que ora atracam em portos 
brasileiros quanto dos próprios agentes fiscalizadores nacionais, acaba por não 
cumprir as exigências legais preventivas, acarretando, portanto, em danos am-
bientais que, por sua vez, caracterizam-se como crimes ou infrações ambientais 
(penais ou administrativas).

Pois quando há violação das prescrições da NORMAM 20, o agente da auto-
ridade marítima deve instaurar um procedimento administrativo, podendo, ainda, 
tomar medidas para advertir, deter ou proibir a entrada do navio no porto. Quan-
to às penalidades e sanções, cabe salientar que as infrações administrativas são 
punidas com a sanção de multa simples, tais multas serão aplicadas em função 
da gravidade da infração, coerentes com as demais penalidades empregadas na 
navegação internacional.

A Norma estabelece que a multa tenha por base o objeto jurídico lesado, 
observando a gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas 
conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente. Sendo que o não 
pagamento da multa imposta, implicará na inscrição do infrator na Dívida Ativa 
da União.

No entanto, discutível é a eficácia da aplicação da pena de multa no caso de 
poluição por água de lastro vez que não tem como mensurar tal multa com base no 
dano ocasionado ao bem jurídico, pois não se tem como determinar o metro cúbi-
co afetado das águas marítimas, uma alternativa seria calcular a multa com base 
no volume dos tanques do navio e não em quanto o bem jurídico foi afetado.

Contudo, a pena de multa não tem por finalidade a prevenção, vez que é 
aplicada no momento em que já ocorreu o dano ao bem jurídico, por isso a multa 
não pode representar a solução ao problema do controle e da prevenção da trans-
missão de espécies exóticas pela água de lastro, assim, deve-se despender maior 
atenção à fiscalização.

5. CONCLUSÕES ARTICULADAS

5.1 A NORMAM 20 deveria atribuir maior importância às medidas preventivas 
de controle e gestão da água de lastro, dentre estas, as atividades de capacitação, 
divulgação e mobilização sobre a questão, para que os cidadãos desenvolvam uma 
consciência ambiental em relação ao tema, coordenadas em âmbito Federal, Es-
tadual e Municipal;  

5.2  Outra medida preventiva imprescindível ao controle da água de lastro, que de-
veria ser imposta, mediante lei, a todos os níveis governamentais competentes, é 
a destinação de verbas públicas para pesquisas visando tanto o monitoramento da 
flora e da fauna nacionais, quanto o aprimoramento de um tratamento específico, 
com vistas à implementação;

5.3 A fiscalização, principal medida preventiva, deveria ter uma maior importân-
cia na NORMAM 20, haja vista ser insuficiente a fiscalização baseada apenas 
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na apresentação do Relatório pela embarcação; deve ser obrigatória a coleta de 
amostra da água de lastro do navio, por meio de uma vistoria completa realizada 
por uma equipe multidisciplinar; 

5.4 Além de uma fiscalização mais rigorosa, deveriam ocorrer outras mudanças 
neste sentido, pois não poderia a NORMAM 20 ter dispositivos que prevêem a 
rapidez da vistoria, na intenção de não atrasar o roteiro do navio e a necessidade 
de aviso prévio ao comandante do navio sobre a coleta de amostras da água de 
lastro, porque estes se tornam obstáculos ao sucesso da fiscalização;   

5.5 A sistemática de penalidades deveria sofrer uma intensa modificação, pois o 
atual sistema utiliza-se da multa com base no dano ao bem jurídico, no entanto, 
no caso da água de lastro, o dano é imensurável, assim, uma alternativa seria cal-
cular a multa com base no volume do tanque do navio ou na aplicação de outras 
penalidades, como, o impedimento da chegada aos portos.    
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1. BREVE COMENTÁRIO ACERCA DA EVOLUÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL AO 
LONGO DA HISTóRIA

Etimologicamente, o vocábulo latino “respondere” traduz-se em responder, 
afiançar, prometer, pagar. Na tradição ocidental, o mais antigo registro que esta-
belece a responsabilidade dos indivíduos pelos seus respectivos atos encontra-se 
na Bíblia, no livro do Gênese, no décimo versículo do seu capítulo IV, o qual 
descreve a punição de Deus a Caim por haver matado seu irmão Abel. 

Não constitui objeto desse estudo demonstrar toda a complexa evolução 
da noção de responsabilidade desde o surgimento da humanidade. Contudo, é 
importante ressaltar que, no momento em que o Estado assumiu para si o “poder-
dever” de realizar a composição dos conflitos provenientes das relações sociais 
e monopolizou a pretensão punitiva, surgiu, concomitantemente, a necessidade 
de se estabelecer padrões fixos para determinar a responsabilização daquele que 
tivesse dado causa ao dano.

Foi, portanto, a partir da necessidade de definir um princípio geral que re-
gulasse a reparação do dano que surgiu, no direito romano, a Lex Aquília, a qual 
lançou as bases da noção de culpa. Posteriormente, o direito francês, mais espe-
cificamente a partir da edição do Código de Napoleão, consagrou a culpa como 
elemento central da responsabilidade civil e contribuiu para a inclusão da mesma 
na legislação de todo o mundo.1 É importante salientar que o Código Civil brasi-
leiro sofreu profunda influência da doutrina francesa.

Contudo, a partir da Revolução Industrial e com a intensificação das 
relações sociais, a ocorrência de danos civis tornou-se cada vez mais co-

1  GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil, 8ª edição, São Paulo, Saraiva, 2003, pp. 5-6.
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mum. Entretanto, a dificuldade de se demonstrar e provar a existência da 
culpa também aumentou, o que resultou na mitigação da mesma como ele-
mento essencial da responsabilidade. Surge, desse modo, a responsabilidade 
civil objetiva.

2. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E A TEORIA DO RISCO

A responsabilidade civil objetiva teve suas bases lançadas na França e surgiu 
para facilitar a indenização de vítimas em situações difíceis ou impossíveis de 
provar-se a culpa do verdadeiro responsável. Esse tipo de responsabilidade tem 
como justificativa a fato de que a complexidade da vida e das relações sociais 
atuais gera inúmeras situações de riscos e exposições, sendo injusto que aqueles 
que se beneficiam desses riscos, compartilhem o prejuízo com toda a sociedade. 
A responsabilidade objetiva, nesse sentido, seria mais humana e mais socialmente 
solidária que a responsabilidade subjetiva.2 

A teoria do risco nasce no contexto do surgimento da responsabilidade civil 
objetiva no século XIX, sob os auspícios de Saleilles e Josserand. Inconformados 
com os termos restritivos do art.1382 do Código Napoleônico, grandes juristas 
franceses se propuseram, por via de processo hermenêutico, a ampliar a cobertura 
do dever de reparação do dano 3. De uma maneira geral, a teoria do risco subs-
tituiu a teoria da culpa. O Código Civil brasileiro recepciona a responsabilidade 
objetiva pautada nos riscos da atividade no parágrafo único do artigo 927, apesar 
de ainda considerar como regra geral a responsabilidade subjetiva consagrada no 
artigo 186 do mesmo diploma legal.

Apesar de prescindir do elemento culpa para a verificação da responsabilida-
de civil objetiva são estritamente necessárias as provas do dano e do nexo causal, 
elementos estes que serão analisados ao decorrer desse trabalho.

3. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL

Tal como exposto anteriormente, a responsabilidade civil objetiva tem como 
fundamento a existência do risco. Ou seja, aquele que cria riscos com sua ati-
vidade, está sujeito a reparar os danos a que der causa. Nesse sentido, tanto a 
Constituição Federal, em seu artigo 225 §3º, quanto a Lei 6938/81, em seu artigo 
14 §1º consagram a responsabilidade objetiva quando se tratar de danos ao meio 
ambiente. Portanto, é incontroverso que, em matéria ambiental, não se precisa 
provar a culpa para a configuração da responsabilidade de reparar os danos, mas é 
imprescindível a comprovação do dano e do nexo causal.

2  SILVA PEREIRA, Caio Mário da. Instituições de Direito Civil: vol.1, 21ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2006, p. 663.
3  STOCO, Rui. Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial, 2ª edição revista e ampliada. São Paulo, 
Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 60.
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4. OS IMPASSES NA DEFINIÇÃO E ABRANGÊNCIA DA TEORIA DOS RISCOS EM MATÉRIA 
DE RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL

A amplitude dos riscos que originam a responsabilidade civil ambiental não 
é pacífica na doutrina, entretanto, a maior parte da jurisprudência e dos estudiosos 
do direito ambiental filia-se à “linha dura” do risco integral, posição com a qual 
definitivamente não concordamos e demonstraremos nossas razões. 

Em primeiro lugar, cumpre-nos esclarecer que não há um parâmetro preciso 
de diferenciação entre as diversas modalidades de risco (integral, criado, proveito, 
administrativo, profissional). Desse modo, apesar de alguns autores utilizarem a 
mesma denominação para uma determinada modalidade, não a concebem exata-
mente com o mesmo sentido.4

Não obstante esse impasse conceitual, na maioria das vezes em que se admi-
te que a responsabilidade civil ambiental baseia-se na teoria do risco integral, não 
se aceita, ao mesmo tempo, qualquer tipo de excludente de responsabilidade. Em 
contraponto, quando se defende a teoria do risco criado é porque, se admite, sim, 
as excludentes de responsabilidade. Entretanto, devido à imprecisão conceitual 
citada, há casos em que o autor se filia à teoria do risco integral e, mesmo assim, 
admite algumas excludentes, apesar de não admitir todas elas. Do mesmo modo, 
ocorrem situações em que o autor se filia à teoria do risco criado e não admite al-
gum dos tipos das excludentes de responsabilidade. Ademais, o conceito de risco 
proveito é bastante indeterminado, pois a definição do que seria o “proveito” não 
é facilmente delimitada. 

5. O ENTENDIMENTO DA JURISPRUDÊNCIA E DA DOUTRINA MAJORITÁRIA qUE DEFENDE 
A APLICAÇÃO DO RISCO INTEGRAL

A doutrina majoritária brasileira adota a teoria do risco integral como funda-
mento para a responsabilidade civil objetiva por danos ambientais. Vários autores 
da área do direito ambiental consagram expressamente essa teoria. Édis Milaré 
afirma que “a terceira conseqüência da adoção do sistema de responsabilidade 
objetiva sob a modalidade do risco integral diz com a inaplicabilidade do caso 
fortuito, da força maior e do fato de terceiros como exonerativas, e com a impos-
sibilidade de cláusula de não indenizar”5. No mesmo sentido, manifesta Nélson 
Nery Júnior afirmando que “a adoção, pela lei, da teoria do risco da atividade ou 
da empresa, da qual decorre a responsabilidade objetiva, traz como conseqüências 
principais: (...) c) a inaplicação, em seu sistema das causas da exclusão da respon-
sabilidade de indenizar (cláusulas de não-indenizar, caso fortuito e força maior)”6. 
Corrobora, ainda, com esse entendimento Trennepohl, ao dispor que: “atualmen-

4  BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. Responsabilidade Civil por dano ao meio ambiente, Belo Horizonte, 
Del Rey, 2000, p. 322. 
5  MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente, 4ª edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais , 2005, p. 836.
6  Responsabilidade civil, meio-ambiente e ação coletiva ambiental. In: Antonio Herman V. Benjamin (Coord.). Dano 
ambiental. Vol 2, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1993, p. 280.
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te, a teoria do risco integral é dominante, sendo considerada a mais adequada para 
responsabilizar eventuais agressores do meio-ambiente.”7 Outros autores também 
consagraram, em seus trabalhos, a teoria do risco integral, tal como Sérgio Fer-
raz, Mancuso, Benjamin, Custódio, Athias e Pasqualotto.8

A Jurisprudência é quase unânime no sentido de aplicar a teoria do risco 
integral como fundamento da responsabilidade civil ambiental. O Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, por exemplo, assumiu essa posição em várias situa-
ções, não admitindo a alegação de excludentes de responsabilidade em caso de 
danos ambientais.9

Vale ressaltar que alguns autores, apesar de dizerem que adotam a teoria do 
risco integral como fundamento da responsabilidade, admitem, sim, em alguns 
casos, algumas excludentes de responsabilidade, ou seja, assumem uma posição 
moderada frente à discussão. Paulo Affonso Leme Machado, por exemplo, defen-
de a possibilidade de, em certos casos, se admitir as excludentes de responsabili-
dade, mas não adota explicitamente a teoria do risco criado.10 

A maioria dos autores que defendem a aplicação do risco integral, ao 
mesmo tempo, considera imprescindível a ocorrência de dano e a existência 
de nexo causal. Entretanto, o que pensamos estar incorreto nesse entendimen-
to é, principalmente, a abrangência da concepção de nexo causal. Portanto, 
iniciaremos nossas considerações acerca da responsabilidade civil objetiva 
por danos ambientais à luz da legislação vigente e também da necessidade de 
proteção do meio ambiente.

6. NOSSA POSIÇÃO ACERCA DA CONTROVERTIDA qUESTÃO E A DEMONSTRAÇÃO DOS 
EqUÍVOCOS DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIAS

Propomo-nos a demonstrar, de forma simples e clara, que o entendimento da 
doutrina e jurisprudência brasileira majoritária está incorreto à luz da legislação 
brasileira vigente. Nesse sentido, o que nos impulsionou a realizar essa exposição 
é que a maioria dos textos relativos a esse assunto não são totalmente claros ou 
convincentes e muitas das vezes caem em contradição. Ademais, é a partir do con-
ceito de nexo causal que demonstraremos a total aplicabilidade das excludentes de 
responsabilidade civil quando se tratar de danos ambientais. 

É importante frisar que não é nosso objetivo mitigar as conquistas já obti-
das quanto à reparação dos danos, pois não se pode ignorar os grandes avanços 
e benefícios ao meio ambiente advindos com a desnecessidade de demonstração 

7  TRENNEPOHL, Terence Dornelles. Fundamentos de Direito Ambiental, 2ª edição, Salvador, Edições JusPODIVM , 
2007, p. 113.
8  BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. V. Ob. Cit. p. 321.
9  Nesse sentido: MINAS GERAIS, Tribunal de Justiça. Ação civil pública - danos ao meio ambiente – fato de terceiro 
– teoria do risco integral – responsabilidade do proprietário do imóvel. Apelação civil n. 1.0079.04.143539-1/001. Relator: 
Dês. Eduardo Andrade. Acórdão de 30/10200. Disponível em < http://www.tjmg.gov.br/juridico/jt>
10  LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito ambiental brasileiro. 14ª edição, São Paulo, Malheiros Editores, 2006, 
pp. 353-355.
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da culpa a fim de reparação dos danos ambientais. Contudo, mesmo que a res-
ponsabilidade ambiental esteja fundamentada na teoria dos riscos, não podemos 
ir além do que a legislação nos permite e excluir qualquer tipo de excludente 
da responsabilidade. Demonstraremos que admitir a teoria do risco criado não 
significa desproteger o meio ambiente, mas, pelo contrário, evidenciaremos que 
a admissão das excludentes aumentará a efetivação do princípio da precaução e 
fará com que a prevenção, e não a reparação, se torne o eixo central da responsa-
bilização ambiental. 

6.1 A Delimitação do Nexo Causal pelo §1º do Artigo 14 da Lei 6938/81 e a Admissão 
das Excludentes de Responsabilidade

O nexo causal, em síntese, é o vínculo entre a conduta do agente e o resul-
tado da mesma. Parece ser um conceito simples, mas quando há uma “cadeia” 
de condições e circunstâncias que concorrem para o evento, torna-se necessário 
que se delimite qual é a causa real do resultado. Há várias teorias que auxiliam os 
operadores do direito a solucionar o problema, dentre elas destacam-se a teoria 
da equivalência dos antecedentes e a teoria da causalidade adequada. A primeira, 
também denominada teria da “conditio sine qua non”, não estabelece distinções 
entre causas e condições, ou seja, tudo que concorre para o resultado é conside-
rada causa do mesmo. Já a teoria da causalidade adequada, elaborada por von 
Kries, considera como causa do evento apenas o fato necessário e adequado para 
a produção do mesmo.

Apesar de não haver no Código Civil brasileiro uma regra expressa acer-
ca da delimitação do nexo causal, a melhor doutrina e jurisprudência brasileira 
defendem que o direito brasileiro adotou, na órbita civil, a teoria da causalidade 
adequada. Nesse sentido ressalta Cavalieri Filho que “em sede de responsabilida-
de civil, nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes, 
mas somente aquela que foi a mais adequada a produzir concretamente o resulta-
do.”11 Aguiar Dias, por sua vez, citando Josserand, De Page, Savatier e Fromage-
ot estabelece que para que haja responsabilidade civil é necessário que “o dano se 
ligue diretamente à falta do réu, e que tal relação não seja interrompida”12.

Transcreveremos, aqui, parte do §1º do artigo 14 da Lei 6938/81, pois será a 
partir desse dispositivo legal que basearemos nossa argumentação: “sem obstar a 
aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, indepen-
dente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros afetados por sua atividade.” 

A partir de tal dispositivo, fica evidente que é imprescindível haver o nexo 
de causalidade entre a atividade do agente e o dano causado ao meio ambiente 
e a terceiros. Toshio Mukai, o qual tivera participação na redação do referido 
dispositivo legal, ressalta em primeira análise que não fica claro se o direito 

11  CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 7ª edição, São Paulo, Editora Atlas, 2007,  pp. 69-69.
12  DIAS, José de Aguiar. Responsabilidade civil em debate. 1ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 1983, p. 271. 
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brasileiro adotou a teoria do risco criado, que admite as excludentes de respon-
sabilidade, ou a teoria do risco integral, que não as admite.13 À luz da teoria da 
causalidade adequada, adotada majoritariamente pela doutrina e jurisprudência 
civil brasileira, entendemos não haver sequer controvérsia, pois o efeito direto 
das causas excludentes de responsabilidade é, justamente, excluir o nexo causal. 
O artigo, por sua vez, consagra o nexo causal como pressuposto da indenização 
e não cabe ao intérprete do direito ir além do que, de fato, prescreveu o legis-
lador. Portanto, o mais adequado é dizer que, com relação à responsabilidade 
civil por danos ambientais, o direito brasileiro adotou a teoria do risco criado, 
em que são admitidas, sim, as excludentes de responsabilidade. Nesse sentido, 
também se manifestam expressamente Toshio Mukai14, Baracho Júnior15 e An-
dréas Joachim Krell16

Para entender melhor o raciocínio que defendemos, deve-se ter duas con-
cepções bem definidas. Em primeiro lugar, devemos admitir que é pressuposto 
da responsabilidade objetiva por danos ambientais a existência do nexo causal 
entre a atividade do poluidor e o dano ambiental. Em segundo lugar, deve-se saber 
que as excludentes de responsabilidade excluem o nexo causal entre o dano e a 
ação do suposto poluidor. Desse modo, a partir dessas duas premissas, podemos 
afirmar que diante de um dano ambiental em que esteja presente alguma causa de 
excludente de responsabilidade, não há nexo causal entre a atividade do suposto 
poluidor e o dano; portanto, não há responsabilidade. 

Vale ressaltar que o que defendemos aqui não é a diminuição da proteção ao 
meio ambiente, mas sim, a realização da verdadeira tutela idealizada pelo legisla-
dor. Diante dessas considerações, devemos estabelecer exatamente os parâmetros 
necessários para a existência de verdadeiras excludentes de responsabilidade, que 
são o caso fortuito, a força maior, o fato de terceiro ou a culpa exclusiva da víti-
ma. Nossa preocupação é que se delimite corretamente os requisitos objetivos e 
necessários para que um fato seja considerado excludente de responsabilidade. 
Portanto, analisaremos a partir de agora cada um desses tipos de excludentes e de-
limitaremos, à luz do direito e dos princípios do direito ambiental, os pressupostos 
para a ocorrência deles.

7. AS ExCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS AMBIENTAIS

A exclusão de responsabilidade civil de acordo com a doutrina tradicional 
ocorre nos casos de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiros, caso fortuito e 
força maior.

13  MUKAI, Toshio. Direito ambiental sistematizado. 3ª edição, Rio de Janeiro, Forense Universitário, 1998, p.58.
14  MUKAI, Toshio. V. Ob. Cit. P. 61.
15  BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. V. Ob. Cit. p. 322.
16  KRELL, Andreas Joachim. Concretização do dano ambiental. Objeções à teoria do “risco integral”. Jus Navigandi, Teresi-
na, ano 2, n. 25, jun. 1998. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina>.  Acesso em: 15 abr. 2007.
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7.1 A Culpa Exclusiva da Vítima como Causa Excludente de Responsabilidade

É inconteste que no caso de culpa exclusiva da vítima, esta, por si só, produz 
o dano, excluindo, portanto, o nexo causal entre a atividade do suposto poluidor 
ou o seu empreendimento e o dano ocasionado. Entretanto, vale salientar que a 
causalidade só será eliminada, caso o comportamento da vítima represente o fato 
decisivo e direto do evento. Nesse caso, não há que se falar em responsabilidade 
civil do suposto poluidor, pois sua atividade não é causa direta e adequada do 
evento danoso ocorrido. Corrobora com esse entendimento Cavalieri Filho, ao 
afirmar que “o fato exclusivo da vítima exclui o próprio nexo causal em relação ao 
aparente causador direto do dano, pelo quê não se deve falar em simples ausência 
deste, mas em causa de isenção de responsabilidade.”17  

Vale ressaltar que, por ser um fato exógeno e externo ao responsável por uma 
atividade, tanto a culpa exclusiva da vítima como o dolo de terceiros não podem 
ser imputados àquele, justamente por estarem fora da órbita do risco.18 Ademais, o 
próprio bom senso é suficiente para podermos afirmar que sendo a culpa da ocor-
rência do dano exclusiva da vítima, não cabe imputá-la ao empreendedor.19

7.2 O Fato de Terceiro como Causa Excludente de Responsabilidade

Em primeiro lugar, cumpre-nos especificar o que se entende por terceiros. 
Assim, considerar-se-á terceiro pessoa além da vítima e do responsável e que 
não tenha nenhuma ligação com o aparente causador do dano.20 Nesse sentido, 
também é natural que não haja vínculo causal entre o dano e o suposto poluidor 
ou sua atividade. 

Para exemplificarmos essa situação, poderíamos imaginar um caso em que 
determinada pessoa invade diariamente a exuberante reserva florestal existente 
em uma propriedade, sem o conhecimento ou o consentimento do proprietário, 
e realiza a derrubada sistemática de árvores em locais esparsos, justamente para 
dificultar a descoberta de seu ato. Entretanto, após vistoria da polícia florestal, 
constata-se a ocorrência do dano ambiental. O proprietário, como não havia de 
modo algum concorrido para o dano, consegue provar a ação criminosa do ter-
ceiro em suas terras. Portanto, nesse caso, não há nenhuma ligação direta do pro-
prietário com o dano, ou seja, não há nexo causal, sendo incabível, portanto, a 
responsabilização daquele. O verdadeiro responsável pela reparação é o terceiro 
causador do dano.

Outro exemplo pertinente para demonstrar a necessidade da admissão de 
fato de terceiro como excludente de responsabilidade é o caso em que uma 
pessoa adquire determinada propriedade por um contrato “inocente” de compra 

17  CAVALIERI FILHO, Sérgio. V. Ob. Cit. p. 83.  
18  Responsabilidade civil, meio-ambiente e ação coletiva ambiental. V. Ob. Cit. p. 457.
19  Cadernos da EJEF: Série Estudos Jurídicos: Direito Ambiental – n.1, Belo Horizonte, Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, Escola Judicial Dês. Edésio Fernandes, 2004, p. 98.
20  CAVALIERI FILHO, Sérgio. V. Ob. Cit. p. 83.  
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e venda, por doação ou até mesmo por herança e vem a descobrir que no local 
fora lançado substância lesiva ao meio ambiente. Se ficar provado que o lan-
çamento ocorrera antes da realização do negócio e que o adquirente não sabia 
ou não tinha razões para saber da existência do lançamento dessas substâncias 
nocivas, nada mais justo que imputar a responsabilidade pelo dano ao alienante, 
verdadeiro responsável por ele.21   

Apesar dessas considerações, é de suma importância esclarecer que não será 
considerado terceiro, para efeito de exclusão da responsabilidade, o empregado, 
preposto ou qualquer pessoa que estiver a serviço do proprietário e que cause 
um dano ambiental. Isso se deve ao fato de que terceiros que estejam ligados à 
atividade fazem parte do risco que o empreendedor assume. Desse modo, cabe ao 
próprio proprietário ser diligente e cauteloso ao escolher aqueles que irão gerir e 
lhe prestar serviços. Não excluímos, entretanto, que caiba direito de regresso por 
parte do empreendedor no caso em que ficar comprovado dolo de seu empregado, 
preposto ou serviçal. 

Desde o início dessa tese, esclarecemos que o nosso objetivo é demonstrar 
que a admissão das excludentes de responsabilidade para efeito de responsabili-
dade civil muito contribuirá para a efetivação do princípio da segurança jurídica e 
da prevenção. Desse modo, a aceitação da excludente de responsabilidade relativa 
a fato de terceiro demonstra que ao mesmo tempo em que se aplica corretamente 
o §1º do artigo 14 da lei 6938/81mpo, faz-se com que empreendedores que expo-
nham o meio ambiente a riscos escolham melhor seus prestadores de serviço, sob 
pena de terem que responder por suas faltas relativas ao meio ambiente. Ademais, 
como requisito para a configuração de fato de terceiro é necessário, tal como 
ocorre no direito ambiental norte-americano, que o suposto poluidor demonstre 
ter sido cauteloso ao utilizar substâncias lesivas ao meio ambiente e também com-
prove haver se precavido em face de atos ou omissões de terceiros que pudessem 
ocasionar dano ao meio ambiente.22

7.3 O Caso Fortuito e a Força Maior Como Causas Excludentes de Responsabilidade

Tanto no Código Civil d 1919 quanto no atual, o caso fortuito e a força maior 
continuam previstos na parte relativa ao inadimplemento das obrigações e são 
caracterizados pela impossibilidade de terem sua ocorrência impedida ou evitada. 
Tal como dissemos anteriormente, a admissão de excludentes de responsabilidade 
exige que se delimite os parâmetros e requisitos essenciais para a caracterização 
das mesmas. Desse modo, qualquer alegação de caso fortuito ou força maior a fim 
de se afastar a responsabilidade deve ser analisada detidamente no caso concreto 
para verificar se o fato contém todos os requisitos necessários.

A fim de se estabelecer critérios para a caracterização de um evento como 
caso fortuito ou força maior adotaremos o entendimento do jurista português Fer-

21  Exemplo baseado em: BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. V. Ob. Cit. p. 310.
22 BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. V. Ob. Cit. p. 310.



Teses de Estudantes de Graduação/ Papers of Law School Students 763

nando S. L. Pessoa Jorge, o qual ensina que “nem tudo que é previsível, é evitável, 
e um acontecimento inevitável, mas previsível, não assume o caráter de caso for-
tuito ou força maior.”23  Desse modo, não nos ocuparemos de uma diferenciação 
estanque entre o que seja caso fortuito e o que seja força maior, mas considerare-
mos como pressuposto de ambas a imprevisibilidade. 

É de grande valia o ensinamento de Leme Machado acerca da aplicabilidade 
do caso fortuito e da força maior como excludentes de responsabilidade em caso 
de danos ambientais. Segundo o autor, caso ocorra um dano ambiental em virtude 
de um abalo sísmico ou de uma tempestade que eram absolutamente imprevi-
síveis, não é razoável que se aplique de imediato a causa de excludente de res-
ponsabilidade, pois é preciso analisar o fato concretamente e verificar se não era 
previsível a ocorrência daquele fenômeno naquele local e se o mais correto não 
seria transferir a atividade para um lugar improvável de ocorrer o evento danoso. 
Para se alegar caso fortuito ou força maior, é necessário provar a impossibilidade 
de evitar ou impedir os efeitos de um fato necessário.24

O que se quer defender é que se for algo previsível, não cabe a aplicação de 
excludente de responsabilidade, pois o empreendedor conhecia do risco e mesmo 
assim o assumiu. Portanto, não é justo que ele tire proveitos do risco e socialize 
os prejuízos advindos do mesmo com todos os cidadãos, uma vez que o meio 
ambiente é um bem de toda a coletividade.

7.3.1 O Caso Fortuito e a Força Maior como Forma de Melhor se Efetivar o Princípio da 
Prevenção

É do conhecimento de todos que raramente, para não se dizer nunca, o meio 
ambiente, após sofrer um dano, retorna ao estado natural. Portanto, seria mais ade-
quado deslocar o eixo do direito ambiental da reparação e punição para a prevenção e 
precaução. Afinal de contas, a princípio da precaução está consagrado na Declaração 
do Rio e configura-se como o mais adequado para a proteção do meio ambiente.

Nesse sentido, ao se admitir que somente há exclusão de responsabilidade 
por caso fortuito e força maior nos casos em que o empreendedor foi diligente e 
precavido, estimular-se-á a adoção, por parte dos responsáveis, das medidas que, 
a todo custo, evitarão lesões ao meio ambiente. Portanto, se enfatizará não tanto a 
reparação dos danos, mas, sim, a necessidade de se adotar as precauções necessá-
rias para que estes não se verifiquem.

8. MODIFICAÇÕES PERTINENTES NA LEGISLAÇÃO VIGENTE

Para eliminar toda a controvérsia e discussão acerca de qual tipo de risco o 
direito brasileiro adotou relativamente à responsabilidade civil por danos ao meio 

23  Ensaio sobre os pressupostos da responsabilidade civil. Coimbra, Livraria Almedina, 1995, p.63
24  LEME MACHADO, Paulo Affonso. V. Ob. Cit.  pp. 354-355.



764 11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO AMBIENTAL

ambiente, propomos uma modificação no artigo 14 da lei 6938/81. Logo após o 
§1º do referido artigo seria acrescentado um novo parágrafo com a seguinte re-
dação: excluem a responsabilidade do poluidor o fato provocado por terceiro a 
ele não relacionado, a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou força maior, 
ressalvados os casos previsíveis ou que se podia prever e não os impediu.

9. CONCLUSÕES ARTICULADAS

9.1 Após análise detida do texto do §1º do artigo 14 da lei 6938/81, verificamos 
que a responsabilidade objetiva por danos ambientais baseia-se na teoria do risco 
criado e não na teoria do risco integral defendida pela doutrina e jurisprudência 
majoritária brasileira.

9.2 Por assumir a teoria do risco criado, a legislação brasileira admitiu a existência 
de excludentes de responsabilidade em caso de danos ambientais.

9.3 Para eliminar as discussões e controvérsias relativas à admissão das excluden-
tes de responsabilidade em caso de danos ambientais, propomos a inserção de um 
novo parágrafo no artigo 14 da lei 6938/81, logo após o parágrafo primeiro deste 
mesmo artigo.

9.4 A redação desse novo parágrafo seria a seguinte: excluem a responsabilidade 
do poluidor o fato provocado por terceiro a ele não relacionado, a culpa exclusiva 
da vítima, o caso fortuito ou força maior, ressalvados os casos previsíveis ou que 
se podia prever e não os impediu.

9.5 A admissão das excludentes de responsabilidade fará com que o foco da res-
ponsabilidade civil se desloque da punição e reparação para a prevenção e precau-
ção, protegendo de maneira mais eficaz o meio ambiente em seu estágio natural.
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tAtiAnA costA de Figueiredo Amormino
Graduanda do 5º período do Curso de Direito da Universidade 

Federal de Minas Gerais e pesquisadora do Núcleo de Estudos em 
Direito Ambiental (NEDA) da Faculdade de Direito da UFMG 

1. INTRODUÇÃO

O art. 1º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais (UNESCO) reza 
que todos os animais nascem iguais diante da vida e têm o mesmo direito à exis-
tência. 

Todavia, percebemos uma realidade contemporânea, na qual os homens, em 
sua maioria, tratam os animais como coisas, objeto de violência e passíveis da 
exploração e dos interesses do animal homem.

Esse raciocínio, que confere superioridade e poder ao ser humano em detri-
mento do meio ambiente com destaque para os animais, remete à época da escra-
vidão em que os escravos eram vistos como coisas, objetos de comercialização. O 
Direito brasileiro não reconhecia personalidade jurídica aos escravos. 

Diferentemente dos escravos, sabemos que os animais, embora pertencentes 
ao ecossistema planetário tanto quanto os homens, são incapazes de assumir de-
veres e reivindicar direitos de forma direta, explícita e formal, conforme esclarece 
o advogado Edis Milaré. 1 

Por sua vez, Edna Cardozo Dias defende os animais como seres, profunda-
mente absorvidos, assim como o homem, pela natureza de viver, e que os seres hu-
manos, como seres conscientes, têm o dever “não só de respeitar todas as formas de 
vida, como pode tomar as providências para evitar o sofrimento dos outros seres.”2 

O jurista Milaré sustenta a necessidade do ecossistema planetário ser tute-
lado pelo Direito, independente dos valores e interesses humanos, sob o risco de 
o ordenamento natural fazer isso por sua própria força, vingando do homem e de 
suas agressões.3 

Essa vingança é perceptível diante de um cenário global contemporâneo, no 
qual o mundo inteiro começa a sentir e a preocupar-se com as conseqüências do 
chamado Efeito Estufa, que nos faz indagar até quando a ganância e o egoísmo do 
ser humano continuarão.  

1  MILARE, Edis. Direito do ambiente. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.p.90
2  DIAS, Edna Cardozo. O liberticidio dos animais. Belo Horizonte: [s.n.], c1977. p.12
3  MILARE, Edis. Ob. Cit. p. 90
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2. MODELOS ÉTICO-JURÍDICOS AMBIENTAIS

O Direito Ambiental é fundamentado por dois modelos ético-jurídicos: o 
antropocentrismo e o não-antropocentrismo.   

O antropocentrismo, corrente de grande força no mundo ocidental, parte, 
nas palavras de Milaré, “do pressuposto que a razão é atributo exclusivo do Ho-
mem e se constitui no valor maior e determinante da finalidade das coisas.”4 

Distingue-se assim o homem da natureza e eleva-se aquele ao título de fonte 
de todos os demais valores, sobrepondo-o aos outros seres. 

O antropocentrismo divide-se em duas correntes, segundo ensinamentos 
de Heron José de Santana, o antropocentrismo-integral e o antropocentrismo do 
bem-estar dos animais. 

O primeiro apresenta-se sob o fundamento da solidariedade tanto em rela-
ção aos presentes quanto às futuras gerações, de forma que o meio ambiente é 
compreendido, sob essa perspectiva, em seu aspecto moral e não como titular de 
direito. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, adotou tal mo-
delo. 

O segundo, por sua vez, baseia-se no tratamento humanitário para com os 
animais, sobretudo os domésticos.

Em oposição à corrente antropocêntrica, surgiram modelos ético-jurídicos 
não antropocêntricos, como o biocentrismo - valorização da vida e inadmissão de 
agressões à vida em qualquer de suas formas, o ecocentrismo - à biodiversidade 
atribui-se um valor intríseco, e por fim, o gaianismo – vida e meio ambiente como 
partes de um mesmo sistema que se auto-regula. 

Com forte caráter não-antropocêntrico, a Declaração Universal dos Direitos 
dos Animais, de 1978, em seu preâmbulo, diz que “todo o animal possui direitos”. 
Estabelece, também, a igualdade dos animais e o direito desses à existência, di-
reito que não pode ser violado pelo animal homem, ao contrário, tendo em vista a 
responsabilidade dos seres humanos de cuidar e de proteger os animais, colocan-
do seus conhecimentos a serviço deles. 

O artigo 14 da Declaração estabelece: “os direitos do animal devem ser de-
fendidos por leis, como os direitos dos homens.”

A Proclamação dos Direitos dos Animais, de 1989, por sua vez, também 
fundamentada pelo modelo não-antropocêntrico, estabelece uma série de direitos 
aos animais que devem ser promovidos pelas Nações, como a proibição do seu 
abate para consumo e para experimentação científica ou exibições em espetáculos 
públicos.  

Apesar da Declaração Universal dos Direitos dos Animais e da Proclamação 
dos Direitos dos Animais adotarem a corrente não-antropocêntrica, a Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988 não reconheceu tal modelo, tendo em 
vista que em seu art. 225 estabelece o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

4  MILARE, Edis. Ob. cit. p. 87
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como 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 presentes 
e futuras gerações. 

A esse respeito, o Promotor de Justiça do Meio Ambiente da Bahia, Heron 
José de Santana esclarece que a Constituição adotou a visão antropocêntrica, pois 
o meio ambiente e, portanto, também a fauna, não deve ser preservado por ser 
um valor em si mesmo, mas para servir à sadia qualidade de vida do homem, seu 
bem-estar e o futuro do planeta.5  

A Constituição de 1988 reflete, assim, uma concepção conservadora, na qual 
o Direito volta-se para a tutela das ações humanas na sociedade, tendendo natural-
mente para o antropocentrismo. 

Nesta perspectiva, o Código Civil brasileiro, de 2002, concebe os animais 
como “coisas”, em oposição ao homem, cuja dignidade própria e inalienável é em 
virtude do fato de não ser coisa, e sim, um ser vivente dotado de racionalidade.6

3. A TIPIFICAÇÃO DA CRUELDADE CONTRA OS ANIMAIS COMO CRIME 

As Ordenações Afonsinas, Manoelinas e Filipinas foram as primeiras manifes-
tações legislativas brasileiras a tratar da tutela à fauna em seu aspecto econômico. 

A tutela jurídico-penal aos animais é recente. 
Considerados como recurso ilimitado pelo Código Criminal de 1830 e Códi-

go Penal de 1890, os animais não receberam nenhuma proteção. 
O Código de Pesca (Decreto-lei 794/1938) considera os animais aquáticos 

como res nullius (coisa de ninguém). 
Seguindo a tendência, o Código de Caça (Decreto-lei 5.894/1943) não esta-

belece uma tutela específica para a conservação dos animais, permitindo, inclusi-
ve a caça profissional.

O Decreto n º 16.590, de 1924 foi a primeira norma em nosso país referente 
à regulamentação do funcionamento das casas de diversão públicas, proibindo a 
crueldade contra os animais, na medida em que não permite corridas de touro, 
garraios e novilhos, brigas de galos e canários, dentre outras atividades que acar-
retam sofrimento aos animais. 

No Governo Provisório, o presidente Getúlio Vargas promulgou o Decreto 
Federal n º 24.645, de 10 de julho de 1934, que possuía força de lei, pois o Go-
verno Central avocou para si a atividade legiferante. Tal decreto estabeleceu que 
os animais poderiam ser assistidos pelo Ministério Público, em juízo, e também 
pelos seus substitutos legais e membros da sociedade protetora dos animais. 

O Decreto-Lei 3.688, Lei das Contravenções Penais (LCP), baixado em 03 
de outubro de 1941, proibia, em seu art. 64, a crueldade contra os animais. A 

5  SANTANA, Heron José de. Os crimes contra a fauna e a filosofia jurídica ambiental. In: SOARES JÚNIOR, Jarbas; 
ROCHA, Fernando A. N. Galvão da. Encontro interestadual do Ministério Público e da magistratura para o meio ambiente: 
(2002 Araxá, MG). Direito ambiental: na visão da magistratura e do Minitério Público. Belo Horizonte: Del Rey, 2003.
p. 315, 316
6  cf. MILARE, Edis. Ob. cit. p. 91
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LCP causou polêmica à época quanto à revogação ou não do Decreto Federal 
24.645/34. 

O Decreto 24.645/34 definiu 31 figuras típicas de maus-tratos em seu art. 
3º, ao passo que a Lei de Contravenções Penais (art. 64), referente à crueldade e 
aos trabalhos excessivos, assim como o Decreto 3.179/99, não definiu o que são 
maus-tratos ou abuso. 

Por conseguinte, tais definições devem ser buscadas no art. 3º do Decreto 
24.645/34. A solução para a controvérsia, portanto, foi dada pela jurisprudência, 
que compreendeu que os preceitos do art. 64 englobavam, na sua quase totalidade, 
as crueldades contra os animais listadas no art. 3º do referido decreto.

Em virtude das novas exigências da realidade contemporânea, do progresso 
científico-tecnológico e cultural, a legislação brasileira vem se ampliando, através 
de novas normas legais, que regulamentam as novas exigências de proteção aos 
animais.

Neste sentido, foi promulgada a Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998) que protege a fauna indistintamente e considera a crueldade 
contra os animais fato punível com pena de detenção e multa. 

Referida norma prevê no art. 32 que é crime praticar ato de abuso, maus-
tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou 
exóticos, contra a fauna silvestre, exótica ou doméstica, sem distinção, prevendo 
pena de detenção de três meses a um ano e multa. 

O objetivo da proteção do presente tipo penal, portanto, é o de reprimir os 
atentados contra os animais. 

Os três verbos utilizados no tipo podem ser compreendidos da seguinte forma: 
Praticar é realizar, cometer, executar e fazer; ferir é machucar, cortar e pro-

duzir ferimento e mutilar é cortar qualquer parte do corpo. Praticar é, por exem-
plo, colocar um animal, que já se encontra debilitado, para puxar grandes pesos. 
Ferir é a ação que exagera no açoitamento de um burro ou cavalo. Mutilar pode 
ser exemplificado como o corte de partes do animal.  

Dentre os vários atos que podem ser considerados maus-tratos ou abuso aos 
animais, destacamos: 

a) imobilizar animais por mais de 2 horas utilizando-se correntes ou instru-
mentos similares; 

b) agredir física e psicologicamente animais em espetáculos; 
c) vender animais para menores desacompanhados dos respectivos respon-

sáveis; 
d) prender animais a veículos sem as devidas cautelas necessárias, como o 

uso de balanços, arreios e lanças em boas condições; 
e) utilizar drogas estimulantes ou depressivas (só aceitável quando benéfico 

ao animal); 
f) divulgar nos meios de comunicação cenas de abuso aos animais, sem que 

se expresse o repúdio a tais atos não prestar socorro a animais atropelados; 
g) divulgar nos meios de comunicação cenas de abuso aos animais, sem que 

se expresse o repúdio a tais atos não prestar socorro a animais atropelados; 
h) vender animais de forma ambulante; 
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i) não prover-lhe alimentação adequada e água limpa; 
j) deixá-lo ao relento sem abrigo, sob o sol, chuva ou frio; 
k) mantê-lo em corrente curta; 
l) não procurar um veterinário se o animal adoecer; m) manter o animal em 

lugar anti-higiênico; 
n) abandonar um animal doméstico à sua sorte; o) mutilar um animal; 
p) utilizar este animal em shows que possam lhe causar pânico ou estresse; 
q) utilizar animais em experiências cruéis sem uso de anestésicos e sedativos 

adequados; 
r) agredir fisicamente um animal indefeso; 
s) matar um animal (exceto eutanásia, em caso deste animal estar muito do-

ente e sem possibilidade de cura e aqueles destinados à alimentação. Neste caso, o 
abate deve ser de acordo com procedimentos humanitários, sem causar sofrimento 
ao animal); 

t) deixar seu animal vagar desacompanhado pelas ruas, sem uso de guias, 
permitindo que corra o risco de ser atropelado; 

u) não dar atenção e carinho aos animais de estimação, privando-os da com-
panhia e do atendimento humano. 

O parágrafo 1º do art. 32 da Lei de Crimes Ambientais reza que:
 “incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em 

animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recur-
sos alternativos”.  

Exemplo de conduta regulamentada no parágrafo 1º é a vivissecação, disse-
cação ou operação cirúrgica realizada com a finalidade de estudos anatômicos e 
fisiológicos, que não pode ser realizada em animais vivos, ao contrário, caracte-
riza-se o crime. 

O parágrafo 2º estabelece aumento de pena se houver morte do animal. 
O entendimento de João Marcos Adede y Castro, segundo o qual, “esta cau-

sa de aumento de pena é absolutamente justificável, pois não há como recuperar a 
vida perdida e recolocar o ambiente ao seu estado anterior”.7

O ordenamento jurídico assegura meios de proteção à fauna, que não podem 
ser ignorados. É imprescindível a ação e a pressão da sociedade na defesa dos 
direitos dos animais, assim como uma atuação mais concisa do Ministério Público 
visando o “acesso” dos animais à justiça.

Para tanto, poder ser propostas a ação civil pública e a ação penal, pública e 
condicionada, nesse caso.

A ação civil pública, proposta pelo MP, pelos órgãos ambientais e pelas enti-
dades de defesa do meio ambiente, possibilita a condenação à pena pecuniária e o 
término da ação ou omissão. Além disso, a ação civil pública possibilita o ajuiza-
mento de medida cautelar para estancar atos considerados danosos pela lei.8 

7  CASTRO, João Marcos Adede y. Crimes ambientais: comentários à lei nº 9.605/98. Porto Alegre: S. A. Fabris, 2004. p. 
145
8  cf. DIAS, Edna Cardozo. Ob. Cit.p. 63
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A ação penal nos crimes previstos na Lei 9.605/98 é pública e condicionada, 
cabendo a qualquer cidadão a comunicação à autoridade policial contra prática de 
ato de abuso e crueldade em face dos animais, instaurando-se inquérito policial 
para averiguar a materialidade e autoria do fato punível.

4. A CRUELDADE CONTRA OS ANIMAIS 

O ordenamento jurídico internacional e nacional protege os animais contra 
a crueldade humana, todavia, ainda hoje, milhões de animais são agredidos pelo 
homem, de forma cada vez mais cruel e requintada, “com a ajuda da tecnologia e 
da ciência, e com a complacência das religiões.”9. 

Podemos enumerar inesgotáveis formas de crueldade contra os animais, 
dentre as quais, testes de laboratório, prisão perpétua em zoológicos e gaiolas, 
caça, confinamento de animais domésticos e silvestres, abatimento com métodos 
brutais, lutas sangrentas (brigas de galos, canário e de cães).

O Brasil em razão, sobretudo, da biodiversidade de sua fauna é uma das 
principais rotas do tráfico internacional de animais silvestres. 

As conseqüências do tráfico internacional de animais são desastrosas diante 
da impressionante porcentagem de animais mortos durante o caminho para os 
locais nos quais são levados. Em média, 90% dos animais são acometidos nesta 
viagem.

Além do tráfico internacional de animais, o tráfico interno contribui para 
o desaparecimento de espécies de animais silvestres, cuja rota principal são os 
estados do Norte e do Nordeste com destino ao Sul e Sudeste.10

A caça é atividade é inaceitável e repugnante. Segundo Dias, ela não é nada 
ecológica, “como defendem os aficcionados, pois trata-se de um assassínio e car-
nificina de animais”.11

Condutas criminosas contra a fauna também estão presentes em festas fol-
clóricas, religiosas e populares, algumas diretamente ligadas a um mercado alta-
mente lucrativo, práticas costumeiras, arraigadas ao imaginário popular.

Nesta perspectiva, aludimos a popular farra do boi, típica do estado de Santa 
Catarina, que aglutina a população de várias cidades em torno de um objetivo 
único: praticar atos de crueldade contra o boi, até levá-lo à morte, quando então 
se torna o banquete do churrasco. 

Também exemplificam tais festas, os rodeios, nos quais as práticas crimino-
sas contra os animais são objeto de muita alegria. 

Ao som de uma platéia estarrecida, cavaleiros provocam uma corrida para 
ver quem primeiro joga ao chão e o bezerro indefeso que corre para todos os lados 
para a alegria do espetáculo. Com a cabeça e as patas amarradas não há alternativa 
senão o chão da arena. 

9  DIAS, Edna Cardozo. A tutela juridica dos animais. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000. p.181
10  SANTANA, Heron José de. Ob. cit. p. 307
11  DIAS, Edna Cardozo. Ob. Cit.p.26
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Surpreende que isso aconteça no mesmo espaço em que bois, tratados como 
reis, têm direito a veterinário, alimentação balanceada e “moradia” especial, e 
como se não bastasse, são vendidos por milhares de dólares. 

A título de uma comparação mais eqüitativa, observamos que os mesmos 
participantes do comércio de animais supra valorizados, utilizam-se do sedém, 
“aparelho com tiras e faixas de couro fortemente amarrado na virilha do animal, 
com finalidade de comprimir seus órgãos genitais e forçá-lo a saltar”12. 

Assim, tais animais cumprem seu trabalho, tornam-se bravos e agressivos, 
derrubam corajosos animais homens, e ganham o título de vilões da festa. 

No Brasil, há uma quantidade expressiva de abatedouros clandestinos, não 
submetidos à fiscalização, dificultando a eficácia de leis como a que proíbe o aba-
te de bois a marretadas. Infelizmente, as galinhas também são vítimas da cruel-
dade humana. 

Em decorrência do capitalismo exacerbado, são espremidas em pequenas 
gaiolas, têm os bicos cortados para que não cisquem e não escolham os alimentos 
e para, assim, darem os resultados econômicos almejados. Os pintinhos, por sua 
vez, taxados como “defeituosos”, são amontoados em carrocerias e, posterior-
mente, “eliminados” em compressoras. 

Em virtude do desenvolvimento científico-tecnológico e do capitalismo exa-
cerbado da realidade contemporânea, os animais de consumo não vivem com li-
berdade em pastos, nos quais podem correr e cuidar de suas crias. Os animais são 
mantidos enjaulados, onde são concebidos artificialmente, para engordar e serem 
abatidos.

Deste modo, não vemos problema no consumo da carne, mesmo sabendo 
que o homem é um animal onívoro. O problema está na relação dos seres humanos 
com os animais. 

O art. 9º da Declaração Universal dos Direitos dos Animais estabelece que, 
quando o animal for criado para alimentação, deve ser alimentado, alojado, trans-
portado e morto sem que disso resulte para ele nem ansiedade nem dor, devendo 
ser respeitado pelos animais homens. 

A vivissecação, utilização em laboratórios de centros de pesquisa e universi-
dades de animais vivos para testes de armas, cosméticos, pesticidas, drogas, me-
dicamentos, eletrochoques e para estudos comportamentais, é outro exemplo de 
crueldade contra os animais, que engloba uma série de comportamentos crimino-
sos. Diante do absurdo da vivissecação, sobretudo, por ser usualmente realizada 
nas universidades, segue explicação de alguns desses comportamentos:

a) Draize Eye Irritancy Test: é um teste destinado a medir o quanto irritante 
é uma substância quando entra em contato com os olhos de coelhos. Para a reali-
zação de tais testes, os coelhos não recebem sedativos e permanecem conscientes. 
As substâncias testadas são shampoos, pesticidas, herbicidas, produtos químicos 
de limpeza e da indústria química. É importante observar que já se comprovou 
cientificamente a diferença dos olhos humanos para os olho dos coelhos. 

12  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982.p. 769
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b) LD 50, dose letal em 50%: animais recebem doses de pesticidas, cosmé-
ticos, produtos de limpeza e drogas, através de sondas gástricas, visando testar a 
toxidade destes produtos. A denominação LD 50, dose letal em 50%, se deve ao 
fato da ocorrência de morte em 50% das aplicações. 

c) Testes de toxidade alcóolica e tabaco: animais são embriagados e força-
dos a ingerir fumaça para testar a toxidade e os efeitos nocivos, já conhecidos, do 
álcool e do tabaco. 

d) Experimentos de comportamento e aprendizado: visando um estudo 
comportamental, animais são submetidos a vários tipos de privação (como de 
água e de sono), a dor e até mesmo a choques elétricos. Um exemplo que ilustra 
tais experimentos, é o que retira parte do cérebro do animal e o insere em um 
labirinto, no qual tem que achar a saída. 

e) Experimentos armamentistas: animais são submetidos a gases, radiações 
de armas biológicas e químicas, testes sobre a força da gravidade e a descargas 
de armas, dentre outros.  Os testes são destinados a testar a eficácia das armas de 
guerra. 

f) Pesquisas dentárias: para a realização de testes odontológicos, obriga-se 
animais a manter dietas nocivas ricas em açúcares ou bactérias são introduzidas 
em suas bocas, visando a decomposição da arcada dentária. 

g) Teste de colisão: arremessa-se animais, principalmente fêmeas babuínas 
grávidas, contra a  parede. Este teste acarreta na morte dos animais.

h) Dissecação: centros de estudo, sobretudo universidades, dissecam ani-
mais vivos.

i) Práticas médico-cirúrgicas: animais, em especial cães e gato, são submeti-
dos a cirurgias nas faculdades de medicina. O procedimento acarreta, na maioria 
dos casos, na morte do animal.

A respeito da vivissecação, compartilhamos do entendimento de Paulo 
Afonso Leme Machado, segundo o qual, “o mundo científico e universitário cres-
cerá eticamente se pesquisar e classificar os tipos de experiência admissíveis em 
animal vivo e as possibilidades atuais ou futuras de serem abandonadas algumas 
dessas experiências.”13 

5. A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO PARADIGMA

Conforme demonstrado, a crueldade do homem contra os animais constrói-
se das mais diversas formas, tornando indispensável a construção de um novo 
paradigma que norteie não apenas o ordenamento jurídico-penal, mas a sociedade 
e seu posicionamento diante dos animais. 

Por conseguinte, entendemos necessária a construção e consagração de um 
novo paradigma, fundamentado no biocentrismo (do gregoβιος, bios, “vida”; 
e κέντρον,      kentron, “centro”), corrente do modelo não-antropocêntrico, atribui 

13  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Ob. cit. pg. 771
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igual importância a todas as formas de vida, não sendo a humanidade o centro 
da existência. 

A vida animal é vida como é a vida do animal homem. O fato de serem ir-
racionais e de não dominarem a linguagem, na forma concebida pelos humanos, 
não acarreta na possibilidade de desprezo da vida animal.  

A humanidade, portanto, deve desprender-se de todo o egoísmo e ganância 
que a dominam e aceitar que todas as formas de vida devem ser compreendidas 
em sua plenitude, respeitadas e tuteladas pelo ordenamento jurídico. 

6. CONCLUSÕES ARTICULADAS

6.1 É necessária a consagração de um novo paradigma fundamentado no modelo 
do  biocentrismo, de dimensão utópica e libertadora, de respeito e dignidade à 
vida compreendida em todas as suas formas.

6.2 Faz-se necessária a atuação mais concisa do Ministério Público visando o 
“acesso” dos animais à justiça. Afinal, os direitos dos animais tornaram-se um 
dever de todos os seres humanos. 

6.3 É imprescindível que a sociedade e os órgãos de defesa do meio ambiente 
mobilizem-se a título de impedir condutas criminosas contra os animais, ao con-
trário, as conseqüências para a vida terrena serão desastrosas.
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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 MeioAmbiente. Reunindo renomados especialistas do país, o Instituto edita a conhecida Revista de DireitoAmbiental
e realiza cursos em todas as regiões do país. Pelo seu trabalho sério e dedicação, tornou-se uma referência nacional e
internacional.

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 MeioAmbiente 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.

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”.

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.

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.

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.
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